
Звіт про виконану роботу директора Східненського  сільського будинку 

культури 

Комунальний заклад «Східненський 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 ради у 

межах визначеної компетенції, а також відповідно до Статуту закладу. 

    Основним завданням Східненського 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. 

   На базі КЗ « Східненський будинок культури» працюють чотири гуртки: 

1.Хореографічний гурток  керівник - Докієнко О.С.                                                    

Молодша група -11дітей (7 -9 р.)  (хлоп.-3, дівч.-8) 

Середня різновікова – 18 дітей (  10- 12р ),(хлоп.-2, дівч.- 16).                                                                                  

Старша різновікова  – 8 дітей (13-15 р.)                                                          

2.Вокальний гурток- керівник Неннова  Р.В.                                                  

Різновікові- 16 учасників (10- 70р.) (чоловіки-3) 

3.Художнього слова гурток - керівник Позняк С.В.                                            

Різновікова-  9  учасників.( хлоп.-2) ,(дівч- 7).                                                                                       

4.Театральний гурток – керівник - Позняк С.В.                                                              

Різновікова -14 учасників.(14-51р),(хлоп.-6, дів-8.) 

         Організаційно-творча діяльність 2019 р. 

1. Театралізований обряд « Маланка - козу водить.»  

2.Масляна.                                                                         

3. Концерт для жінок. 

4. Акція «Писанковий сад» участь в ярмарку. 

5. Показ кінофільму, дискотеки. 

6. Концерт до дня Перемоги.                                                                                                                                    

7. День Вишиванки. 

8. Відкриття дитячого майданчику.                                                                                                                                                                                               

9. Концерт до дня Незалежності. 

10. Приймали участь в  концерті  с.Музиківка (день села).                                                                    

11. Концерт до дня людей похилого віку. 

12. День Захисника України.                                                                                                

13. Казка « Пригоди  св. Миколая»                                                                                                     

14.  Новорічна вистава « Вечори на хуторі.» 
В БК працюють: Директор БК- Позняк С.В., худ.керівник- Неннова Р.В., 

хореограф- Докієнко.О.С., двірник, прибиральниця- Киричук Є.В. 

Графік роботи КЗ « Східненський сільський будинок культури».  
Понеділок - п’ятниця з 11.30 до 19.30 .Обідня перерва з 14.00 до15.00. Вихідні 

субота та неділя.  



КЗ « Східненський сільський будинок культури»  тісно співпрацює з 

комунальними установами на території  с.Східне, а саме, це дитячий садочок та 

школа. 

Фінансово-господарська діяльність 

В 2019 році  за рахунок місцевого бюджету було придбано:                                                

-канцелярія – 600 грн.                                                                                                              

- тканина-850 грн.                                                                                                                        

- придбання матеріалу для проведення майстер класу-917.20 коп.                                                             

- навіс над вуличною сценою - 33 000 грн. 

 

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

мережі Фейсбук та Інстаграм.  

 

 

 

Директор КЗ « Східненського будинку культури»                          Позняк С.В. 

 
  


