
Звіт про виконану роботу директора Музиківського сільського будинку 

культури  

 

Комунальний заклад «Музиківський сільський будинок культури» в своїй 

діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами 

Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства культури і 

туризму України, наказами та постановами управління культури Херсонської 

обласної  державної адміністрації, рішеннями Музиківської сільської ради у межах 

визначеної компетенції, а також відповідно до Статуту закладу. 

Основним завдання Музиківського  БК є розвиток аматорського  мистецтва з 

різних видів та жанрів народної творчості. Велика увага приділяється організації та 

задоволенню культурних потреб різних вікових категорій населення. З цією метою 

проводяться культурно-мистецькі заходи: тематичні, розважальні програми, 

театралізовані свята, мітинги, святкові концерти до державних, календарних та 

інших визначних дат. 

На базі БК працює:  

1. Вокальний ансамбль «Музичанка»(різновікова категорія - 12 учасників) 

художній керівник Теленга А.Є., репетиції проходять три рази на тиждень. 

2. З вересня місяця працює гурток по бісероплетінню (діти віком від 6-до 13 років, 

кількість учасників які відвідують гурток 35 чоловік, керівник гуртка Фесюк І.М. 

За  2019 рік були проведені такі заходи:  

1. День Перемоги,  концертна програма, у якій   приймали участь: дитячий садочок, 

учні та вчителі ліцею, танцювальний колектив « Ритми серця», ансамбль 

«Музичанка».   

2. На базі етно-культурного комплексу «Херсонська світлиця» обласного центру 

народної творчості, відбулася Великодня культурно-мистецька акція «Писанковий 

сад». Музиківський вокальний ансамбль «Музичанка» брав участь у цьому заході, 

а також від БК були зроблені писанки. За участь у заході  нагороджені почесними 

грамотами та сувеніром. 

3. Привітання з  70 – річним ювілеєм мешканку села Шишак Людмилу 

Костянтинівну. 

4. В Херсоні проходив Всесвітній день вишиванок, від Музиківської ОТГ була 

представлена виставка ручних робіт. 

 5. Директор БК брала участь у тренінгу від Британської ради в Херсоні «Активні 

громадяни». 

6. В червні місяці проходив «Пікнік ідей» від Громадського центру «Нова 

генерація». Від БК був представлений проект з відкриття гуртка по бісероплетінню.  

6. 1 червня на вулиці 8 Березня на дитячому майданчику  проведено свято до Дня 

захисту дітей. 

7. 28 червня день Конституції, в ліцеї проведена бесіда  зі здобувачами освіти. Ціль 

і завдання бесіди : ознайомлення дітей з поняттями закон, порядок , права та 

обов’язки. 

8. До Дня Незалежності організовано та проведено свято за участі представників  

ансамблю «Музичанка» та жителів села. (до дня села був придбаний банер). 

9. Приймали участь у концертній програмі на день обжинок. 



10. 28 вересня відбулося свято села. До нас завітали гості з виставкою з Херсона. А 

також був ярмарок від депутатів та мешканців села. Для дітей були розважальні 

атракціони, солодощі та інше.  

11. 5 жовтня був проведений концерт до дня похилого віку. 

12. Приймали участь у Східному у концертній програмі, присвяченій Дню козацтва. 

13. 14 листопада в Департаменті освіти брала участь в обласному семінарі для 

керівників театральних колективів. 

КЗ « Музиківський сільський будинок культури» тісно співпрацює з ліцеєм, 

дитячим садочком та з комунальними установами. 

Приймала участь у проекті «Музика –частка мого життя», від програми 

«Добре». 

Завдяки залученню спонсорів, придбана   музична  апаратура для будинку 

культури. 

КЗ « Музиківський сільський будинок культури» має свою групу в соціальній 

мережі Фейсбук, де ми намагаємося якнайширше висвітлювати свою роботу, так 

що додавайтесь до групи, ми на вас чекаємо! 

 

Директор Будинку культури              І.М. Фесюк 

  


