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Проєкт рішення 

Від 04.01.2023                                        м. Бурштин                                               №4786 

 

Інформація про роботу  відділу культури,  

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської  

міської ради за 2022 рік 

  

Керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Відповідно до Положення « Про відділ культури. туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради»,  Бурштинська міська рада 

вирішила: 

     1.  Інформацію про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради за 2022 рік взяти до відома (додається). 

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

питань діяльності виконавчих органів влади Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

 

 

 

 Міський голова                                               Василь АНДРІЄШИН 
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Автор проєкту: 

Начальник відділу культури,  

туризму і зовнішніх зв’язків           Тетяна ЗОРІЙ                                                        

                      

Погоджено: 

Заступник міського голови                                  Володимир ЧУЙКО 

Юридичний  відділ                                                                     Марія МИХАЙЛИШИН 

Фінансовий відділ                                                                       Ольга  ПЕТРОВСЬКА 

Загальний відділ                                                                          Марія ЯЦИК 

Секретар ради                          Роман ІВАНЮК 
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Про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради 

за 2022 рік 

Вступ 

        Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків з 22 грудня 2014 року діє згідно 

Положення про відділ, де чітко вказано усі функції роботи відділу.  У 2022 році  

діяльність Відділу 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 та інформаційної політики України, управління 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації, а також розпоряджень 

міського голови, які стосуються діяльності відділу. 

Основні напрямки роботи 

1. Забезпечення належних умов діяльності для всіх закладів культури Бурштинської 

територіальної громади,  а саме: 

будинки культури-7; 

клуби -12;  

міська дитяча музична школа-1;  

музеї-2; 

бібліотеки -12.  

2. Надання культурних послуг жителям територіальної громади  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 2022 році здійснювалася  у 

напрямку реалізації «Комплексної програми розвитку галузі культури Бурштинської 
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міської територіальної громади на 2022-2024 роки», на  яку кошти виділялись в межах 

кошторисних призначень. 

Кадрове забезпечення  

 Чисельність штатних працівників облікового складу становить 136  чоловік, з них: - 

бухгалтерія – 2чол.; 

апарат відділу – 4 чол.; 

внутрішні сумісники- 13чол., зовнішні сумісники-18 чол.; 

 у бібліотечній сфері – 16 чол., з них- 3 чол. завідувачі бібліотекою, 

 в клубних установах – 78 чол., з них: 

- директори БК- 6 чол, (1 вакантна посада),  

- зав клубом-11 чол.(1 вакантна посада),  

- оркестр духових інструментів - 29 чол. 

- художні керівники, керівники колективів та гуртків -20 чол. 

- тех. персонал, (звукооператори, костюмер, сторож) -15 чол 

- директори музею -2 чол. 

- Дитяча музична школа (далі ДМШ) -37 чол. 

Відповідно до планів роботи працівники відділу проходять навчання з підвищення 

рівня кваліфікації керівників і спеціалістів закладів культури і мистецтв в Навчально-

методичному центрі культури і туризму Прикарпаття в м. Івано-Франківськ, що 

безсумнівно сприяє їх професійному зростанню та покращенню роботи. 
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Проведення культурно-мистецьких заходів 

При клубних установах працює 89 аматорських формувань, з них 8 носять почесне 

звання «народний аматорський» яке  підтверджується кожних 3 роки. 

ПЕРЕЛІК КОЛЕКТИВІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЗВАННЯ «НАРОДНИЙ, ЗРАЗКОВИЙ» 

№ Назва колективу Керівник (ПІП) Дата підтвердження 

1  Ансамбль нар. 

інструментів  

БК ім Т.Шевченка 

Ватаманюк 

Любомир 

Богданович 

29.09.2020р.(постанова 

колегіі №3/3 

2 Народний 

аматорський хор 

«Дністрове 

перевесло»  

БК ім. Т.Шевченка 

- 28.12.2021.(постанова 

колегіі №3/3 

3  Зразковий 

аматорський ансамбль 

танцю«Едельвейс»БК 

с. Бовшів 

Туз Надія 

Євстахіївна 

28.12.2021.(постанова 

колегіі №3/3 

4 Нар. аматорський 

оркестр народних 

інструментів «Кредо»  

БК ім. Т.Шевченка 

Сливоцький 

Ярослав 

Володимирович 

29.09.2021 .(постанова 

колегіі №2/2 

5 Нар. аматорська чол. 

хорова капела «Дзвін»  

БК ім. Т.Шевченка 

Падучак Євген 

Володимирович 

29.09.2020 .(постанова 

колегіі №3/3 

6  Зразковий ансамбль 

аматорського танцю 

«Дивоцвіт» 

 БК с. Задністрянське 

Заставний 

Олександр 

Любомирович 

 (19.06.2022р) 

7 Аматорський 

ансамбль «Троїсті 

музики» 

Варуник 

Михайло 

Миколайович 

2023 

8 Народний 

аматорський хор 

«Дністрові хвилі» 

Самборський 

Ігор Васильович 

2023 

 

Всього закладами культури клубного типу за  2022 рік було проведено  464 

культурно-масових заходів). Генерували сценарії, оновили репертуар як солістів, так і 

творчих колективів. 
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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 -2022», святковий концерт до Дня  Соборності України, заходи - 

реквієм пам’яті героям Крут та  Небесної Сотні, урочисте віче, присвячене Дню 

Перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої Світової війни, Дню Героїв 

України, цикл заходів у рамках відзначення в місті 26-ї річниці Конституції України 

та Дня Молоді, Дня Державного прапора України, Дня незалежності України, Дня 

міста, відзначення  80-ї річниці Української Повстанської Армії та Дня Українського 

Козацтва, вшанування дев’ятої річниці Дня революції Гідності та Свободи, тощо.  

Кількість проведених туристичних/оздоровчих/культурних заходів для 

залучення благодійних коштів для потреб ЗСУ, ТРО, ВПО -10 заходів, де було зібрано 

близько 462 тис.грн.  

15.05.2022р. благодійна програма присвячена Дню Матері «Яблуневий цвіт» 

керівник зразкового ансамблю танцю «Дивоцвіт» О.Заставний м. Бурштин. 

29.06.2022р. Благодійний концерт «Подарую сонце» Олександра Кварти на 

підтримку ЗСУ м. Бурштин та с. Бовшів. 

17.07.2022р. Благодійна програма на потреби ЗСУ «Захистимо Україну піснею» 

м. Бурштин в рамках телефестивалю «Галицький шлягер», організатор народний 

артист України Ярослав Борута  ПК «Прометей» 

21.07.2022р. Презентація книг та зустріч з письменницею, волонтеркою Людмилою 

Охріменко. бібліотека  ПК «Прометей». 

24.08.2022р. Благодійний ярмарок с. Задністрянське 

28.08.2022р. Благодійний ярмарок с. Бовшів  

х х 115 0 62
любительські об'єднання, клуби за 

інтересами, гуртки
12 11 0 3 3

3 0 0 84 0 21

0 0 0 0 00

технічної творчості, інші 11 13 0 7

кіно- та фотомистецтва 10 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 00

циркові 09 0 0 0

декоративно-ужиткового мистецтва 08 0 0 0

0 0 0 41 0 0

0 0 120 0 841

образотворчого мистецтва 07 2 0 2

фольклорні 06 11 0 2

2 0 2 145 0 10

0 0 128 0 624

хореографічні 05 4 0 2

театральні 04 12 0 5

8 9

музично-інструментальні 03 5 0 0

у тому числі

вокально-хорові
02 31 0 9

2 3 0 51 0 1

3 0 312 0 14412

Усього (сума рядків 02-12) 01 89 0 30

мають 

звання 

"народний"

мають 

звання 

"зразковий"

протягом 

року брали 

участь у 

культурно- 

мистецьких 

заходах за 

жінки

А Б 1 2 3 4

27 6 2 996 0 384

5 6 7

№ 

рядка

Кількість 

аматорських 

формувань,

одиниць

З них

Кількість 

учасників 

формувань,

осіб

З них

на платній 

основі
дитячі молодіжні
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25.09.2022р. І Міжнародний фестиваль дерев’яної скульптури» Бурштин-Мистецький 

2022» 

25.09.2022р. Заходи на підтримку ЗСУ з нагоди відзначення Дня міста( благодійні 

майстер класи народних умільців, благодійний ярмарок) 

14.10.2022 р. Урочисте віче та благодійний ярмарок с. Бовшів 

23.10.2022р. Благодійний концерт ПК «Прометей» м. Бурштин 

Про роботу бібліотечних закладів 

Обслуговування територіальної громади книгою і інформацією здійснює  12 

бібліотек. 

Працівниками бібліотек проведено біля 120 масових заходів, більшість з яких було 

висвітлено на фейсбук сторінці, запроваджено онлайн рубрику «ЩЕБЕТАННЯ».  

У 2022 році бібліотечний фонд  бібліотек  поповнився за рахунок державного 

бібліотечного фонду - 79 книг та спонсорів. 

Про роботу міської дитячої музичної школи (далі - ДМШ) 

Важливе місце в галузі культури територіальної громади 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 – 37 чол. 

Згідно рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 25.05.2022 

року № 89 затверджено контингент учнів  315 дітей. З них 119 дітей звільнено від 

батьківської плати за навчання, які мали статус: 

- діти багатодітних сімей (73 дитина) 

- діти з малозабезпечених сімей (4 дитини) 

- дітей з інвалідністю (5 дітей) 

- діти учасників бойових дій (32 дітей) 

- обдаровані діти звільнені від оплати на 50% (5 дітей). 

         Впродовж 2021 -2022 навчального року  у міській ДМШ відбувся обласний конкурс 

виконавської майстерності творчих колективів, а також інші заходи, в т. ч.  концерт, 

присвячений Міжнародному Дню музики,  щорічний концерт Різдвяної музики, тощо. 

Основні завдання педагогічного колективу школи полягають у естетичному вихованні дітей 

та юнацтва, вихованні любові та поваги до народних традицій, звичаїв та національно-

культурних цінностей, вивченні українського та зарубіжного музичного мистецтва, 

розвитку творчих здібностей засобами музичного мистецтва, наданню початкової музичної 

освіти та початкової підготовки спеціалістів, пошуку та залученні до навчання особливо 

обдарованих дітей. Всі ці завдання розв’язуються викладачами школи як на індивідуальних 

так і на групових уроках, на заняттях творчих учнівських колективів. 

1. Ансамбль камерної музики викладачів школи «Ренесанс» (керівник Королевич О. Р) 

2.Оркестр народних інструментів . (керівник  Гладій Л. Б.) 

3.Хор учнів старших класів. (керівник Гладій Л. Б..) 

4.Хор учнів молодших класів. (керівник Буриченко А. М) 
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5.Ансамбль скрипалів учнів старших класів. (керівник Городиська Р. М.) 

6.Ансамбль гітаристів. ( керівник Крутиголова І. Т.) 

7.Ансамбль бандуристок.(керівник Верещинська Б. Г.) 

8.Духовий оркестр. (керівник Кузів В. Я.)  

9.Ансамбль «Гармоніка». 

10.Ансамбль скрипалів учнів молодших класів. (керівник Сливоцький Я. В.) 

11. Хор хлопців (керівник Мельник І. І.) 

12. Квартет саксофоністів (керівник Кузів В. Я.) 

13. Квартет викладачів фортепіанного відділу (керівник Вітер Ж. Б.) 

Реалізовані заходи: 

1. Проведено укладання бруківки на шкільному подвір’ї (коштами обласної  та міської рад) 

          2. Замінено 5 вікон в навчальних класах (коштами обласної ради) 

          3. Зроблено віконні відкоси (коштами викладачів) 

          4. Зроблено косметичний ремонт класів (коштами викладачів Яцків Н.М.,  

Бачинської К.Д.)  

5. придбання таблиць у Будинки культури (далі БК) та клуби - 7 шт. 

6. капітальний ремонт фасаду та подвір’я  міської дитячої музичної школи.  

7. Придбання 5 вікон у міську ДМШ. 

8. Придбано 16 крісел в клуб с. Юнашків. 

9. Замінено всі вікна в БК с. Тенетники. 

10. Встановлено плиточне покриття підлоги коридору та частково відновлено фасад  

клубу с. Коростовичі. 

11. .Замінено аварійну частину труб теплового постачання (коштами з депутатського 

фонду та відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради) 

12. Замінено підлогове покриття в кл. №15 ( кошти з депутатського фонду) 

13.  Замінено запобіжники в електричному щитку (коштами відділу культури, туризму і           

зовнішніх  зв’язків Бурштинської міської ради). 

Про роботу історико-етнографічного музею «Берегиня». 

Загальна кількість експонатів становить 1927 одиниць.  Кількість екскурсантів 

протягом року становить близько 600 чол. (64  екскурсії) Кількість проведених заходів – 10. 

Було проведено ремонтні роботи. Розширення приміщення музею завершено в березні 2022 

року. 

Про роботу музею «Визвольної боротьби рідного краю» 
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Загальна кількість експонатів становить 725одиниць, потребують реставрації-12 

одиниць. За рік прибуло 2 музейних експонати. Кількість екскурсій-70, екскурсантів 

становить 400 чол., з них 200 чол. –діти.  

Фінансовий звіт відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради за 2022 рік 

    

Заробітна плата з нарахуваннями (загально по відділу) 

 

  

  Затверджений план на 2022 рік Використано у 

2022р. 

Різниця 

апарат 836157 852531,69 -16374,69 

ДМШ 9039850 7970900,83 1068949,17 

бібліотеки 1516053 1487532,39 28520,61 

музеї 251673 203352,91 48320,09 

клуби 4928772 4643120,07 285651,93 

бухгалтерія 387847 399223,59 -11376,59 

Заходи 431000 363804 67196 

Разом 17391352 15920465,48 1470886,52 

    

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (загально по відділу)   

  Затверджений план на 2022 рік Використано у 

2022р. 

Різниця 

апарат 5000 2000 3000 

ДМШ 170090 170090 0 

бібліотеки 5000 2000 3000 

музеї 3000   3000 

клуби 328419,73 115449 212970,73 

бухгалтерія 3000 1500 1500 

Заходи 199950 125156 74794 

Туризм 50000 34100 15900 

Разом 764459,73 450295 314164,73 

 

 

 

   

А саме:    не оплачено 

 канцтовари 6500  

 таблиці 4620  

 енергозберігаючі вікна та двері 174779  

 корзини квітів 8640  

 предмети ритуальної належності 16000  

 продукцію для нагородження 12506  

 буд.матеріали для робіт 

госп.способом 

20060  

 матеріали для підготовки до 

опалювального сезону 

170090  

 меблі (столи, стільці та трибуна)  190560 

 сувенірна продукція 3000  

 календарі та паспорти 34100  
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Оплата послуг, крім комунальних (загально по відділу) 

  

  Затверджений план на 2022 рік Використано у 

2022р. 

Різниця 

апарат 5000 2240 2760 

ДМШ 305300 4349 300951 

бібліотеки 5000 2820 2180 

музеї 2000 240 1760 

клуби 280000 120629,19 159370,81 

бухгалтерія 12000 9450 2550 

Заходи 671075 321559 349516 

Разом 1280375 461287,19 819087,81 

 

 

   

А саме:    не оплачено 

 Оплата послуг перезарядки 

вогнегасників 

7890  

 Поточний ремонт орг.техніки 3447  

 послуги інтернет зв`язку 18950  

 ремонт електролічильника 8375,19  

 інформаційні послуги 30705  

 оренда сцени 14500  

 кейтерингові послуги 38 376  

 поточний ремонт зали ПК 

"Прометей" 

 145095 

 оновлення електромережі 96261  

 благоустрій 242783  

 проект "Твори добро"  199900 

 підготовка до опалювального сезону  129210 

 

 

 

   

Оплата комунальних послуг (загально по відділу)     

  Затверджений план на 2022 рік Використано у 

2022р. 

Різниця 

ДМШ 234600 127074,19 107525,81 

клуби 283003,27 336049,97 -53046,7 

Разом 517603,27 463124,16 54479,11 

 

 

 

   

А саме:   463124,16  

 водопостачання та водовідведення 9022,46  

 вивезення ТПВ 7201,92  

 електроенергія 60260,51  

 теплопостачання 385230  

 розподілення природнього газу 1 409,27  
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Облаштування місць тимчасового перебування 

ВПО 

    

  Затверджений план на 2022 рік Використано у 

2022р. 

Різниця 

3230 649326 291932 357394 

3230 о.б. 

спец.фонд 

400000 389286 10714 

Разом 1049326 681218 368108 

    

А саме:    не оплачено 

 Заміна вікон ДМШ  49839  

 Сиротинець 631379 350833 - на 

наступний рік 

    

    

    

Природоохоронні заходи (екологія)   

  Затверджений план на 2022 рік Використано у 

2022р. 

Різниця 

екологія 869 938,00 425823 444115 

Разом 869938 425823 444115 

    

   не оплачено 

 заходи для боротьби зі щкідливою 

дієб вод,територія Католицького 

костелу 

48000  

 проведення ресурсозб. Заходів зі 

встановлення енергоощадних ламп 

с.Демянів 

49725  

 заходи від підтоплення і зат оплення 

БК ім.Шевченка 

36616  

 проведення ресурсозб. Заходів зі 

встановлення енергоощадних ламп 

вікон та дверей по вул.Франка,20 в 

с.Тенетники 

282727  

 проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення с.Вигівка, 

церква 

4727 155892 

 проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення 

с.Тенетники,церква 

4028 148103 
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Підсумки 

Для забезпечення повноцінного функціонування наявної 

мережі закладів культури Бурштинської ТГ  вважаю за необхідне: 

- здійснювати системну роботу по зміцненню матеріально-

технічної бази закладів культури шляхом співпраці із міською 

радою, управлінням культури, національностей та 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  Програм відділу культури; 

- збереження та популяризація об’єктів культурної спадщини м. 

Бурштин та створення їх реєстраційного списку; 

поповнення та збереження бібліотечних фондів; 

- поточний ремонт  клубу с. Куничі, с.Слобода та будинки 

культури с. Задністрянське, с.Насташине, с.Тенетники; 

 Основною проблемою Будинків культури є глядацькі зали, які 

потребують капітального ремонту стін та підлоги. Також необхідна 

заміна підлоги та крісел. Відсутність належної акустичної системи 

та інтернету. Поновлення сценічного одягу та костюмів. Придбання 

на сцену пожежних щитів-4 шт. та  додаткових вогнегасників. 

Придбання стендів та вітрин для музею, кошти на реставрацію 

експонатів та оцифрування музеїв та бібліотек. 

 

Начальник відділу культури, туризму  

і зовнішніх зв’язків                                                       Тетяна ЗОРІЙ 
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Пояснювальна записка 

До проєкту рішення Бурштинської міської ради від ____________ №___________ 

«Інформація про роботу 

відділу культури, туризму і зовнішніх зв ՚ язків  

Бурштинської міської ради за 2022 рік» 

 

 

1. Юридична особа: 

 – Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради. 

2. Місце розташування (юридична адреса): 

- м. Бурштин. вул Січових Стрільців 4; 

3. Обгрунтування прийняття рішення: 

Відділ утримується за рахунок міського бюджету. Має самостійний баланс, є 

головним розпорядником коштів. Структуру, граничну чисельність Відділу 

затверджує міська рада, а штатний розпис, витрати на його утримання затверджує 

міський голова  

4. Мета прийняття рішення: 

Доведення до відома засновників відділу, депутатського корпус та територіальної 

громади. 

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання:   

Керуючись ст.ст. 25, 26, 32, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом  України  «Про  службу в органах місцевого    самоврядування», Законом 

України  «Про культуру», відповідно до Положення « Про відділ культури. туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради» 

6. Фінансово-економічне обґрунтування: 

7. Реалізація  рішення не  потребує фінансових витрат з міського бюджету. 

8. Доповідач - Начальник Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради   Тетяна ЗОРІЙ                                                                                                          

 

Начальник Відділу культури,  

туризму і зовнішніх зв’язків  

Бурштинської міської ради         Тетяна ЗОРІЙ   

                                                                                                        


