
Проєкт рішення 

 

Від 13.04.2022                                                                                            № 67 

 

Про роботу закладів культури  

на території Тенетниківського та  

Старомартинівського старостинських округів 

  

З метою підвищення ефективності та якості культурно-освітньої роботи, організації 

змістовного відпочинку, збагачення та урізноманітнення форм дозвілля населення, 

урізноманітнення напрямів та визначення змісту культурно-дозвіллєвої діяльності, 

керуючись ст.3 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010р. №2778–VI, ст.27, 

ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. 

№280/97-ВР, ст.119 Конституції України від 28.07.1996р., на виконання п.11 

рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 24.02.2022р. №35 

«Про план роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради на  перше 

півріччя 2022 року», заслухавши начальника відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради (Юліана Степась) та керівників закладів 

культури Тенетниківського та Старомартинівського старостинських округів 

прийняти до відома виконком міської ради         

 вирішив: 

 

1. Інформацію начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради (Юліана Степась) та керівників закладів культури 

Тенетниківського та Старомартинівського старостинських округів прийняти до 

відома (додається). 

2. Керівникам закладів культури Тенетниківського та Старомартинівського 

старостинських округів   рекомендувати у 2022 рр.: 

-  забезпечити організацію проведення запланованих заходів із врахуванням 

воєнного стану в державі; 

- створювати умови для розвитку усіх видів професійної та аматорського 

мистецтва, художньої творчості, а також для організації  культурного дозвілля 

населення; 

- сприяти відродженню та розвитку традицій і культури української нації; 



- поповнювати книжковий фонд новою сучасною літературою та забезпечити  

збереження бібліотечних фондів у процесі їх використання; 

- покращити матеріально-технічну базу закладів культури та бібліотек; 

- здійснити ремонтні роботи  даху БК С. Тенетники та приміщень закладів 

культури; 

                - проводити роботу серед молоді по культурному вихованню та залученню її до  

участі у культурному розвитку села; 

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку роботи та щоквартально 

звітувати  відділу про проведену роботу. 

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 Міський голова                                                                    Василь АНДРІЄШИН 

                                          

Автор проєкту: 

Начальник відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків                                                   Юліана Степась                                                       

                      

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                   Володимир Чуйко 

Керуючий справами виконкому                                                                 Надія Кицела                                   

 

Юридичний  відділ                                                                                      Марія Михайлишин 

Загальний відділ                                                                                           Марія Яцик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

                   Додаток 

                                                                 до рішення виконавчого комітету 

                                                      від _________ №___________ 

 

Інформаційна довідка про роботу закладів культури Тенетниківського та 

Старомартинівського старостинських округів за  2021 року 

 

    Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків є структурним підрозділом 

Бурштинської міської ради Бурштинської ТГ і спрямовує свою діяльність на збереження і 

розвиток культурної інфраструктури Бурштинської ТГ, подолання негативних явищ та 

закріплення позитивних тенденцій в культурній сфері. 

Відповідно до рішення Бурштинської міської ради від 23.12.2020 року №01/4-20 

«Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, міста 

Галицького району у комунальну власність Бурштинської територіальної громади»,  було 

прийнято заклади культури:  

 

Тенетниківський старостинський округ: 

 БК с. Тенетники 

 Бібліотеку с. Тенетники 

 Клуб с. Новий Мартинів 

 

Старомартинівський старостинський округ: 

 Клуб с. Старий Мартинів 

 Клуб с. Різдвяни 

 Бібліотеку с. Старий Мартинів 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 

24.02.22р. №35 «Про план роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради на  

перше півріччя 2022 року», задля підвищення ефективності та якості культурно-освітньої 

роботи, організації змістовного відпочинку, збагачення та урізноманітнення форм 

дозвілля населення, урізноманітнення напрямів та визначення змісту культурно-

дозвіллєвої діяльності у межах Тенетниківського та Старомартинівського старостинських 

округів винесено питання «Про роботу закладів культури на території Тенетниківського 

та Старомартинівського старостинських округів» для комплексного дослідження роботи 

та їх вдосконалення. 

 

          Перелічені заклади підпорядковані відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради. 

 Заклади культури є центром соціально-культурного розвитку населення на території 

старостинських округів, де вони знаходяться, що діють як функціонально-мобільна, 

рекреативно-педагогічна система і відповідає соціально значущим інтересам і потребам 

різноманітних груп населення та духовним пріоритетам суспільства. Розвиток закладів 

культури розглядається в контексті загального розвитку національної культури.  

 

Протягом  2021 року та першого кварталу 2022 року заклади культури діяли 

відповідно до своїх планів роботи, брали активну участь в організації та підготовці заходів 

до відзначення державних свят та свят місцевого значення. Заходи включають в себе: 

урочисті концерти, фестивалі, конкурси, вечори пам’яті, ранки, святкові вітання, 



театралізовані дійства, вікторини, виставки, презентації, лекції, тематичні бесіди, майстер-

класи, дискотеки. 

 

Новий погляд на сучасну бібліотеку створює відкритий моніторинг між населенням 

села та працівником бібліотеки. Бібліотеки є основним місцем проведення інформаційно-

просвітницької роботи. 

 

         Бібліотека на сьогоднішній день стоїть на шляху просвітництва і має стати однією 

установою, де можна отримати вичерпну інформацію, яка потрібна людині. 

 

Річний план роботи бібліотеки доповнюється заходами згідно обласних наказів та 

наказів Відділу. Найважливішим напрямком роботи бібліотеки стає інформатизація всіх 

процесів діяльності бібліотек. Їх можна сміливо назвати періодом суттєвих змін у змісті й 

формах бібліотечної роботи в даних старостинських округах. Діяльність бібліотек 

багатофункціональна та різнопланова. 

 

Мета і мотиви відвідування найрізноманітніші: тут і бажання відпочити, 

розважитись і необхідність терміново знайти інформацію важливу для вирішення 

навчальних, виробничих проблем, або для особистих цілей. Основним завданням 

бібліотек є організація обслуговування користувачів. 

 Протягом 2021 року згідно плану були проведені такі форми роботи: 

-  контроль за обліком цінних книг; 

-  перевірка переєстрації читачів, робота з боржниками; 

-  відновлення пошкоджених книг; 

-  вивчення розділів фонду з метою виявлення літератури, яка не користується попитом; 

- вивчення попиту населення на предмет поповнення книжкового фонду новою 

літературою. 

 

Забезпеченні заходи щодо профілактики заборгованості користувачів: відвідування 

шкіл зі списками боржників, телефонне нагадування, дворовий обхід. 

Комплектування бібліотечних фондів є основою початкового етапу роботи 

бібліотек. Процес комплектування багатоплановий і залежить від багатьох об’єктивних 

чинників. Підвищення цін на книги та вкрай недостатнє фінансування спричинили 

зменшення кількості надходжень нових видань. 

Підвищення кваліфікації бібліотекарів – одна з актуальних проблем, над вирішенням якої 

потрібно активно працювати. Увага приділялася і виїздам до бібліотек, що в значній мірі 

сприяло покращенню роботи її працівників.  

 

 

БК с.Тенетники знаходиться у Івано – Франківській обл., Бурштинській ТГ, 

с.Тенетники, вул. І. Франка, площа - 512м². 

        Відкрито  у  1975 році. 

        Документація на будівлю відсутня. 

        Кількість глядацьких місць  - 180. 

        Обслуговує населення у кількості 405 осіб. 

        Кількість заходів проведених у 2021 році -15. 

 

Штат БК с. Тенетники: 

- Директор БК – 0,75 шт. од. (Олексій Пендерецький), 

- Художній керівник –  0,75 шт. од (Марія Стахів) 

 

Досягнення за 2021 рік: 



Працівники БК працюють в тісному контакті з бібліотекою та залучають дітей, які 

проживають у селі і навчаються у Новомартинівській школі. 

При БК працює чотири гуртки: 

- Художнього слова; 

- Драматичний; 

- Вокальний(жіночий); 

- Вокальний (дитячий). 

З часу настання коронавірусу робота деяких масових заходів перейшла в онлайн-

режим. У 2022 році проведено 5 заходів. 

 

Проблеми:  

- Капітальний ремонт даху і приміщення; 

- Відсутність вогнегасників. 

 

Бібліотека с. Тенетники 

Штат бібліотеки 0,75 шт. од. (Марія Пирч). Площа – 50 м².   Робота бібліотеки 

розпочата в 1975 році, через декілька років була перенесена в приміщення сільської ради. 

Бібліотека  забезпечена комп’ютерною технікою. 

За 2021 рік проведено 20 заходів та 6 виставок, враховуючи карантинні обмеження 

більшість заходів відбувалися на свіжому повітрі. 

 

У 2021 році послугами бібліотеки скористалися 298 мешканців, із них 41 дитина, 

яким було видано 3 388 екземплярів книг. Книжковий фонд станом на 01.01.2022р. 

складає 4 017  примірників. Відвідування – 1 597 читачів. 

 

Постійними користувачами бібліотек є представники різних вікових категорій, 

професійних та соціальних груп населення: дітей, юнацтва та дорослого читача .  

 

Проблеми:  

- Поточний ремонт приміщення; 

- Поновлення матеріальної бази; 

- Відсутність вогнегасників. 

 

Клуб с. Новий Мартинів 

Знаходиться в Івано – Франківській обл., Бурштинської ТГ, відкрито в 2007 році. 

Площа клубу - 110  м².  

Кількість глядацьких місць – 125. Обслуговує населення у кількості 350 осіб. 

 

Штат клубу – завідувач клубу 1 шт. од. (Ольга Кропельницька). 

 

 

           Проблеми:  

- поточний ремонт приміщення, гурткової кімнати; 

- придбання сценічного одягу; 

- відсутність музичної апаратури, інтернету; 

- відсутність вогнегасників. 

 

Діє 4 клубні формування, де займаються 36 учасників: 

- драматичний; 

- вокальний дитячий ансамбль; 

- художнє читання; 

- вокальний ансамбль дівчат. 



 

 

 

 

Досягнення за 2021 рік: 

 

- Перемога у міському конкурсі читців, присвяченому Дню народження Т.Г. 

Шевченка; 

- ІІ місце у міському конкурсі читців гумору ім. П. Глазового та ІІІ місце в  

обласному конкурсі . 

-  

- У селі проводився ІІ регіональний фестиваль «Дністрова Хвиля». 

 

Всього було проведено 14 культурно-масових заходів. 

 

Клуб с. Старий Мартинів  

Знаходиться в Івано – Франківській обл., Бурштинській ТГ, с. Старий Мартинів, вул. 

Польова 1.  Площа - 140м². 

Побудовано  у 2007 році. Документація є в наявності. Приміщення пристосоване. 

Кількість глядацьких місць – 100. Обслуговує населення  в кількості 410 осіб. 

 

Штат клубу – завідувач клубу 1 шт. од. (Ірина Лесюк) 

 

 

Функціонують 4 клубні формування: 

- Вокальний гурт; 

- Художні читання (дитячий, дорослий); 

- Драматичний. 

 

Досягнення за 2021 рік: 

- приймали участь у фестивалях «Дністрова Хвиля», «Бурштинова Вервиця» м. 

Бурштин, «Оповідки» с. Озерце 

- колектив зайняв І місце в обласному конкурсі «Різдвяні фестини»     

- 14 заходів проведено за 2021 рік 

 

Проблеми: 

 

-   відсутність вогнегасників; 

-   відсутність комп’ютера; 

-   відсутність опалення. 

 

Бібліотека с. Старий Мартинів 

Бібліотека знаходиться в приміщенні сільської ради, відкрита у 1980 році. 

Штат бібліотеки 1 шт. од. на 0,25 посадової ставки (Ірина Лесюк). 

 

Бібліотека обслуговує один населеннй пункт. Старий Мартинів (410 осіб). У 2021 

році послугами бібліотеки скористалися 152 читачів, із них  27 дітей. Загальний 

книжковий фонд  станом на 01.01.2021р. становив 5 813 примірників, загальна 

книговидача  –  2 542 екземпляри книг, з них дитяча книговидача  – 458 екземплярів книг. 

Постійними користувачами бібліотеки є представники різних вікових категорій, 

професійних та соціальних груп населення. 

 



Проблеми: 

Поновлення книжкового фонду; 

- Відсутність комп’ютерної техніки; 

- Відсутність опалення; 

- Відсутність вогнегасників. 

 

Клуб с. Різдвяни 

Клуб знаходиться в Івано-Франківській обл., Бурштинській ТГ, с. Різдвяни, вул. 

Т.Шевченка, 41. Площа –  200 м².    

Відкрито у 1930 році. Раніше клубне приміщення мало назву «Просвіта», а в 1970 – 

це був Народний дім. 

Документації немає. Кількість глядацьких місць – 101. 

Завідувач клубу-1 шт од. на 0,75 ставки. 

Обслуговує населення в кількості 130 осіб. 

Діє 2 клубних формування: 

- вокальний гурток; 

- художнє читання. 

 

Кількість заходів проведених у 2021 році – 15. Проводились майстер класи з дітьми 

та молоддю на свіжому повітрі. 

Досягнення в 2021році: 

- участь учасників гуртка художнього читання в VII Всеукраїнському конкурсі, 

присвяченому творчості Лесі Українки; 

участь в міському конкурсі читців творів Т. Шевченка, де зайняли ІІІ місце.  

 

Проведений поточний ремонт глядацького залу за кошти реалізаціі проекту «Село моєї 

мрії» фірми «Гудвеллі Україна». 

 

Проблемні питання: 

- Виготовлення технічної документації; 

- Придбання музичної апаратури; 

- Придбання глядацьких крісел. 

 

 

Але, разом із досягненнями існують певні недоліки в роботі: 

-   відсутність місцевих професійних колективів, які б змогли на належному рівні 

обслуговувати місцеві заходи; 

-  недостатня увага приділяється роботі з різними категоріями населення (клуб 

вихідного дня); 

-   на недостатньому рівні проходить інформаційна робота по бібліотеках; 

-  повільно проводиться модернізація роботи бібліотек, у зв’язку із відсутністю 

комп’ютерної техніки; 

-    потребує придбання звукової апаратури у закладах культури; 

 

 

Перспективи розвитку закладів культури Тенетниківського та 

Старомартинівського старостинських округів. 

 

Під час проведення комплексного дослідження зроблено висновки, що більшість 

культурних закладів старостинських округів спрямовують свою роботу на задоволення 

культурних потреб населення. У закладах культури спостерігається інтенсивний розвиток 



художніх аматорських колективів, а діяльність закладів культури потребує вдосконалення, 

інформативного розвитку та залучення різних верств населення.  

У закладах культури функціонують клуби за інтересами, різні за напрямами і 

формами роботи. Спостерігається систематичне надання літератури населенню 

старостинських округів. 

Водночас, рекомендуємо брати участь у місцевих, обласних та всеукраїнських 

конкурсах; залучати широкі верстви населення; вдосконалювати особистісний розвиток; 

розвивати національні особливості культури та використовувати сучасні методи роботи. 

Вважаємо, що головним завданням працівників культури в Тенетниківському та 

Старомартинівському старосинських округах є збереження найкращих зразків традиційної 

культури та виховання свідомого юного покоління. 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                            Юліана СТЕПАСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення виконавчого комітету «Про роботу 

закладів культури на території Тенетниківського та 

Старомартинівського старостинських округів» 

  

1. Розробником  проєкту  рішення  є відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської  міської  ради.  

2. Метою прийняття рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

роботу закладів культури на території Тенетниківського та Старомартинівського 

старостинських округів» підвищення ефективності та якості культурно-освітньої роботи, 

організації змістовного відпочинку, збагачення та урізноманітнення форм дозвілля 

населення Бурштинської ТГ. 

3. Реалізація рішення потребує додаткових витрат місцевого бюджету. 

4. Доповідач- Степась Юліана Сергіївна, начальник відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради. 

 

 

 Головний спеціаліст відділу                                         Г. Короткова 

 


