
ЗАТВЕРДЖЕНО:  

Розпорядження голови 

Городищенської сільської ради 

від 30.03.2021 № 56/01.02   

                                                  

ПЛАН РОБОТИ 

гуманітарного відділу Городищенської сільської ради  

у сфері культури на ІІ квартал 2021 року 

                                 
№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. Основні масові заходи 

1.1 Проєкт «Люди громади» (історії про 

мешканців та мешканок Городищенської 

громади) 

протягом 

кварталу 

Гуманітарний відділ, 

заклади культури, 

бібліотеки 

1.2 Флешмоб до Всесвітнього дня 

вишиванки 

травень Гуманітарний відділ, 

заклади культури, 

бібліотеки 

ІІ. Культурно-просвітницька робота 

2.1 Вшанування трагедії спалення села 

Красний Сад. Покладання квітів до 

пам’ятника 

19 квітня Гуманітарний відділ, 

клуб с.Михлин 

2.2 Проведення заходів із вшанування 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС і жертв 

Чорнобильської катастрофи, організація 

виставок дитячих малюнків 

(забезпечення виконання розпорядження 

голови від 23.03.2021 року №51/01.02 

«Про затвердження плану заходів , 

пов’язаних із 35-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи») 

до 26 квітня Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

2.3 Великодні концерти, оформлення 

тематичних бібліотечних виставок 

2-4 травня Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

2.4 Заходи до Дня пам’яті та 

примирення і Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

 

до 9 травня Заклади культури та 

мистецтва 

2.5 Тематичні заходи до Дня матері травень Заклади культури та 

мистецтва 

2.6 Чергова атестація народного 

аматорського фольклорного колективу 

«Жабченський родовід» та зразкового 

аматорського хореографічного 

колективу «Сузір’я» на підтвердження 

звання «народний», «зразковий» 

(забезпечення виконання розпорядження 

голови від 10.03.2021 року №44/01.02 

«Про чергову атестацію народних 

(зразкових) аматорських колективів 

12 травня Гуманітарний відділ, БК 

с.Несвіч, клуб с.Жабче 
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громади на підтвердження звання 

«народний», «зразковий»») 

2.7 Тематичні заходи з нагоди 

Міжнародного дня сім’ї 

травень Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

2.8 Розважальні заходи з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей 

1 червня Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

2.9 Урочистості з нагоди Дня Конституції 

України 

до 28 червня Гуманітарний відділ, 

заклади культури, 

бібліотеки 

2.10 Проведення з нагоди 30-ї річниці 

незалежності України лекцій, годин 

спілкування, диспутів, бесід, вікторин, 

літературно-музичних композицій , 

конкурсів малюнку, літературного твору 

тощо 

протягом 

кварталу 

Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 

ІІІ. Методична робота 

3.1 Проведення семінару-наради клубних 

працівників та бібліотекарів. Підсумки 

роботи установ культури у І кварталі 

2021 року та пріоритетні завдання на ІІ 

квартал 2021 року 

квітень Гуманітарний відділ 

3.2 Тематичні семінари «Культура в 

соціальних мережах», «Основи 

медіаграмотності» тощо 

протягом 

кварталу 

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 Забезпечення виконання рішення 

виконавчого комітету від 16.03.2021 

року №29 «Про забезпечення належного 

санітарного стану населених пунктів 

Городищенської сільської ради» 

до 1 травня  

 

протягом 

кварталу 

Заклади культури та 

мистецтва, бібліотеки 
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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 

 

 




