
 

ЗАТВЕРДЖЕНО:  

Розпорядження голови 

Городищенської сільської ради 

від 31.12.2020 № 129/01.02   

                                                  

ПЛАН РОБОТИ 

гуманітарного відділу Городищенської сільської ради  

у сфері культури на І квартал 2021 року 

                                 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. Основні масові заходи 

1.1 Дистанційний фестиваль різдвяної 

пісні «Колядує вся громада» 

січень  Гуманітарний відділ, 

заклади культури 

1.2 Участь в обласному літературному 

конкурсі «Думи і мрії» серед 

читачів-учнів 1-11 класів 

січень-березень Бібліотеки 

1.3 Участь в обласній літературній 

вікторині, присвяченій 150-річчю від 

дня народження Лесі Українки 

«Лесю, Лесю, легендо вічна» 

січень-жовтень Бібліотеки 

1.4. Участь в обласному святково-

обрядовому театралізованому 

дійстві «Три празники в гості» 

січень Заклади культури 

1.5 Проєкт «Люди громади» (історії про 

мешканців та мешканок 

Городищенської громади) 

протягом 

кварталу 

Гуманітарний відділ, 

заклади культури, 

бібліотеки 

1.6 Участь в обласному конкурсі читців 

«Мій люби краю», присвячений 150-

й річниці від дня народження Лесі 

Українки 

лютий Заклади культури, 

бібліотеки 

ІІ. Культурно-просвітницька робота 

2.1 Заходи з нагоди Дня Соборності  

України 
січень Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

2.2 Заходи до Міжнародного дня пам’яті 

жертв Голокосту 

січень Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

2.3 Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут січень Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

2.4 Заходи до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав та 32 річниці з дня 

виведення обмеженого контингенту 

радянських військ з Республіки 

Афганістан 

лютий Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

2.5 Заходи з нагоди Дня Героїв Небесної 

Сотні 

лютий Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

2.6 Тематичні заходи з нагоди 

Міжнародного дня рідної мови 

лютий Бібліотеки 



 

2.7 Урочисті заходи з нагоди 

відзначення 150-ї річниці від дня 

народження Лесі Українки 

лютий Гуманітарний відділ, 

заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

2.8 Мистецький захід біля пам’ятника 

Т.Г.Шевченку в с.Угринів «Нас 

гуртують думи Кобзаря» та акція 

«Прийди зі своїм Кобзарем», 

присвячені 207-й річниці від дня 

народження Тараса Шевченка. 

березень Гуманітарний відділ, 

заклади культури, 

бібліотеки 

2.9 Проведення Всеукраїнського тижня 

дитячого читання у громаді 

ІІ декада березня Бібліотеки  

2.10 Заходи до Дня добровольця березень Заклади культури, 

бібліотеки 

ІІІ. Методична робота 

3.1 Проведення семінару-наради 

клубних працівників та 

бібліотекарів. Підсумки роботи 

установ культури у 2020 році та 

пріоритетні завдання на 2021 рік. 

Створення картотеки умільців та 

майстрів декоративно-ужиткового 

мистецтва 

січень Гуманітарний відділ 

3.2 Тематичні семінари «Культура в 

соціальних мережах», «Основи 

медіаграмотності» тощо 

лютий-березень Гуманітарний відділ 

3.3 Надання методичної та практичної 

допомоги працівникам клубних 

установ в організації культурно-

просвітницької та дозвіллєвої 

діяльності 

протягом 

кварталу 

Гуманітарний відділ 

3.4 Виїзди працівників гуманітарного 

відділу з метою вивчення стану 

діяльності установ, надання 

методичної та практичної допомоги 

в організації роботи закладів 

культури та мистецтва, бібліотек 

протягом 

кварталу 

Гуманітарний відділ 

3.5 Надання індивідуальних 

консультацій керівникам клубних 

закладів, клубних формувань, 

творчих колективів з питань 

підбору репертуару, написання 

сценаріїв, навчання молодих 

спеціалістів, організації роботи 

творчих колективів, любительських 

об’єднань, клубів за інтересами 

тощо 

протягом 

кварталу 

Гуманітарний відділ 

ІV. Фінансово-господарська діяльність 

4.1 Списання матеріальних цінностей  

непридатних для використання 

протягом 

кварталу 

Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

4.2 Благоустрій прилеглих територій протягом 

кварталу 

Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 



 

4.3 Контроль за раціональним  

використанням  енергоносіїв 

закладами культури та мистецтва 

громади 

протягом 

кварталу 

Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

4.4 Дотримання правил техніки безпеки 

та протипожежної безпеки під час 

проведення культурно-

розважальних програм, новорічних і 

різдвяних свят та заходів із масовим 

перебуванням людей в 

приміщеннях закладів культури та 

мистецтва 

протягом 

кварталу 

Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

 

 




