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Про роботу відділу культури,
туризму і зовнішніх зв’язків
Бурштинської міської ради
за 2017 рік
Розглянувши інформацію про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків
за 2017 рік, керуючись ст.ст.25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
враховуючи рекомендації комісій з питань бюджету та економічного розвитку, з питань
гуманітарної політики, міська рада
вирішила:
1. Інформацію про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків за 2017 рік
взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії
ради з питань гуманітарної політики І. Мазур та заступника міського голови
Н. Кицелу.

Міський голова

Роксолана Джура

Довідка
Про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків
Бурштинської міської ради
за 2017рік
Вступ
Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків з 22 грудня 2014 року діє згідно
Положення про відділ, де чітко вказано усі функції та посадові обов’язки штатних
працівників.
Робота відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків у 2017 році була спрямована на
збереження та удосконалення діючої мережі закладів культури і мистецтва, зміцнення їх
матеріально-технічної бази, задоволення культурних та духовних потреб населення,
подальший розвиток аматорського мистецтва, бібліотечної справи, підтримку талановитої
молоді, зміцнення та розширення культурно-мистецьких зв’язків, поліпшення якості
культурно-освітніх послуг відповідно до Указів Президента України, Постанов КМУ та ВР
України, наказів Міністерства культури України, управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації, а також розпоряджень міського голови, якістосуються
діяльності відділу.
Основні напрямки роботи
1. забезпечення належних умов діяльності для всіх закладів культури міста та с.
Вигівка, а саме будинок культури ім. Т.Г. Шевченка, міська дитяча музична школа,
клуб та бібліотека с. Вигівка, міська бібліотека для дітей, міська бібліотека для
дорослих, історико-етнографічний музей «Берегиня», де загалом працює 94
працівники;
2. надання культурних послуг жителям міста в частині задоволення духовних та
естетичних потреб;
3. забезпечення належних умов праці та оплати праці для працівників культури та
розвитку аматорського мистецтва, бібліотечної справи.
Реалізація цих завдань здійснювалась через:
-

відповідне фінансування мережі закладів;
удосконалення законодавчої бази культурної сфери (новий Закон України "Про
культуру" та інші закони і підзаконні акти;
підтримку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
наполегливу, системну і відповідальну працю та сумлінне виконання посадових
обов’язків управлінського персоналу, централізованої бухгалтерії відділу та
працівників мережі закладів культури.

Робота відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків у 2017 році здійснювалася у
напрямку реалізації наступних Програм, а саме:
«Програма розвитку туризму міста Бурштин на 2016-2018 роки».
У 2017 році кошти на реалізацію даної Програми не виділено.
- Програма фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» на
2017 рік». Виділено 11 тис. грн. та використано 11 тис. грн. для придбання
сценічного одягу.
«Програма духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік».
Виділено 225 тис. грн. та використано 175 тис. грн. З них:
- 50 тис. грн. на озеленення території жіночого монастиря Воплоченого Слова;
- 50 тис. грн. на озеленення території УПЦ «Преображення Господнього;
- 50 тис. грн. на заходи від підтоплення та затоплення території церкви «Воздвиження
Чесного Хреста» та 25 тис. грн. на озелення.
-

Фінансово-господарська діяльність
Фінансування закладів культури міста та с. Вигівкау2017 році
Затверджено,
у 2017 р.
( тис. грн.)

Використано,
у 2017 р.
(тис. грн.)

Загальний фонд

6105,6

6105,3

в т. ч. з/п

5814,9

5814,9

в т. ч.
відзначення
святкових
і пам’ятних дат
Спеціальний фонд
в. т. ч.з/п

36,05

36,05

185,0
185,0

180,7
180,7

Фінансова
підтримка
Товариства
«Дзвін»
Програма
духовного
розвитку

11,0

11,0

225,0

175,0

На утримання закладів культури міста та с. Вигівка 2017 році затверджено бюджетні
асигнування у розмірі 6105,6 тис. грн., фактично профінансовано- 6105,3 тис. грн., в тому
числі на заробітну плату затверджено - 5814,9 тис. грн., профінансовано- 5814,9 тис. грн.
Кошти загального фонду
Затверджено
у 2017р.,
( тис. грн.)

Профінансовано
у 2017 р.,
( тис. грн.)

616,8

616,8

612,5

612,5

3927,8

3927,8

в тому чисті з/п
Клубні
установи

3781,65

3781,65

939,0

939,0

в тому числі з/п
Органи
місцевого
самоврядування

853,3

853,3

346,3

346,3

в тому числі з/п
Централізована
бухгалтерія

343,3

343,3

190,06

190,06

175,1

175,1

Назва закладів,
установ
Бібліотеки
в тому чисті з/п
ДМШ

в тому числі з/п

Музей

49,5

49,5

Заходи

36,05

36,05

Туризм

0

0

Заробітна плата працівникам закладів культури протягом 2017 року виплачувалась
своєчасно відповідно встановлених умов оплати праці.
Надійшло по спеціальному фонду 1) батьківська плата -192,2 тис. грн.; 2) оренда
приміщення БК ім. Т. Шевченка – 2,6 тис. грн. На заробітну плату викладачам міської
ДМШ використано 180,7 тис. грн.

Кошти спеціального фонду
Назва закладів, Затверджено Профінансовано
установ
у 2017 р.,
у 2017 р.,
( тис. грн.)
( тис. грн.)
ДМШ
185,0
180,7
в тому числі з/п

185,0

180,7

Програма
духовного
розвитку

225,0

175,0

-

-

Матеріально-технічна база
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури міста та с. Вигівка відбувається
за рахунок міського бюджету, спец коштів, які використовуються для проведення
капітальнихта поточних ремонтів закладів культури та технічного придбання.
У 2017 році загальна сума коштів використаних на проведення ремонту системи
опалення міської ДМШ становила 50,9 тис. грн. а також закупівля канцтоварів на суму 2
тис. грн., пере- заправка вогнегасників на суму 0,7 тис. грн., ін. технічне оснащення.
Кадрове забезпечення
Спискова чисельність штатних працівників облікового складу становить 94 чол.З
них у бібліотечній сфері – 11, в клубних установах – 35 , ц/бухгалтерія – 2, ДМШ – 46,
керівництво відділу – 3 чол.
Відповідно до планів роботи працівники відділу проходять навчання з підвищення
рівня кваліфікації керівників і спеціалістів закладів культури і мистецтв в Навчальнометодичному центрі культури і туризму Прикарпаття в м. Івано-Франківськ, що
безсумнівно сприяє їх професійному зростанню та покращенню роботи.
Зокрема, рішенням міської ради від 28 лютого 2017 року № 03/24-17 впорядковано
та затверджено структуру і граничну чисельність закладів культури м. Бурштин та с.
Вигівка, а також прийнято у власність історико-етнографічний музей «Берегиня». Загальна
кількість експонатів становить 2152. З них оригінальних – 1869. Кількість відвідувань
протягом року становить 141 чол. Кількість проведених заходів – 30.
Проведення культурно-мистецьких заходів
При клубних установах працює 7 колективів художньої самодіяльності, з них 4
носять почесне звання "народний аматорський". Ценародний хор “Дністрове Перевесло”,
народна чоловіча хорова капела «Дзвін», народний аматорський оркестр народної
музики“Кредо”,оркестр народних інструментів,чоловічий та жіночий вокальні ансамблі,
муніципальний духовий оркестр. При будинку культури ім. Т.Г. Шевченка успішно діють
драматичний, зображувальний та вокальний гурток, учасниками яких є 120дітей різних
вікових категорій.

Всього закладами культури клубного типу за 2017 рік було проведено 78
культурно-масових заходів (присутніх 8 120 глядачів), з них для дітей та підлітків – 28
заходів (присутніх 2 100 глядачів).
Працівники закладів культури клубного типу беруть активну участь в організації та
проведенні загальноміських, загальнодержавних свят, ініціюють та впроваджують в життя
цікаві мистецькі заходи.
Протягом звітного періоду було проведено ряд культурно-мистецьких заходів, таких
як: «Розколяда -2017», святковий концерт до Дня Соборності України, заходи - реквієм
пам’яті героям Крут та Небесної Сотні,тематичний захід, присвячений 203-ій річниці Т.Г.
Шевченку, урочисте віче, присвячене Дню Перемоги над нацизмом у Європі та завершення
Другої Світової війни, Дню Героїв України, цикл заходів у рамках відзначення в місті 21-ї
річниці Конституції України та Дня Молоді, Дня Державного прапора України, Дня
незалежності України, Дня міста, відзначення 75-ї річниці Української Повстанської Армії
та Дня Українського Козацтва, Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій в
Україні, тощо.
У вересні місяці у рамках проведення 463-ї річниці від Дня народження м. Бурштин
відбувся перший Західний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні і
танцю «Бурштинове намисто», учасниками якого були діти від 7 до 15 років.
У жовтні місяці, з нагоди відзначення в Україні 75-ї річниці УПА м. Бурштин
прийняв обласну творчу естафету«Воскресне волі дух і наша слава» від Рогатинського
краю та передав її Калуському району.
Зокрема, мистецькі колективи закладів культури клубного типу взяли участь в
обласних та Всеукраїнських фестивалях і конкурсах:
- участь аматорського народного оркестру «Кредо» в обласному фестивалі
народної творчості «Пісні Опілля», м. Рогатин
- вокального гуртка будинку культури ім. Т.Г. Шевченка у I Міжнародному
конкурсі-фестивалі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва
«EmpireofTalents» у м. Мукачево - здобуття лауреата I премії у номінації
«Народний вокал»
- фольклорного колективу БК ім. Т.Г. Шевченка у VI- ому фольклорно етнографічному фестивалі «Співочий гай» (м. Калуш);
- народної чоловічої хорової капели «Дзвін» в обласному фестивалі чоловічих
хорів, м. Надвірна.
Про роботу бібліотечних закладів
Обслуговування міста книгою і інформацією здійснює 3 бібліотеки- міська
бібліотека для дорослих, міська бібліотека для дітей, Вигівська сільська бібліотека.
Бібліотеки
протягом 2017 року обслужили 5 427 користувачів,відвідування
становить 38 373, книговидача – 95 354. Працівниками бібліотек проведено
211масовихзаходів, більшість з яких було висвітлено на офіційному сайті міської ради та
редакцією газети “Бурштинський вісник”. У 2017 році бібліотечний фонд бібліотек міста та
с. Вигівка поповнився книговою продукцієюна суму 10 062, 00 тис. грн.
Про роботу міської дитячої музичної школи (далі - ДМШ)
Важливе місце в галузі культури міста займає початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад – ДМШ. Основною метою якого є задоволення потреб
громади і держави в цілому у вихованні найбільш обдарованих дітей та залучення їх до
професійного мистецтва.
Педагогічний склад працівників міської ДМШ становить – 38 чол.
Контингент учнів налічує 325 дітей.
Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.08.2017р. року №
158 “Про збільшення контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у
Бурштинській міській дитячій музичній школі на 2017-2018 навчальні роки” повністю
звільненні від оплати за навчання:
діти –сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;
діти з малозабезпечених родин;
діти-інваліди;
діти, багатодітних сімей ( троє і більше дітей віком до 23 років, що
навчаються);особливо обдарованих учнів, які впродовж 2-х і більше років займають перші
місця в обласних конкурсах, а також діти-лауреати Всеукраїнських конкурсів та
фестивалів;
діти учасників військовослужбовців, задіяних в зоні АТО.
Впродовж 2017 року у міській ДМШ відбувся обласнийконкурс виконавської
майстерності творчих колективів, обласна олімпіада з музично-теоретичних дисциплін,а
також інші заходи, в т.ч. концерт, присвячений Міжнародному Дню музики, мистецька
година, присвячена 110– ій річниці від Дня народження Д. Шостаковича, концерт
української музики, присвячений 120-ій річниці від Дня народження В. Косенка, концерт
Різдвяної музики, тощо.
У квітні2017 року проведено IIміський відкритийконкурс виконавцівінструменталістів “Музиченьки”.
Про роботу історико-етнографічного музею «Берегиня»
Загальна кількість експонатів музею становить 2152. З них оригінальних – 1869.
Кількість відвідувачів протягом року становить 141 чол. Впродовж 2017 року у музеї
відбулося 30 заходів. Це виставки (тематичні, до свят та ювілейних дат ), зустрічі, виховні
заходи (літературно-музичні композиції, тематичні бесіди), екскурсії та тематичні екскурсії
для учнів шкіл та студентів. Проведено ряд дослідницьких експозицій.
Підсумки
Для забезпечення повноцінного функціонування наявної мережі закладів культури
міста вважаю за необхідне:
- здійснювати системну роботу по зміцненню матеріально-технічної бази закладів
культури шляхом співпраці із міською радою, управлінням культури,
національностейта релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
- вирішення завдань щодо забезпечення умов ефективної роботи аматорських
колективів, самореалізації творчих особистостей;
- забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів, пов’язаних із
відзначенням державних та професійних свят;
- впровадження в роботу закладів культури новітніх технологій;
- створення сайту відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків;
- сприяння реалізації “Програми розвитку туризму міста Бурштин на 2016-2018
роки”;
- збереження та популяризація об’єктів культурної спадщини м. Бурштин та
створення їх реєстраційного списку;
- поповнення та збереження бібліотечних фондів;
- поточний ремонт даху клубу с. Вигівката будинку культури ім. Т. Г. Шевченка;
- придбання акустичної системи в будинок культури ім. Т. Г. Шевченка;
- капітальний ремонт фасаду та подвір’я міської дитячої музичної школи.
- придбання вікон у міську ДМШ.
Начальник відділу
культури, туризму і зовнішніх зв’язків

Ю. Степась

