
Пiдсумки роботи
Вiддiлу кульryри за 2019 piK

у Старобiльському районi дiють 2з заклади клубного типу, 2з
бiблiотеКита2 шКоли естетичного виховання. Змiн в мережi закладiв *yniryp"
за 2079 piK не вiдбув€ulось. Проведено iнвентаризацiю закладiв *уrr"rур"
району, здiйснено моделювання мапування оптимаJIьноТ мережi об'ектiв
надання публiчних cepBiciB i послуг.

за звiтнiй pik працiвниками клубних закладiв було проведено 1005
культурно-масових заходiв, а саме: фестивалi, конкурси, концерти,
урочистост1 до державних та професiйних свят, на яких були присутнi _ l33
тис. осiб. Клубнi закJIади налiчують 133 од. аматорських формувань ( з них
дитячих 55 од.), якi постiйно вiдвiД}ють 1457 уrасникiв. Звання <<народний>>
маютЬ 11 колективiв, у 2019 роцi це почесне звання пiдтвердили 8. На
територiiрайону проживаютъ та творчо працюють 106 художникЬ та майстрiв
МИСТеЦТВ, З НИХ 3 МаЮТЬ ЗВання ((народний>. Працiвники культури постiйЪо
вiдкриваютъ HoBi iMeHa й таланти.

Народний самодiяльний ансамбль танцю <<Веселка>дrор\rлгrи.и vcrrvrLrлlr'.JlDrlyLyl aflUalvluJlb ,r,анцю (0Jеселка)) гlдно представив
Старобiльщину, отримавши I мiсце на ВсеукраТнському KoнKypci хореографii
<ukrainian dance cup) (м. Китв). Народний самодiяльний жiночий вокальний
ансамбль <Семперпрiмо> посiв III мiсце на XI обласному молодiжЁому
фестивалi-конкурсi патрiотичноi пiснi <Воронцева слобода - 2019) (смт
Бiлокуракине). Кращi майстри i творчi колективи представ ляли
старобiльщину на вiдкритому обласному фестивалi <луганщина це
УкраiЪо (м. KpeMiHHa). У м. Ссверодонецьк майстри народноТ творчостi та
учасники народного театру мiнiатюр <шукачi) представили наш район на
обласному заходi з нагоди вiдзначення 28-i рiчницi Незалежностi Украiни. у
MicbKoMY вiдкритому конкУрсi-фестивалi <Наша надiя - мир на ЩЬнбасi> -
народний самодiялъний театр мiнiатюр <Шукачi>> посiв I мiсце, а народний
самодiялъний жiночий вокzUIьний ансамбль <<Семперпрiмо) - II мiЬце (м.
Ссверодонецьк).

Актори народного самодiяльного театру мiнiатюр <ШукачЬ взяли
у{асть у 2б Мiжнародному туристичному салонi <УкраТна - UITM 2019>, де
проходила презентацiя найактуальнiших туристичних пропозицiй (м. КиiЪ).

у 2019 Роцi при РБК iM. Т.Г. ТТТевченка створено дитячий вокальний
ансамбль <Акварель), дитячий вокальний ансамбль <<Стиль>> та вок€шьний
ryрт <СТБ-мiкс>.

частка 1..rасникiв клубних формувань РБк до загальноi чисельностi
населення склада€ 21%.

бiблiотечноТ системи проведено 1070 рiзноманiтних тематичних заходiв,
обслуговано 24,4 тис. читачiв, видано З6477З видань.

Книжковий фонд поповнено на 533З примiрника (26О,З тис. грн.)

гiдно



Частка вiдвiдувачiв до заг€LльноТ чисельностi населення складае 4|,0оА.

закллаd u есmеmuчноzо в uховання р а йо нч

в школах естетичного виховання району навчаються 400 дiтей, з яких

69 кориСтуютьсЯ пiльгамИ. у 2019 роцi прОдовжиВ мистецьку дiяльнiсть

дитячий пересувний музичний театр "Mobile music theatre". В рамках
iнновацiйного проекту для театру придбано апаратуру та цифрове пiанiно на

загапьну суму 47,7 тис. грн.
в Старобiльськiй дшм дiе ансамбль та оркестр народних

iHcTpyMeHTiB вйкладачiв, працюють дитячi колективи: хор, вокальнi ансамблi,

u".йбпi скрипалiв та духових iHcTpyMeHTiB, музичний театр, в яких задiянi 60

учнiв. у 2019 роцi 11 ylHiB шкiл мистецтв району зайняли призовi мiсця на

мiжнародних, В сеукраiнському та обласних конкурс ах.

Вiд платних посJryг за 2019 piK надiйшло 28|,4 тис. грн,

Кiлькiсть дiтей, якi навчаються в школах естетичного виховання вiд

контингенту Bcix учнiв заг€UIьноосвiтнiх шкiл скJIадае |2,9оА.

Р ем онm u з а tоца diB кvл ьmvр ш

Проведено капiтальний ремонт даху Шульгинського сiльського Булинку

кулътури, на суму 640 тис. грн. (субвенцiя сiлъськоi ради).

ХворостянiвськиЙ сiльськиЙ шуб одержав перемоry в обласному KoHKypci

проектiв мiсцевого розвитку з капiтального ремонту спортивноi зали та
системИ електроПостачання на заг€шьну суму 2t8,5 тис. грн. (кошти наданi:

5О% обл., 44% clp, 6% громада),

Малохатського сiлъського Булинку культури 5,4 тис. грн.

Поповнено матерiально-технiчну базу закладiв культури i мистецтв району. За

кошти мiсцевогЪ бюджету та благодiйних BHecKiB були придбанi: сценiчнi

костюми, музична апаратура, оргтехнiка, лiтература, меблi та музичнi

iнструменти на загальну суму 542,I тис. грн. (за 2018 piK - , що на % бiльше)

П uм' яmкш кvл ьmvрн o'i с па D u4 tlH u

За пiдсумками iнвентаризацii в Старобiльському районi налiчуеться

34 пам'ятки icTopii та монумент€UIьного мистецтва, 222 rпм'ятки археологiТ та

22 лам,ятника архiтекryри. З власниками та балансоутримувачами пам'яток

icTopii 100% укладенi oxopoнHi договори. За результатамИ iнвентарИзацiТ

.ruri"ro* архiтектури проведено засiдання Ради охорони культурноI спадщини

Старобiлu""*о.о району та подано клопотання до Ради охорони культурноi

..ruдщ""" ЛуганЪькоТ областi щодО викJIючення з реестру пам'яток, якi

втратили rrредмет охорони (5 памяток).
Релiziя

Проведенi поточнi ремонти:
на суму 70 тис. грн.,

193,9 тис. грн.,

Релiгiйна мережа
вiросповiдними напрямками,
звiтному перiодi 2019 року в

Старобiльського району представлена 7

в межах яких дiс 18 релiгiйних органiзацiй, У
районi не було зафiксовано порушень чинного



законодавства щодо релiгiТ та церкви з боку релiгiйних органiзацiй та ik
Посадових Й службових осiб, а також з боку посадових i службових осiб
державних органiв чи органiв мiсцевого самоврядування.

Релiгiйними органiзацiями були проведенi молебнi на цвинтарi,
тематичнi заходи до,.Щня Соборностi Украiни, .Щня Героiв НебесноТ CoTHi, ,Щня

.Щобровольця та iнших державних свят.

начальник Оксана БЕСЕДА


