Інформація про діяльність ЗККТ за 2017 рік
І.Матеріально - технічна база
У 2017 році змін в клубній мережі не відбулося.
В районі функціонують 46 закладів культури клубного типу із них 43 на селі
(1 – РБК; 1 – МБК; 1- МК; 28 – СБК; 15 - СК). Всі вони знаходяться в спеціально
збудованих приміщеннях і нараховують – 20047 посадочних місць (19122 на селі).
Крім того в місті функціонує клуб державного підприємства спиртової та
лікеро – горілчаної промисловості «Укрспирт Бершадське МПД » на 140
посадочних місць.
Станом на 01.01.2018 року за сприяння органів місцевого
самоврядування та спонсорів зміцнено матеріально – технічну базу ЗККТ на
суму 3439.4 тис. грн. (в тому числі 589.5 тис. грн. державний бюджет, 2064.5
місцевий бюджет, 176.7 спец. кошти, 608.7 тис. грн. спонсорські).
В поточному році було проведено ремонти у 21 клубній установі, що
становить 46 % від загальної кількості споруд ( у 2016 р.-23 установа 50%). На
проведення ремонтів з місцевого бюджету та інших джерел було асигновано 1808.3
тис. грн. (у 2016р. – 2170.8 тис. грн.). Із всього асигнованих коштів 1808.3 тис.
грн. 389.5 тис. грн. державний бюджет, 1246.0 тис. грн. місцевий бюджет, 119.0
тис. грн. спец. кошти, 53.8 тис. грн. спонсорські кошти.
Бершадський районний будинок культури – виготовлено проектно –
кошторисну документацію на поточний ремонт глядачевої зали на суму 3.0 тис.
грн. (місцевий бюджет);
Бершадський міський клуб - проведено поточний ремонт вхідних сходів на суму
1.2 тис. грн. (місцевий бюджет);
Флоринський сільський будинок культури – проведено капітальний ремонт
глядачевої зали на суму 514.0 тис. грн. ( в т.ч. 298.0 тис. грн. державний бюджет,
171.0 тис. грн. місцевий бюджет, 45.0 тис. грн. спонсорські кошти);
Джулинський сільський будинок культури – проведено капітальний ремонт
вхідної групи СБК на суму 392.3 тис. грн. (місцевий бюджет);
Михайлівський сільський будинок культури - проведено поточний ремонт
вхідних сходів, від мощення, зовнішньо -штукатурні роботи, встановлено 4 дверей
на суму 168.0 тис. грн.( в т.ч. 43.0 тис грн. державний бюджет, 125.0 тис. грн.
місцевий бюджет);
Голдашівський сільський будинок культури – замінено 21 вікно на
енергозберігаючі на суму 150.0 тис. грн.(місцевий бюджет);
Осіївський сільський будинок культури – замінено 7 вікон на енергозберігаючі,
встановлено 1 вхідні двері, встановлено 3 інфрачервоні лампи на суму 128.0 тис.
грн. (в т.ч. 48.5 тис. грн. державний бюджет, 79.5 тис. грн. місцевий бюджет);
Серединський сільський будинок культури - виготовлено проектно –
кошторисну документацію, проведено експертизу на капітальний ремонт будинку
культури, замінено 9 вікон на енергозберігаючі на суму 121.5 тис. грн.(місцевий
бюджет);
Тернівський сільський будинок культури - замінено 22 вікна на
енергозберігаючі, встановлено 4 дверей на суму 100.5 тис. грн. (спец. кошти);
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Сумівський сільський будинок культури – капітальний ремонт кімнати
спортивно-культурного центру на суму 100.0 тис. грн. ( в т.ч. 98.0 тис. грн.
місцевий бюджет, 2.0 тис. грн. спонсорські кошти);
Тирлівський сільський будинок культури – замінено 2 вітражних вікна на
енергозберігаючі, проведено поточний ремонт вхідної площадки, косметичний
ремонт у глядачевій залі та фойє на суму 34.8 тис. грн ( в т.ч. 28.6 тис. грн.
місцевий бюджет, 6.2 тис. грн. спец. кошти);
М’якохідський сільський будинок культури - замінено 4 вікна на
енергозберігаючі на суму 32.6 тис. грн. (місцевий бюджет);
Поташнянський сільський будинок культури – замінено 4 вікна на
енергозберігаючі, відремонтовано, пофарбовано та замінено частину огорожі на
суму 18.8 тис. грн. ( в т. ч. 12.0 тис. грн. місцевий бюджет, 6.8 тис. грн. спонсорські
кошти);
Баланівський сільський будинок культури – проведено частковий ремонт
покрівлі на суму 17.5 тис. грн. (місцевий бюджет);
Завітнянський сільський клуб – встановлено 1 вхідні металопластикові двері на
суму 10.1 тис. грн. (спец. кошти);
Лісниченський сільський будинок культури - виготовлено проектно –
кошторисну документацію для проведення експертизи на опалення на суму 5.5 тис.
грн. (місцевий бюджет);
Чернятський сільський будинок культури – придбано будівельні матеріали для
проведення поточного ремонту на суму 4.2 тис. грн. (місцевий бюджет);
Ставківський сільський будинок культури - проведено штукатурно – малярні
роботи зовнішніх стін на суму 3.0 тис. грн. (місцевий бюджет);
Шляхівський сільський будинок культури - – придбано будівельні матеріали
для проведення поточного ремонту на суму 2.2 тис. грн. (спец. кошти);
Малокиріївський сільский клуб – проведено косметичний ремонт гурткової
кімнати на суму 0.8 тис. грн. (місцевий бюджет);
Кидрасівський сільський будинок культури – проведено поточний ремонт на
суму 0.3 тис. грн. (місцевий бюджет).
Проте 23 із 46 клубних закладів району потребують капітальних ремонтів, що
становить 50 %. З них першочергових 4, що становить 9 % , це Дяківський СБК
кап. ремонт даху, Устянський СБК кап. ремонт фасаду та глядачевого залу,
Чернятський СБК кап. ремонт приміщення, Флоринський СБК опалення
глядачевого залу.
Продовжують відбуватися позитивні зміни в технічному оснащенні клубних
закладів. На придбання звукопідсилювальної, апаратури, сценічних костюмів,
спортивного інвентаря, електрообігрівачів використано – 874.6 тис. грн. (у 2016
році 364.5 тис. грн.). Із використаних 874.6 тис. грн. 468.0 тис. грн. місцевий
бюджет, 57.7 тис. грн. спец. кошти клубних закладів, 348.9 тис. грн. спонсорські
кошти .
Бершадський районний будинок культури – придбано ноутбук, музичну
апаратуру, 3 комплекти сценічних костюмів , новорічну ялинку, 2 банери та
виготовлення біг - борду на суму 465.6 тис. грн. (в т.ч. 250.1 тис. грн. районний
бюджет, 215.5 тис. грн. спонсорські кошти);
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Бершадський міський будинок культури – придбано сценічні костюми та
спортінвентар на суму 33.0 тис. грн. ( в т.ч. 3.0 тис. грн. місцевий бюджет, 30.0 тис.
грн. спонсорські кошти);
Сумівський сільський будинок культури – придбано тренажери та
спортінвентар на суму 49.9 тис. грн. (спонсорські кошти);
М’якохідський сільський клуб – придбано ігровий дитячий майданчик,качалку –
балансир та стіл на суму 49.6 тис. грн. (місцевий бюджет);
П’ятківський сільський будинок культури – придбано акустичні колонки,
мікрофонний кабель, тюлеву тканину, електротовари, новорічні прикраси на суму
48.4 тис. грн. (місцевий бюджет);
Устянський сільський будинок культури – придбано ноутбук, мікшерний
пульт, комплект кабелів, 10 стільців, 1 крісло керівника, мотокоса на суму 36.2
тис. грн. (в т.ч. 8.0 тис. грн. місцевий бюджет, 28.2 тис.грн. спец. кошти);
Луговацький сільський клуб – придбано акустичну систему та 8 стільців на суму
26.7 тис.грн. (в т.ч. 2.7 тис. грн. місцевий бюджет, 24.0 тис. грн. спонсорські
кошти);
Тирлівський сільський будинок культури – придбано сценічні костюми, одежу
сцени на суму 26.2 тис. грн. (в т.ч. 6.8 тис. грн. місцевий бюджет, 19.4 тис. грн.
спец. кошти);
Баланівський сільський будинок культури – придбано сценічні костюми,
ноутбук та принтер на суму 21.4 тис. грн. (місцевий бюджет);
Романівський сільський клуб - придбано підсилюючу звукову апаратуру, 2
сценічних костюми на суму 20.5 тис. грн. (спонсорські кошти);
Голдашівський сільський будинок культури - придбано сценічні костюми на
суму 19.4 тис. грн. (місцевий бюджет);
Тернівський сільський будинок культури – придбано карнизи, спортінвентар на
суму 18.0 тис. грн. (місцевий бюджет);
Війтівський сільський будинок культури – придбано спортінвентар, шнурки для
мікрофонів на суму 15.4 тис. грн. (місцевий бюджет);
Маньківський сільський будинок культури – придбано 2 комплекти сценічних
костюмів на суму 10.1 тис. грн. (спец. кошти);
Лісниченський сільський будинок культури – придбано ноутбук на суму 9.9
тис. грн. (місцевий бюджет);
Кошаринецький сільський будинок культури – радіомікрофон та сценічні
костюми 9.0 тис. грн. (спонсорські кошти);
Осіївський сільський будинок культури – придбано світломузику на суму 6.0
тис. грн. (місцевий бюджет);
Великокиріївський сільський будинок культури – придбано акустичні пристрої
на суму 5.0 тис. грн. (місцевий бюджет);
Крушинівський сільський клуб - придбано спортінвентар на суму 1.8 тис. грн.
(місцевий бюджет);
Дяківський сільський будинок культури - придбано агрегат повітряно –
опалювальний на суму 1.6 тис. грн. (місцевий бюджет);
Бирлівський сільський будинок культури – придбано 2 столи на суму 0.9 тис.
грн. (місцевий бюджет).
Таким чином в клубних закладах налічується:
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24 – кіноустановки (24 на селі)
21 – телевізор (18 на селі)
24 – комп’ютери (17 на селі)
7 – відеомагнітофонів (5 на селі)
82 – магнітофони та музичні центри (73 на селі)
60 – комплектів підсилюючої та акустичної апаратури (46 на селі)
20 – комплектів музичних інструментів (20 на селі).
Збільшилася кількості дозвілєвих об’єктів на 7 одиниць – у Бершадському
МБК відкрито спортивну кімнату, на базі якої проводяться тренування, 2 кімнати
гурткової роботи для духового оркестру та для декоративно – прикладного
мистецтва, у Сумівському СБК відкрито кімнату спортивно – культурного центру,
у М’якохідському СК відкрито спортивну кімнату, Красносільський СБК виграли
проект «Збережемо парк для майбутніх поколінь», саме у рамках цього проекту
було здійснено реконструкцію парку, який взято на баланс СБК.
Благоустрій: на суму 756.5 тис. грн. ( в т ч. 200.0 тис. грн. обласний бюджет,
350.5 тис. грн. місцевий бюджет, 206.0 тис. грн. спонсорські кошти).
Красносільський сільський будинок культури –виграли проект «Збережемо
парк для майбутніх поколінь», саме у рамках цього проекту було здійснено
реконструкцію парку : відремонтовано центральні алеї, встановлено освітлення,
лавочки, дитячий майданчик, спортивні тренажери, урни, впорядковано навкруги
паркову територію, висаджено декоративні кущі, дерева на суму 620.5 тис. грн. ( в
т ч. 200.0 тис. грн обласний бюджет, 50.0 тис. грн районний бюджет, 300.5 тис.
грн. місцевий бюджет, 70.0 тис. грн. спонсорські кошти);
Поташнянський сільський будинок культури – облаштування території
біля СБК на суму 136.0 тис. грн.(спонсорські кошти).
Силами працівників ЗККТ було упорядковано присадибні території біля
кожного із 46 закладів культури. Упорядковано газони та квітники на 0,78 га.
Зокрема біля Бершадського МБК, Джулинського, Дяківського, Маньківського,
Серединського, Кошаринецького СБК, Красносільського СБК, Поташнянського
СБК.
Поступово вирішується питання опалення клубних закладів в осінньо-зимовий
період. Так із 46 ЗККТ - 4 опалюється повністю (РБК, МБК, Мякохідський,
Красносільський СБК електроопалення ), - 42 заклади опалюються частково ( 2 пічне опалення окремих кімнат гурткової роботи здійснюється в Голдашівському
та Поташнянському СБК, 40 - клубних закладів користуються масляними
камінами, калориферами та електроконвекторами для опалення робочих кімнат.

ІІ . Клубні формування та майстри народної творчості.
В 46 ЗККТ у звітному році діяло – 314 клубних формувань (170 для дітей),
в яких задіяно – 3114 учасники (1907 діти.). В порівняні з 2016 роком кількість
клубних формувань збільшилося на 5 одиниць. Активно працюють новостворені
колективи : народний вокально – інструментальний ансамбль «Фортуна+»
Бершадського МБК, народний хоровий гурт «Вербина» Устянського СБК,
танцювальний колектив П’ятківського СБК, жіночий вокальний ансамбль

5

Великокиріївського СБК, вокальне тріо Сумівського СБК, дитячий вокальний
ансамбль М’якохідського СК, хореографічний дитячий М’якохідського СК,
художнього читання М’якохідського СК, боротьба «сумо» Маньківського СБК,
культурно – спортивний гурток Сумівського СБК.
Припинили свою діяльність дитяча студія образотворчого мистецтва
Джулинського СБК, хореографічний гурток Баланівського СБК, 2 театральних
колективи Маньківського СБК, дитячий вокальний ансамбль Берізко –
Бершадського СК.
У порівняні з 2016 роком збільшилось на 7 одиниць кількість колективів
художньої творчості. У клубних закладах діє -289 різножанрових колективи
художньої творчості (152 для дітей) – в яких задіяно 2736 учасників (1624 діти).
В середньому на кожну клубну установу припадає 6.8 клубних формувань.
Найбільш популярними серед населення є гуртки вокально-хорові, художнього
читання, хореографічні. В звітному році при ЗККТ діяли 21 інструментальних, 156
вокально – хорових, 39 хореографічних, 23 театральних та 50 інших колективів
художньої творчості.
Яскравою візиткою аматорського мистецтва Бершадщини є діяльність 14
аматорських «народних» та 4 аматорських «зразкових» колективів це :
Кількість народних колективів.
№
п/п

1

2

3

4

Назва колективу
чи студії та звання.

Народний колектив
троїстих музик
«Заграва» Війтівського
СБК, керівник
Мазуренко Сергій
Васильович
Народний колектив
троїстих музик
«Подоляни» РБК,
керівник Коренюк
Сергій Леонідович
Народний духовий
оркестр Флоринського
СБК, керівник
Дунаєвський
Олександр Степанович
Народний вокальний
жіночий ансамбль «
Козачка»
Бершадського РБК,
керівник Гончарук
Ніна Іванівна

Жанр в якому
працює
колектив

Музичний

Музичний

Музичний

Вокальний

Кількість
учасників

5

7

17

9

Наявність
підготовчої
групи та
кількість
учасників

На базі якого
закладу працює
колектив

Хто фінансує
колектив.

Війтівського
СБК

Війтівська
с.рада

Бершадського
РБК

Бершадська
р.рада

Флоринського
СБК

Флоринська
с.рада

Бершадського
РБК

Бершадська
р.рада

-

-

-

-

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Народний вокальний
ансамбль української
пісні «Надбужанка»
Джулинського
СБК,керівник Мазур
Олег Олександрович
Народний вокальний
чоловічий ансамбль
Яланецького СБК
«Обрій», керівник
Мазур Віталій
Олексійович
Вокально –
інструментальний
ансамбль «Фортуна+»
Бершадського МБК,
керівник Мельник Іван
Феодосійович
Народний хоровий
колектив ветеранів
Бершадського МБК,
керівник Варгоцький
Іван Васильович
Хоровий гурт
«Вербина»
Устянського СБК,
керівник Гріщенко
Дмитро Григорович
Народний фольклорно
етнографічний
колектив «Любисток»
Хмарівського СК,
керівник Войнич
Павліна Григорівна
Народний
фольклорний колектив
Бирлівського СБК,
керівник Уманська
Любов Борисівна
Народний
фольклорний ансамбль
« Війтівчанка»
Війтівського СБК,
керівник заслужений
працівник культури
України Багач
Валентина Хомівна
Народний
фольклорний ансамбль
«Подружки»
М’якохідського СБК,
керівник
Бовсунівський Микола

Вокальний

Вокальний

Вокальний

Хоровий

14

8

Джулинського
СБК

6
Джулинська
с.рада

Яланецького
СБК

Яланецька
с.рада

Бершадського
МБК

Бершадська
м.рада

Бершадського
МБК

Бершадська
м.рада

-

-

8

28

-

Устянська
с.рада
Хоровий

Фольклорний

Фольклорний

Фольклорний

20

13

11

15

Хмарівського
СК

Чернятська
с.рада

Бирлівського
СБК

Бирлівська
с.рада

Війтівського
СБК

Війтівська
с.рада

-

-

-

М’якохідського М’якохідська
СБК
с.рада
Фольклорний

15

-

7
14

Степанович
Народний
фольклорний ансамбль
«П’ятківчанка»
П’ятківського СБК,
керівник Бойко
Валентина Миколаївна

Фольклорний

12

П’ятківського
СБК

П’ятківська
с.рада

На базі якого
закладу працює
колектив

Хто фінансує
колектив.

-

Кількість зразкових колективів.
№
п/п

1

2

3

4

Назва колективу
чи студії та звання.

Жанр в якому
працює колектив

Кількість
учасників

Зразковий ВІА
«Явір» Маньківського
СБК, керівник
Тимошенко Віталій
Віталійович.
Зразковий ансамбль
сопілкарів «Жайвір»
Баланівського СБК,
керівник Віхренко
Володимир
Харитонович
Зразковий вокальний
ансамбль
«Світанок»
Флоринського СБК,
керівник Гоцуленко
Олена Михайлівна
Зразковий ансамбль
естрадного танцю
«Мрія» Бершадського
РБК, керівник
заслужений працівник
культури України
Гаврилюк Наталія
Сергіївна

Музичний

6

Наявність
підготовч
ої групи
та
кількість
учасників

Маньківського Маньківська
СБК
с.рада
-

Музичний

20

Баланівського
СБК

Баланівська
с.рада

Флоринського
СБК

Флоринська
с.рада

Бершадського
РБК

Бершадська
р.рада

-

Вокальний

24
-

Хореографічни
й

112

30

У звітному році успішно пройшли атестацію та підтвердили високе звання «народний» , «зразковий» - 8 аматорських колективів.
Народний фольклорно етнографічний колектив «Любисток» Хмарівського СК,
Народний фольклорний ансамбль «Війтівчанка» Війтівського СБК,
Народний колектив троїстих музик «Заграва» Війтівського СБК,
Народний фольклорний ансамбль «Подружки» М’якохідського СБК.
Зразковий ВІА «Явір» Маньківського СБК,
Зразковий ансамбль сопілкарів «Жайвір» Баланівського СБК,
Зразковий вокальний ансамбль «Світанок» Флоринського СБК,
Зразковий ансамбль естрадного танцю «Мрія» Бершадського РБК.
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Згідно Постанови Управління культури і мистецтв присвоєно звання
«народний аматорський» хоровому колективу «Вербина» Устянського СБК та
вокально – інструментальному ансамблю «Фортуна +» Бершадського МБК.
Виконуючи завдання районних галузевих програм за сприяння органів
місцевого самоврядування, в продовж минулого року творчі колективи
презентувати аматорське мистецтво району на 5-Міжнародних (3 кол.), 9Всеукраїнських (8 кол.), 14 - обласних (9 кол.), 4 – Регіональних (3 кол.)
конкурсах, фестивалях і неодноразово здобували почесні звання лауреатів,
дипломантів, отримували Гран – Прі.
У Міжнародних фестивалях брали участь :
Танцювальний колектив Баланівського СБК брав участь у Міжнародному
фестивалі «Святошинська ніч» та Міжнародному фестивалі «Свято урожаю»
республіка Польща – Диплом;
Зразковий ансамбль естрадного танцю «Мрія» РБК брав участь у V
Ювілейному Міжнародний конкурсі талантів «Україна єднає світ» м. Київ - ГРАН
– Прі , XXV Міжнародному дитячо – юнацькому естрадному конкурсі «Музична
парасолька» м.Вінниця - ГРАН – Прі;
Соліст Сергій Іванченко брав участь у ХІ Міжнародному конкурсі –
фестивалі дитячої творчості «Усі ми діти твої, Україно!» - 3 місце .

У Всеукраїнських фестивалях та конкурсах брали участь :
Народний фольклорний ансамбль «Берегиня» Бирлівського СБК брав участь
у Всеукраїнському фестивалі «Новий Рік між двома дзвіницями» м.Київ – диплом,
XI –му Всеукраїнському фестивалі української народної пісні ім.Юрія Штельмаха
«Серпневий заспів – 2017» м.Чорноморськ - Диплом, Всеукраїнському фестивалі
фольклорно – етнографічного мистецтва «Славетним Гімном України об’єднуємо
державу» м.Корсунь – Шевченківський Черкаської області – 1 місце, Х
Всеукраїнському фестивалі Борщу м.Правилівка Оратівського району – Диплом;
Зразковий ансамбль естрадного танцю «Мрія» БК брав участь у 3-му
Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв «МУЗИЧНИЙ ОЛІМП»
м.Вінниця – Гран – Прі; 9 – му Всеукраїнському хореографічному фестивалі
«Квіткова феєрія 2017», фіналі III Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного
мистецтва «Art Dance 2017» м.Київ - Гран – Прі, Всеукраїнському фестивалі –
конкурсі інструментального, вокального та хореографічного мистецтва «Зірковий
тріумф» м.Вінниця - Гран –Прі, Кубок;
Зразковий ансамбль сопілкарів «Жайвір» Баланівського СБК брав участь
у ІІ Всеукраїнському відкритому конкурсі – фестивалі мистецтв «ГУЦУЛЬСЬКА
РОДИНА – 2017» смт. Ясіня Рахівського району, Закарпатської області – 1 місце;
Хоровий гурт «Вербина» Устянського СБК брав участь у Х Всеукраїнському
фестивалі Борщу м.Правилівка Оратівського району – Диплом;
Фольклорний ансамбль Баланівського СБК брав участь у Х Всеукраїнському
фестивалі Борщу м.Правилівка Оратівського району – Диплом;

9

Народний вокальний жіночий ансамбль «Козачка» РБК брав участь у
Всеукраїнському фестивалі патріотичної та козацької творчості «Богдановими
шляхами» м. Миколи Моцика м.Сміла Черкаської області - Диплом;
Народний колектив троїстих музик «Подоляни» РБК брав участь у
Всеукраїнському фестивалі патріотичної та козацької творчості «Богдановими
шляхами» м. Миколи Моцика м.Сміла Черкаської області - Диплом;
Народний фольклорний ансамбль «Війтівчанка» Війтівського СБК брав
участь у Всеукраїнському фестивалі патріотичної та козацької творчості
«Богдановими шляхами» м. Миколи Моцика м.Сміла Черкаської області Диплом.
Успішно виступили на обласних конкурсах творчі колективи:
Народний фольклорний ансамбль «Подружки» М’якохідського СБК брав
участь у ІV обласному фестивалі народної творчості «Різдвяне диво» - Диплом;
10 – му обласному театралізованому святі «Ювілейна зустріч куми» Людмили
Левченко «До куми на посиденьки» – Диплом;
Народний фольклорний ансамбль «Берегиня» Бирлівського СБК брав участь
у обласному молодіжному етнофестивалі «Калинові мости» м.Тульчин – Диплом,
Подяка, «Театрі на городі» Ганни Секрет фестиваль родинної творчості «Сім’я і
родина – це вся Україна» с.Правилівка Оратівського району –Диплом, 10 – му
обласному театралізованому святі «Ювілейна зустріч куми» Людмили Левченко
«До куми на посиденьки» - Диплом;
Народний колектив троїстих музик «Подоляни» РБК брав участь у
традиційному обласному святі фольклору ім.Гната Танцюри с. Зятківці
Гайсинського району – Диплом;
Зразковий вокально – інструментальний ансамбль «Явір» Маньківського СБК
брав участь у обласному конкурсі сучасної популярної музики «Музика літа»
м.Калинівка – Грамота.
Народний вокально – інструментальний ансамбль «Фортуна +» Бершадського
МБК брав участь у обласному конкурсі сучасної популярної музики «Музика літа»
м.Калинівка – Диплом, ІІ місце;
Народний духовий оркестр Флоринського СБК брав участь у VII фестивалі
весільних музик «Давай за музик» с.Вербка Чечельницького району;
Чоловічий вокальний ансамбль Яланецького СБК брав участь у обласному
мистецькому проект «Ми славу козацьку несем у віки» м.Вінниця;
Народний хоровий колектив ветеранів Бершадського міського будинку
культури брав участь у відбірковому турі обласного фестивалю хорового
мистецтва «Співає Поділля Леонтовича» м.Тульчин;
Зразковий ансамбль сопілкарів «Жайвір» Баланівського СБК брав участь у
обласному фестивалі «Проліски надії» м.Вінниця – Диплом, у обласному
фестивалі народної творчості «Скарби Поділля» м.Вінниця;
Керівник відео студії «Руслан» Руслан Храновський брав участь у Х
обласному фестивалі – конкурсі аматорського кіно «Кінометр - 2017» м. Вінниця
І- місце;
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Микола Коновал учень Бершадської ЗОШ №3 брав участь у обласному
конкурсі читців «Кобзар і Україна», присвячений 203 – річниці від дня народження
Т.Г.Шевченка – 2 місце.
У регіональних фестивалях взяли участь :
Народний фольклорний ансамбль «Берегиня» Бирлівського СБК брав участь
у регіональному фольклорному театралізованому дійстві «Христос Воскрес!
Воскресне Україна!» з мистецького проекту «До куми на посиденьки» м.Іллінці Диплом;
Народний фольклорний ансамбль «Подружки» М’якохідського СБК брав
участь у IV міжрегіональному фестивалі «Рідна земле моя, ти козацькою славою
щедра» с.Казавчин Гайворонського району - Диплом;
Народний фольклорний ансамбль «П’ятківчанка» П’ятківського СБК брав
участь у родинному святі «Сім’я, родина, рід – які слова святі» с. Білий Камінь
Чечельницького району, фестиваль «Медовий спас» с.Жабокричка Чечельницького
району – Диплом.
Крім того аматорські колективи та окремі виконавці району брали
участь у 4 районних конкурсах та фестивалях.
Фестиваль – конкурс читців «Кобзар і Україна»
Фестиваль патріотичної пісні « Пісні народжені патріотами »
Фестиваль народної творчості «Квітуй, мій краю, у вінку барвистім
України!» приурочений 26 –й річниці незалежності України.
Еко - фестиваль «Skyline» О.Б.Р.І.Й..
При клубних закладах творчо працює - 49 майстрів з образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва, які беруть участь в місцевих, районних та
обласних виставках.
У 2017 році проведено - 102 виставки (2016 рік - 106), які відвідали - 27240
осіб.
Цікаві творчі виставки відбулись у кожній територіальній громаді під час
проведення районного фестивалю-огляду мистецьких колективів та майстрів
народної творчості «Квітуй, мій краю у вінку барвистім України», приуроченого
26-й річниці незалежності України.
В день святкування незалежності України, в міському парку відпочинку
були розгорнуті виставки-експозиції територіальних громад району « Квітуй
Бершадщина, моя» та роботи майстрів народної творчості, проведено майстеркласи з виготовлення ляльки - мотанки, лозоплетіння, витинанок, бісероплетіння,
технологія виготовлення обрядових хлібів.
В листопаді в приміщенні обласної філармонії відбулась загальнообласна
культурно - мистецька акція « Покровитель культури – 2017». Спеціальною
відзнакою « Покровитель культури – 2017» за зміцнення матеріально-технічної
бази закладів культури району , сприяння духовності та підтримки аматорського
мистецтва відзначено мецената культури народного депутата України Миколу
Івановича Кучера.
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ІІІ. Культурно - масові заходи
Пріоритетним напрямком діяльності закладів культури клубного типу
залишається культурно - освітня робота , в першу чергу спрямована на національно
– патріотичне виховання.
Протягом звітного року клубними закладами проведено – 5223 культурномасових заходи (1031для дітей), які відвідали – 287478 осіб (57951 діти). В
порівнянні з 2016 роком число культурологічних заходів збільшилось на 227
одиниць, за рахунок проведення культурологічних заходів в кожній територіальній
громаді свята села з нагоди відзначення 26 річниці незалежності України ,
збільшилась гастрольна діяльність професійних колективів.
У 2017 році ЗККТ було проведено на високому рівні культурно-мистецькі
заходи до календарних та знаменних дат, змістовно проведено низку
соціокультурних і мистецьких акцій, що пропагують українську державність та
формують патріотичне виховання. Серед них тематичні вечори до Дня
Соборності України « І обнялися береги одного вільного народу», вечір пам`яті
присвячений 28-й річниці виведення військ з Афганістану, на центральній площі
міста пройшла громадсько-політична акція , « За Україну , за її волю», до 3-ї
річниці пам`яті Героїв Небесної Сотні, до Дня Європи у міському парку
відбулися заходи з нагоди відзначення Дня Європи
«Бершадщина крок до Європи». У програмі заходів виставки , майстер-класи, виступи
шкільних євро клубів, тематичні вікторини « Подорож по Європі», пісні та
поезія мовами країн Євросоюзу та тематичний флеш-моб.
Заходи, приурочені до Дня Державного Прапора України розпочались у
приміщенні райдержадміністрації, де було відкрито оновлений стенд « Герої
не вмирають» , а потім дійство продовжилось на дворі урочистим Підняття
Державного Прапора України.
24 серпня з нагоди Дня Незалежності України було покладено квіти
загиблим у боротьбі за незалежність і цілісність України Героям Небесної
Сотні та загиблим на Сході України. А далі учасники з велетенським
жовто - блакитним стягом пройшли ходою єднання до центрального парку
відпочинку , де відбулося святкування.
Прапор побажань Україні, який пронесли урочистою ходою єдності, був
прикріплений на спеціальному стенді у міському парку. Кожен бажаючий
залишив на ньому свої побажання Україні - миру, добробуту, злагоди та
процвітання , прапор передано до районного краєзнавчого музею.
В травні у міському парку відбулися заходи з нагоди дня відзначення Дня
Європи. У програмі заходів виставки, майстер-класи, виступи шкільних євро
клубів, тематична вікторина, пісні та поезія мовами країн Євросоюзу,
декламування поезії мовою В. Шекспіра, Й. Гете, Шевченківського « Заповіту»,
танці народів Європи та тематичний флеш – моб.
Вже другий рік в районі проводиться еко-музичний благодійний фестиваль
« Skyline». Фестиваль проходив два дні і перетворюється на зону спільної
музики і відпочинку під відкритим небом. Для відвідувачів було
передбачено велику кількість локацій, починаючи з феєричного фаєр - шоу,
містичного майданчика екосвідомості, традиційними нічними кінопоказами ,
літературної сцени, фотозони, спортивними і дитячими майданчиками. А ще
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свято холлі, веселий ярмарок, наметове містечко та цікаві майстер - класи.
Головна подія фестивалю - грандіозний « open-air» і « lain-on» відомих рокгуртів і вокалістів початківців, які вже встигли заявити про себе на великій
сцені.
Найбільше культурно-масових заходів в РБК проводилось для ветеранів
війни і праці та людей похилого віку. В березні відбувся ювілей пленуму
районної організації ветеранів війни та праці з нагоди 30-річчя створення
міської організації ветеранів. Протягом року з метою патріотичного
виховання молоді та підростаючого покоління проходили тематичні мітинги
до 73-ї річниці визволення Бершадського району від фашизму, мітинг
скорботи приурочений 76-й річниці пам`яті жертв нацизму у Другій Світовій
війні, мітинг приурочений Дню Пам’яті та примирення, мітинг біля
Меморіалу Слави приурочений 72-й річниці Перемоги у Другій Світовій
війні.
В історії України багато трагічних сторінок, але найболючішою темою
і до сьогодні є аварія на Чорнобильській АЕС.
Кожного року в травні та листопаді бершадці поминають біля
пам’ятних знаків Голокості та Голоду на Україні 1932-33 рр. тих, хто пережив
ті страшні часи, згадують очевидці, які вижили, розповідають історики, які
зібрали матеріали про ті важкі роки, поминають хвилиною мовчання.
В листопаді на Площі Героїв урочисто відкрили пам’ятний знак відомому
українському пророку, митцю, поету, мислителю Великому Кобзарю – Тарасу
Григоровичу Шевченку. Пам’ятний знак Тарасу Григоровичу Шевченку
встановлено відповідно до районної програми розвитку культури та
духовного відродження.
Протягом року бершадчани вшановували своїх знаменитих земляків.
Завдяки таланту відомого земляка Василя Думанського Серединка стала
відомою далеко за межами району і України, на честь письменника і
філософа щороку проводиться літературно-мистецький вечір , на якому
звучать твори поета, а також спогади земляків, почесних громадян села та
лауреатів премії імені Василя Думанського.
В актовій залі Бершадської ДМШ ім. Р. Скалецького відбувся творчий
вечір та презентація збірки поезії « З весною в душі» поетеси, народної
майстрині Марії Цимбалюк. Щедрий доробок талановита землячка
продемонструвала у своїй слайд-презентації « Мить, зупинись!», розповівши
про родину , про себе та свою творчість , також познайомила присутніх зі
своїм захопленням - виготовленням ляльок-мотанок, представлених на стенді.
В квітні відбувся творчий вечір знаної у нашому районі та області жінки,
начальника відділу культури і туризму РДА, голову ради начальників
відділів культури області, член колегії обласного управління культури ,
заслужений працівник культури України Герасимчук Надії Миколаївни.
Відбувся вечір - спогад Наталки Поклад про друзів, ідейних і духовних
наставників та народження нових поетичних збірок для дітей.
Святкову програму з нагоди Всесвітнього Дня вишиванки « А над світом
святкова вишиванка цвіте» представили для гостей свята колективи і солісти
РБК та ДМШ ім. Р. Скалецького. До уваги були також представлені виставки
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робіт майстрів «Бершадські вишиванки, наче райдуги світанки», виставки
світлин «Мій рідний край – краса Поділля» , «Бершадщина туристична».

Робота з дітьми, підлітками та молоддю
Протягом року клубні працівники району спрямовували свою діяльність на
активізацію культурологічної роботи з дітьми та молоддю, з метою національно патріотичного виховання підростаючого покоління.
Для всебічного розвитку творчих здібностей, виховання естетичних
смаків у юного покоління бершадців в 46 клубних закладах району діє 152
дитячих клубних формувань, в яких беруть участь 1624 обдарованих особи
віком від 6 до 17 років.
Всебільш широкої популярності набувають спортивні формування , що
діють при 15 клубних закладах. Найбільш масовими є: спортивний клуб
«Гетьман» при Маньківському СБК, фізкультурно – оздоровча студія «Гарт»
при Війтівському СБК, фізкультурно – оздоровча студія при Бершадському
МБК, Яланецькому, Велико – Киріївському СБК. В спортивних секціях в цілому
беруть участь 377 учасників – переважна більшість це діти та молодь.
4 дитячі колективи художньої творчості носять високе звання
«зразкові». Це відомі в районі та за його межами дитячі колективи – ансамбль
сопілкарів «Жайвір» Баланівського СБК, ВІА «Явір» Маньківського СБК,
вокальний ансамбль «Світанок» Флоринського СБК та ансамбль естрадного танцю
«Мрія» РБК.
У 2017 році в клубних закладах району для дітей та молоді проведено 1031
дитячо-юнацьких культурологічних заходів (2016 р.- 935), які відвідали 57951 діти
та підлітки. Серед яких дитячі ранки, театралізовані заходи новорічно різдвяного циклу, гумористичні конкурси до Дня сміху , вечори відпочинку до Дня
Святого Валентина, конкурсні програми «Ми українці», «В царстві Снігової
Королеви», з патріотичного виховання молоді «Україна – в серці єдина»,
«Кобзарева душа не вмирає», тематичні заходи до Міжнародного дня захисту
дітей, Дня молоді «Молодь - майбутнє України», урочисті вечори для випускників
загально освітніх шкіл, танцювальні вечори, дискотеки, конкурси малюнку на
асфальті , козацькі забави, вікторини, бесіди з пропаганди здорового способу
життя, формування суспільної моралі, національних звичаїв.
В районному будинку культури на базі центру дозвілля та відпочинку для
молоді проведено дитячу новорічну дискотеку, розважальну програму до свята
Хеловін, розважальну дискотеку у «Чорно – білому стилі» , театралізовану
розважальну програму до Дня Святого Миколая «По всьому світу Миколай іде до
діток», в цей день у місті було урочисто засвічено Новорічну ялинку.
Для дітей міста до Дня Святого Валентина проведено конкурсно –
розважальну програму « На крилах любові» .
Пройшла година пам’яті приурочена третій річниці Героїв Небесної Сотні
«Небесна Сотня білих журавлів» . Захід проходив 3 дні. В ньому прийняли
участь працівники Бершадської кіновідеомережі, які продемонстрували фільм
«Герої не вмирають».
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З метою патріотичного виховання молоді весною та восени відбуваються
урочисті Проводи юнаків до Лав Збройних Сил України.
1 червня до Міжнародного Дня Захисту дітей за підтримки народного
депутата України Миколи Івановича Кучера на стадіоні « Колос» відбулась
святкова конкурсна програма для школярів району. А для дітей-сиріт та
дітей з малозабезпечених сімей проведено ігрову розважальну програму та
вручено подарунки на згадку про це свято.
З 22 по 29 червня у місті відбулися випускні вечори для студентів
медичного коледжу та учнів ЗОШ № 1, 2, 3.
В березні для учнів шкіл та шанувальників творчості Т.Шевченка
працівниками РБК було організовано та проведено літературно – поетичний вечір
«Шлях до Кобзаря» , присвячений 203 – річниці від Дня народження народного
генія, який весь свій талант присвятив служінню народові.
Під час проведення заходу, глядачі мали змогу перегорнути сторінки його
життя та переглянути документальний фільм про Т.Г Шевченка.
Вже другий рік в нашому місті в парку відпочинку відбувається благодійний
молодіжний еко – музичний фестиваль «Skyline» О.Б.Р.І.Й .
Протягом року в районі з гастролями побували із програмою цирк із Дніпра,
дитячі атракціони, Київський мандрівний цирк, на День Незалежності глядачі
оплесками зустрічали дует Анна – Марія, на річницю Конституції України
бершадців порадували виступом Вінницького музично – драматичного театру ім.
Садовського із драмою І.Карпенка Карого «Безталанна».

ІV. Кадрове забезпечення
Діяльність закладів культури Бершадщини забезпечують 136 працівників, з
них 109 спеціалістів та 27 технічних працівників .
Середній вік працюючих спеціалістів 46 років (45 на селі). Із числа
спеціалістів 11 пенсіонерів, із них 5 керівників (директори М’якохідського СБК,
Устянського СБК, Дяківського СБК,завідуюча Бершадським МК, завідуюча
Вовчоцьким СК).
Протягом року прийнято 11 спеціалістів, в тому числі 7 з фаховою освітою, 3
взагалі без фахової освіти (художній керівник Шляхівського СБК, завідуюча
Луговацьким СК, художній керівник Луговацького СК). Звільнено 10 спеціалістів,
з них 9 з фаховою освітою. Найбільша плинність кадрів відбулася в клубних
закладах.
На кінець поточного року нараховується 6 вакантних посад (2016 р.-6) . Це
посада завідуючого Красносільським СК, художнього керівника
Великокиріївського СБК, Красносільського СБК, Маньківського СБК , Осіївського
СБК, Чернятського СБК .
У клубних установах району 24 спеціалісти працюють за сумісництвом.
12 внутрішні сумісники:
- керівник народного вокального ансамблю «Козачка» РБК Гончарук Н.І.;
- акомпоніатор Бершадського МБК Лавренюк А.О.;
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- керівник народного фольклорного ансамблю «Берегиня» Бирлівського
СБК Уманська Л.Б.;
- керівник народного фольклорного ансамблю «Війтівчанка» Війтівського
СБК Багач В.Х.;
- акомпоніатор Війтівського СБК Жук І.Д.;
- керівник народного ансамблю української пісні «Надбужанка»
Джулинського СБК Мазур О.О.;
- керівник народного фольклорного ансамблю «Подружки» М’якохідського
СБК Бовсунівський М.С.;
- керівник зразкового ВІА «Явір» Маньківського СБК Тимошенко В.В.;
- керівник зразкового вокального ансамблю «Світанок» Флоринського СБК
Гоцуленко О.М.;
- директор Бершадського МБК Андрійчук Н.М. ;
- баяніст – акомпаніатор Устянського СБК Мазуркевич І.І.;
- художній керівник Устянського СБК Тихоненко І.М.
12 зовнішні сумісники:
- керівник зразкового ансамблю сопілкарів «Жайвір» Баланівського СБК
Віхренко В.Х.;
- керівник народного колективу троїстих музик «Заграва» Війтівського СБК
Мазуренко С.В.;
- керівник фізкультурно-оздоровчої студії «Гарт» Війтівського СБК
Івашківський В.М.;
- художній керівник Лісничанського СБК Нагірняк Л.М.;
- керівник танцювального колективу Устянського СБК Атаманенко Т.В.;
- керівник танцювального колективу Флоринського СБК Бондарчук О.І.;
- керівник танцювального колективу Яланецького СБК. Кушнір Г.В.;
- керівник жіночого вокального ансамблю Шляхівського СБК Таранюк Н.І.;
- художній керівник Красносільського СК Панченко О.М.;
- художній керівник Бершадського МБК Слободяник І.А.;
- художній керівник Тирлівського СБК Кравець М.О.;
- художній керівник Теофилівського СК Горбатюк Л.О..
Із 109 спеціалістів – 91 мають освіту (що становить 83 %), із них 67 вищу,
114 середню спеціальну. Із 91 спеціаліста з освітою – 80 мають фахову освіту, що
становить - 87 %, без освіти 9 працівників –9% (це клубні працівники).
Відділ культури і туризму проводить відповідну роботу, щодо підготовки та
перепідготовки кадрів. У 2017 році до вищих навчальних закладів на навчання
поступили:
- 7 обдарованих дітей: до Тульчинського училища культури (хореографія)
Плетенчук Анна с.Бирлівка, (видовищно – театралізовані заходи) Куценко Альона
м.Бершадь ; до Вінницького училища культури і мистецтв М.Д.Леонтовича
(диригентський – хоровий відділ) Микитюк Антоніна с.П’ятківка; до Уманського
обласного музичного училища ім..П.Демуцького (відділ народних інструментів)
Обідник Андрій с.П’ятківка; до Балтського педагогічного училища культури
(початкові класи і музика) Мазур Аліна с.Поташня ; до Барського педагогічного
коледжу (образотворче мистецтво) Жук Ангеліна м.Бершадь; до Вінницького
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коледжу архітектури і будівництва (архітектура і дизайн) Сендзік Артур
м.Бершадь .
Заочно навчаються 4 працівники у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV
рівня акредитації (3 з сільської місцевості).
4 - клубні працівники (у 2016 р. - 3)
- директор Кошаринецького СБК Гаврилюк С.В. у Рівненському державному
гуманітарному університеті ;
- директор Красносілського СБК Самойленко А.П. у Тульчинському Училищі
культури;
- директор Осіївського СБК Кубко В.Г. у Вінницькому педагогічному
університеті;
- директор Бершадського МБК Андрійчук Н.М. Київський індустріально –
педагогічний коледж;
У 2017 році пройшли навчання з підвищення кваліфікації при обласному
навчально-методичному центрі галузі культури 2 працівники (у 2016 р. - 8) із них 2
керівники.
2- клубних працівники (Бовсунівський М. С. директор М’якохідського СБК,
Матковська Г.В. завідуюча Луговацьким СК ).
Із 97 працюючих спеціалістів працюють -

на повну ставку - 73
на 0,75 - 6
на 0,5 – 18

З метою матеріального стимулювання працівників галузі 12 працівників
отримують доплату за інтенсивність праці, 68 за вислугу років. Всім спеціалістам
виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
Для покращення кадрового забезпечення клубних закладів та заповнення
вакантних посад є потреба у фахівцях баяністах, керівниках духових оркестрів.

Методичне забезпечення закладів культури
Методичне забезпечення сільських закладів культури клубного типу
здійснюють 4 методисти РБК за жанрами. Свою роботу вони спрямовували на
практичну та методичну допомогу клубним працівникам району. На тісну
співпрацю з підрозділами у сфері аматорської творчості, задоволення духовних
запитів населення, збереження народних звичаїв і обрядів.
Для поліпшення культурного обслуговування населення творчі колективи
РБК виїжджали з концертами в села району Серединка, М’якохід, виступали з
концертними програмами перед трудовими колективами міста з нагоди
професійних свят до Дня Учителя та бібліотечного працівника, День медичного
працівника, Дня місцевого самоврядування, Дня Державної служби,
Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва,
Дня працівників сільського господарства.

17

Кожен методист веде гурток художньої самодіяльності за жанрами. З
напрацьованими матеріалами методисти обмінюються з художніми керівниками
та керівниками гуртків, які працюють в клубних закладах району.
Протягом року методисти надавали методичну та практичну допомогу в
організації творчого процесу культурно - дозвіллєвої діяльності та роботи
аматорських колективів. Методисти допомагають керівникам народних
аматорських колективів з підготовки по забезпеченню участі у Всеукраїнських,
Міжнародних, обласних , районних фестивалях та конкурсах.
Дізнатися про роботу клубних закладів району можна переглянувши папки,
в яких зібрано інформацію про гуртки художньої самодіяльності, які працюють в
сільських закладах культури , дані про директора та художнього керівника. А
також кращі сценарії культурно-масових заходів, які проводяться в клубних
установах. Методичний кабінет оснащений інформаційними стендами на
допомогу клубним працівникам,з яких можна дізнатися про мережу клубних
закладів, методичну роботу, основні показники роботи клубних закладів
району, збереження, вшанування пам’ятних дат. Для директорів, художніх
керівників та керівників гурткової роботи проводяться індивідуальні заняття,
стажування, консультації.
Протягом року методисти РБК організували і провели 4 районні семінари:
Березень
1. Семінар на тему : «Розвиток сольного конферансу та ведення концертних
програм».
Травень
2. Семінар - практикум на тему для працівників району з музичного жанру : «
Збереження музичних традицій. Стан та перспективи розвитку музичного
жанру в районі» на базі Війтівського СБК.
3. Семінар-практикум з фольклорного жанру на тему : « Дослідження місцевого
та обрядового фольклору, використання його в репертуарі аматорських
фольклорних колективів» на базі Війтівського СБК.
Листопад
4. Семінар для клубних працівників району з вокально-хорового жанру на
тему: « Молодіжні колективи району в рамках патріотичного спрямування на
виконання Стратегії національно-патріотичного виховання для дітей та
молоді».
Здійснили комплексні перевірки клубних закладів в селах району :
Тернівка, Флорино, Михайлівка, Кошаринці. В ході перевірки було надано
методичну та практичну допомогу та вказано на недоліки в роботі.
Організували та провели 4 районні фестивалі - конкурси :
Фестиваль – конкурс читців «Кобзар і Україна»
Фестиваль патріотичної пісні « Пісні народжені патріотами »
Фестиваль народної творчості «« Квітуй, мій краю у вінку барвистім України»;
Районний еко – музичний благодійний фестиваль «Skyline» О.Б.Р.І.Й.»
приурочений 26 –й річниці незалежності України.
Протягом року методисти здійснили 40 виїздів у клубні установи району, де
разом з керівниками колективів, клубними працівниками підбирали
відповідний репертуар, працювали над композиційними постановками
концертної програми, працювали над підбором матеріалів для написання
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сценаріїв. Про проведену культурно-масову роботу в районі методисти
подають інформацію на офіційний сайт Бершадської районної державної
адміністрації та районну газету «Бершадський край».
Надання платних послуг населенню клубними закладами району.

Район
Село
ОТГ
Всього

Всього

Оренда
приміщень

Проведення
платних заходів

227.5
819.3
9.5
1056.3

7.0
39.9
3.3
50.2

5.0
2.0

Оренда
обладнання

Інше
(від реалізації
майна, гранти та
подарунки)

7.0

215.5
777.4
6.2
999.1

Проблемні питання роботи ЗККТ у 2017 році
Недостатнє фінансування галузі призводить до неповного оновлення
матеріально – технічної бази, зокрема придбання музичних інструментів,
сценічних костюмів, озвучувальної апаратури, проведення капітальних ремонтів
клубних закладів.

Завдання на 2018 рік
Проведення капітальних ремонтів у 4 першочергових клубних закладах:
Дяківський СБК кап. ремонт даху
Устянський СБК кап. ремонт фасаду та глядачевої зали
Чернятський СБК кап. ремонт приміщення
Флоринський СБК опалення глядачевої зали
Придбання голосової апаратури для РБК та сценічних костюмів, підсилюючої
апаратури для СЗККТ.
Проведення культурологічних заходів передбачених районними галузевими
програмами.

Інформація про діяльнісь Бершадського районного
краєзнавчого музею за 2017 рік
I. Фонди музею
Класифікація предметів основного фонду. Рух основного фонду музею
Фонди музею становлять - 7572 предмети, з них основного фонду – 5713,
науково-допоміжного – 1859. За 2017 рік фонди музею поповнилися на 376
експонатів. Основний фонд поповнився на 352 предмети, з них: писемні – 200,
фото – 102, речові – 15, декоративно-ужиткові – 32, образотворчі – 2, фоно – 1.
Науково-допоміжний на 24 предмети.
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376 предметів пройшли наукову інвентаризацію згідно з державним
обліком музейних фондів.
Колекція експонатів композитора Р.А.Скалецького поповнилася фото
світлинами з домашнього архіву на 102шт. Колекція марок та листівок
краєзнавчого музею поповнилася на 110 та 53 предмети, які були подаровані
молодшим науковим співробітником музею Оксаною Притулою та науковим
співробітником музею Ларисою Ющенко. Завдячуючи співпраці з колекціонером
Леонідом Когутом, ним було подаровано 14 предметів різної тематики, якими
поповнилися фонди музею.
У порівнянні з 2016 р. поповнення фонду музею залишилося сталим.
II.Площа та технічний стан музею
Музей знаходиться у приміщенні Бершадської дитячої музичної школи, за
адресою м. Бершадь вул. Ярослава Мудрого, 2. Площа музею складає 212 м², із
них для експозиції виділено 196 м², під фондосховище – 16 м². Технічний стан
приміщення: добрий. Земельної ділянки музей немає, так, як знаходиться в
безоплатній оренді в приміщені Бершадській ДМШ ім.Р.А.Скалецького.
Обладнано новітніми засобами ОПС та вікна і двері музею облаштовані
гратами.
III.Науково-дослідна та експозиційна робота
Протягом звітного року головна увага в роботі музею зосереджувалася на
дослідженні тем: Збереження та популяризація нематеріальної культурної
спадщини, Бершадчани учасники революції Гідності та АТО, Події Української
революції 1917-1921 років на Бершадщині.
Директором та науковими співробітниками музею друкувалися публіцистичні
та краєзнавчі дописи в районній газеті (16 шт.):
Повідомлення та статті – Тематичні виставки у краєзнавчому музеї, Що
зроблено в галузі за рік?, Презентація карти, Фотовиставки у музеї, Джулинський
розмай, Сьогодні призовник, завтра – солдат, Всенародне надбання, Висока місія,
На обласному фестивалі «Скарби Поділля», Районний фестиваль народної
творчості, Бершадщина туристична.
Стаття «Вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. у
Бершадському районі» в книзі «Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі
дослідження. Матеріали XXVIII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої
конференції 30 листопада 2017р.» спільна робота з кандидатом історичних наук,
доцентом кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного
університету ім. Михайла Коцюбинського Олександром Кравчуком та науковим
співробітником музею Ларисою Ющенко. Випущено запрошення: на
театралізоване дійство «Щедра кутя. Новий рік» та запрошення на персональну
виставку Олексія Степового «Джулинський розмай», Леоніда Бурдейного
«Палітра кольорів» та Олександра Дьоміна «Барви натхнення». Розроблено та
виготовлено банер присвячений року туризму в Україні – «Бершадщина –
туристична».
Вся робота Бершадського районного краєзнавчого музею висвітлюється на
сторінках в соц. мережах, а саме: facebook – спільнота Музей Краєзнавчий.
Зібрані матеріали використовувалися для поповнення експозиції та
організації виставок. Було експоновано 970 предметів основного фонду, у тому
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числі на виставках у музеї експоновано 470 предметів. Всього було організовано
63 виставки, до яких підготовлено 63 структурних плани. У звітному році 63
найменувань виставок, у 19 місцях експонувалися виставки поза межами музею.
У порівняні з 2016 р. виставки залишилися сталими.
IV. Культурно – освітня робота
Протягом 2017р. було 300 днів, відкритих для відвідування музею.
У музеї побувало 11,8 тисяч осіб, із них 5,6 тис. учнів та студентів.
У порівнянні з 2016 р. відвідування музею збільшилося на 0,1тис.осіб у
результаті збільшення відвідувачів масових заходів та виставок.
Проведено 156 екскурсій, якими обслуговано 2,5 тис. осіб, з них дітей та
студентів – 1,6 тис.
У порівнянні з 2016 р. екскурсії залишилися сталими.
Читалися лекції та оформлялися виставки пов’язані з такими подіями: до Дня
Соборності України, 28-ї річниці виведення військ колишнього Союзу РСР з
Республіки Афганістан, вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, 85-ї річниці
утворення Вінницької області, 73-ї річниці визволення Бершадського району від
фашистських загарбників, 203-ї річниці з дня народження Т. Г. Шевченка,
Перемоги над нацизмом у Європі, Великодня, Дня пам’яток історії та культури,
Міжнародного дня музеїв та Всесвітнього дня вишиванки,
31-ї річниці
Чорнобильської катастрофи, Європи в Україні, до 26-ї річниці незалежності
України, партизанської слави, Дня захисника України, Дня Гідності та Свободи,
туризму, уроки патріотичного виховання, тематичні екскурсії, лекції, презентації,
зустрічі та майстер-класи.
V. Персонал музею
У музеї всі працюють на повну ставку:
- директор музею
- науковий співробітник
- молодший науковий співробітник (2)
- зберігач фондів
- прибиральниця
З метою підвищення кваліфікації музейних працівників у 2017 році зберігач
фондів II категорії районного краєзнавчого музею Усатюк В.М. пройшла курси
підвищення кваліфікації в ВОНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму за
програмою «Облік та збереження музейного фонду Вінниччини. Використання
інформаційних технологій у
музейній роботі»
та молодший науковий
співробітник районного краєзнавчого музею Притула О.А. за програмою «Робота з
питань охорони і збереження нематеріальної культурної спадщини Вінниччини».
VI. Окремі економічні показники діяльності музею
Доходи музею від реалізації послуг склали у 2017 році 3,8 тис. грн, які є
доходами від реалізації послуг за основним видом діяльності. Видатки
спеціального фонду склали 3,8 тис. грн. за коштами, отриманими як плата за
послуги.
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Інформація про діяльність роботи бібліотек Бершадського району у
2017 році
Бібліотеки Бершадського району у 2017 році спрямовували свою
діяльність на якісний, сучасний рівень обслуговування населення через
вільний доступ до всіх інформаційних джерел та оперативне забезпечення
новою актуальною інформацією через залучення його до бібліотечних послуг.
Всього населення районі на 1.01.2018 р. -60831
з них в районному центрі – 12902
в сільській місцевості - 47929;
населення юнацького віку в районі - всього: 5865
з них в районному центрі –2090;
в сільській місцевості – 3775.

22

В сільській місцевості в порівняні з 2016 р. в звітному році населення
зменшилось на 264 особи. (Дані взяті з довідок сільських рад про кількість
населення в кожному населеному пункті)
Для надання бібліотечних послуг населенню в районі діє мережа публічних
бібліотек. В 2017 році змін в мережі публічних бібліотек Міністерства культури не
відбулося. В районі існує часткова децентралізація бібліотечної мережі.
Станом на 1.01. 2018 р. в районі діють 38 бібліотечних установ. З них - 1
центральна районна, 37 сільських. Утворено 2 ОТГ, до яких ввійшло 7 сільських
бібліотек.
Бібліотеки ОТГ. До Джулинської ОТГ входять 4 бібліотеки сіл: Джулинка,
Берізки- Бершадські, Чернятка, Хмарівка . До Шляхівської ОТГ, вибори до якої
відбулися у жовтні 2017 року, ввійшли 3 бібліотеки сіл: Шляхова, Теофилівка,
Тирлівка.
Нестаціонарні форми бібліотечного обслуговування мешканців діють в 2
населених пунктах - Березівка і Романівка.
Бібліотечний пункт Березівської сільської бібліотеки обслуговує бібліотекар
Серебрійської сільської бібліотеки Романецька Наталя Юріївна, Романівської –
завбібліотекою с. Михайлівка Гончаренко Галина Василівна.
Бібліотечним пунктом в с. Романівка обслужені 135 читачів, видано 2901прим.
книг, відвідувань –595. Населення в селі - 190 осіб. Бібліотечний пункт працює з
8.00 до 16.00 – в четвер і п’ятницю. До с. Михайлівка відстань складає 3 км.
Бібліотечним пунктом в с. Березівка обслужені 125 читачів, видано 2936 прим.
книг, відвідувань –389. Населення в селі – 415 осіб. Бібліотечний пункт працює з
10.00 до 12.00 – вівторок, п’ятницю. До с. Серебрія відстань складає 6 км.
Всього нестаціонарними формами обслуговування охоплено 260 читачів,
видано 5837 книг,(середня читаність 22.4), відвідувань -984 (середнє відвідування
(3.7).
Для бібліотечного обслуговування юних читачів в сільських книгозбірнях
створено абонементи з обслуговування дошкільників і учнів 1-9 класів. В
центральній районній бібліотеці працює відділ з обслуговування дітей.
В 16 сільських бібліотеках працюють кімнати юного читача.
Діють вони в бібліотеках сіл: Баланівка, В. Киріївка, Війтівка, Джулинка, Тернівка,
Устя, Крушинівка, Чернятка, Хмарівка, Шумилово, Лісниче, Осіївка, Тирлівка,
Голдашівка, Лугова, Дяківка.
Структура центральної районної бібліотеки на 1.01.2018 р. :
1. Директор центральної районної бібліотеки
2. Провідний методист
3. Абонемент з обслуговування дорослих;
4. Абонемент з обслуговування юнацтва;
5. Читальний зал (провідний бібліотекар читального залу);
7. Бібліограф – краєзнавець;
8. Бібліограф
9. Відділ з обслуговування дітей:
- абонемент з обслуговування дошкільників і учнів 1 – 4 класів;
- абонемент з обслуговування учнів 5 – 9 класів;
10. Бібліотекар 1 кат. з комплектування, обробки літератури і книгозберігання;
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11. Бібліотекар І кат. з комплектування, обробки літератури і книго зберігання;
12. Бібліотекар з інформатизації;
13. Художник.
Група по оплаті праці – поза групою.
Бібліотечний фонд
Для обслуговування користувачів формувався інформаційно - документний
ресурс. Станом на 1.01.2017 р. бібліотечний фонд бібліотек району становив
371 084 прим. книг і періодичних видань на суму 1 809 825 грн. 21 коп.
Протягом 2017 р. бібліотечними установами району отримано 5 654 прим.
книг і періодичних видань на загальну суму 206 275 грн. 04 коп.
Надійшло:
За видами видань:
книг – 2 014 прим. на суму 87 950 грн. 00 коп.
періодичних видань – 3 640 прим. на суму 118 325 грн. 04 коп.
електронних видань – 0 прим.
За змістом:
суспільно-політичні – 846 прим.;
природничі – 142 прим.;
технічні, с/г – 1 047 прим.;
гуманітарні – 3 619 прим.
За мовами:
українською мовою – 3 766 прим.;
російською мовою – 1 882 прим.;
мовами національних меншин – 0 прим.;
іноземними мовами – 6 прим.
За джерелами надходжень:
Література до центральної районної бібліотеки та сільських бібліотек району
надходила з різних джерел. Завдяки акції «Подаруй бібліотеці нову книгу» фонди
бібліотечних установ поповнились новими надходженнями від працівників
сільських бібліотек, користувачів, організацій, приватних осіб, місцевих
письменників - краєзнавців Г.О. Погончика , М.М. Цимбалюк, О.О. Дьоміна, А.І.
Мельника , директора ТОВ «Прогрес» О. Кавуна, благодійної організації «БФ
«Бібліотечна країна», видавництва ФОП Паляниця В.А., та інші. Зокрема:
- подарунки від користувачів – 200 прим. на суму 1 712-00;
- подарунки від бібліотечних працівників – 304 прим. на суму 9 184-00;
- подарунки від авторів книг – 110 прим. на суму 2 012 -00;
- подарунки від організацій та приватних осіб – 262 прим. на суму 12 692 -00.
Всього подарункових видань надійшло 876 прим. на суму 25600 грн.
Також надійшли книги з обмінного фонду ОУНБ ім. Тімірязєва – 565 прим. на
суму 39 506-00.
Завдяки реалізації Програми соціально - економічного та культурного розвитку
Бершадського району на 2017 рік за кошти з місцевого бюджету фонд центральної
районної бібліотеки поповнився на 191 прим. на суму 20 000 грн.
Також заміна втрачених книг користувачами новими становить 382 прим. на
суму 2 844грн.
Передплата періодичних видань. Свіжа періодика завжди з нетерпінням
очікується користувачами. Періодичних видань до центральної районної
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бібліотеки протягом звітного року за кошти з місцевого бюджету надійшло в
кількості 834 прим. на суму 23 998 грн. 57коп. Періодичних видань до сільських
бібліотек району за кошти з бюджету сільських рад надійшло 2 806 прим. на суму
94 326-47 грн..
Аналіз періодичних видань для бібліотечних установ Бершадського району за
2016-2017 рр. показує тенденцію до збільшення бюджетного фінансування в
2017 р.: в I півр. 2016 р. виділено 67 877 грн. 50 коп., а в I півр. 2017 р. – 87 277 грн.
24 коп.; в II півр. 2016 виділено 37 703 грн. коп., а в II півр. 2017 р. –
42 052 грн. 99 коп.
На І півріччя 2018 року в бібліотечні установи району передплачено газет і
журналів всього 247 прим., 121 назву на суму 34517.39 коп. З них на сільські
бібліотеки 158 прим., 46 назв на суму 21761 грн. 95 коп., що становить 13.2 прим.
на одну сільську бібліотеку.
Обертаність бібліотечного фонду
по центральній районній бібліотеці – 1.4
по сільських бібліотеках – 1.1
по району – 1.2
Було отримано документів у бібліотечний фонд на одного користувача
по центральній районній бібліотеці – 0.2
по сільській місцевості – 0.2
по району – 0.2
Книгозабезпеченість на одного мешканця
по центральній районній бібліотеці – 4.5
в сільській місцевості -5.6
по району – 5.4
Книгозабезпеченість на одного користувача
по центральній районній бібліотеці – 13.4
в сільській місцевості – – 17.9
по району – 16.9
Інвентаризація бібліотечного фонду.
В 2017 році в зв’язку зі зміною працівників було проведено передачу бібліотечного
фонду в бібліотеках сіл: Кидрасівка, М. Киріївка, Тирлівка, Сумівка, Серединка.
Відповідно до перспективного плану-графіку
інвентаризації бібліотечних фондів відбулася інвентаризація бібліотечного фонду в
бібліотеках сіл: Хмарівка, Джулинка, Чернятка, Серебрія, БерізкиВідбулася за рішенням 15 сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 р.,
безоплатна передача у комунальну власність Джулинської ОТГ бібліотечних
фондів сільських бібліотек , що знаходяться на її території.
Бібліотечні фонди 33 сільських бібліотек на сільські ради не передані.
За кошти районного бюджету до сільських бібліотек надійшло 57 прим. нових книг
на суму 9 510 грн. 00 коп., до центральної районної бібліотеки - 134 прим. нових
книг на суму 10 490 грн.00 коп.
Сільські ради на придбання літератури для місцевих бібліотек у 2017 р. коштів не
виділяли.
Вибуття документів з бібліотечного фонду.
В 2017 році в бібліотечних установах району проведено списання неактуальної і
зношеної літератури. Вибуло всього документів 45295 прим. на суму

25

92 600 грн. 00 коп., в т.ч. книг – 45 295 прим. на суму 92 600 грн. 00 коп. по
причині: фізично-зношені - 45 002 прим. книг на суму 91 314 грн. 00 коп., втрачено
користувачами - 293 прим. на суму 1 286 грн. 00 коп.
Станом на 1.01.2018 р. книжковий фонд бібліотечних закладів району становить
331 443 прим. на суму 1 923 500 грн. 25 коп.
Користувачі. Відвідування.
Бібліотеки відвідало 19 527 користувачів (за єдиною реєстраційною 18 584). З них
в сільських бібліотеках15186 користувачів, по ЦРБ- 4341 користувачів
( за единою реєстраційною 3398).
Кількість відвідувань бібліотек району протягом 2017 року всього:123273. З них
відвідувань по сільських бібліотеках – 92054. Середнє відвідування бібліотеки
одним читачем в рік становить 6.3 рази.
В бібліотеках району відбувся 681 масовий захід, з них 598 в сільських
бібліотеках. Масових заходів для дітей відбулося всього по району 404, з них в
сільських бібліотеках - 361; для юнацтва - 123 заходи, в сільських бібліотеках - 110.
Всього за рік в бібліотеках району : презентувалися 465 книжкових виставок, з
них в сільських бібліотеках 415
• Видача документів
Загальна видача документів по району всього: 397 520 прим. книг, в т.ч. по
сільських бібліотеках-312 864 прим. книг прим. книг.
Середня читаність книг одним читачем в рік становить 20.3 .
Видано примірників книг до 15 років: всього: 182 278, в т.ч. по сільських
бібліотеках-148 423.
Видано примірників книг для юнацтва всього:38438, в т.ч. по сільських
бібліотеках -22424.
Вивчаємо рідний край.
На протязі 2017 року в бібліотечні установи району надійшло 341 примірник
краєзнавчої літератури на суму 15 242 грн. Цей краєзнавчий матеріал широко
використовувався бібліотекарями для проведення заходів з краєзнавства.
Краєзнавчі видання 2017 року.
Герун, З. С. Вірую/Зоя – Софія Герун.- Вінниця, 2016.- 288 с.- 16грн.
Дьомін, О. Маловідомі сторінки історії Бершаді: історико – краєзнавчий нарис/
Олександр Дьомін. - Вінниця: ИОВ «Мерькюри – Поділля», 2017.- 52с.:іл. - 22 грн.
Погончик, Г. Серце гріє Серебрія: нариси з історії села та життя мешканців
Серебрії/ Григорій Погончик, Віктор Погончик.- Вінниця, 2017.- 480 с.-50 с.
Погончик, Г. На передньому краї/Григорій Погончик.- Вінниця: ТОВ «Меркьюрі –
Поділля», 2017.- 432 с.- 150 грн.
Рудик, М. Життя Ісуса Христа (від святих Матфея, Марка, Луки, Іоана)/ Микола
Рудик. - Вінниця, 2017.- 99 с.- 10грн.
Рудик, М. Моє Поділля калинове./ Микола Рудик. - Вінниця, 2017.- 281 с.
Цимбалюк, М. З весною в душі: поезії/ Марія Цимбалюк.- Вінниця:ТОВ
«Меркьюрі – Поділля», 2017.- 60 с.- 16 грн.
З метою відзначення літературно – мистецьких ювілейних і пам’ятних дат краю в
ЦРБ і сільських бібліотеках району відбулася низка заходів.
У центральній районній бібліотеки відбулись: презентація поетичних збірок
«Життя Ісуса Христа» Миколи Рудика та «Вірую» Зої Герун, свято краєзнавчої
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книги «Моя Бершадщина у прозі та поетичному слові», зустріч бібліотекарів з
письменником, краєзнавцем Анатолієм Івановичем Мельником.
Напередодні Дня дошкілля відбувся творчий вечір та презентація збірки поезій «З
весною в душі» Марії Цимбалюк, якому авторка присвятила багато років,
пропрацювавши методистом відділу освіти РДА.
Поетична нива Наталки Поклад.
21 жовтня у затишній кав’ярні «Sky Cake» доторкнутись до глибин поетичного
слова зібралися небайдужі до творчості Н. Поклад, нашої землячки із Маньківки.
На зустрічі, яку зініціювала голова громадської спілки «Бумеранг» Н.Дудник,
аудиторія була різновікова – бібліотекарі, освітяни, ті, хто шанує українське
слово, учні шкіл.
Також до ювілею поетеси працівники відділу з обслуговування дітей спільно з
бібліотекарем шкільної бібліотеки ЗОШ №3 Мараховською Тетяною Анатоліївною
організували в актовій залі школи літературно-мистецьку годину «Наталка
Іванівна Поклад – землячка, якою ми гордимося».
20 жовтня в приміщенні читальної зали Бершадської центральної районної
бібліотеки відбулась зустріч з учителем міської ЗОШ №1, краєзнавцем,
дослідником Олександром Дьоміним з нагоди виходу у світ його книги
«Маловідомі сторінки історії Бершаді».
До Дня визволення Бершадщини від нацистських окупантів (14.03)
патріотична година для учнів 5-9 класів “Їх пам’ятає край Бершадський” відбулась
у відділі з обслуговування дітей та учнів 5 – 9 класів.
До дня вшанування пам’яті українського композитора, земляка,
фольклориста Р. Скалецького.
В читальній залі центральної районної бібліотеки відбувся вечір – портрет
присвячений нашому видатному земляку Родіону Андрійовичу Скалецькому.
Метою заходу – було гідне вшанування та популяризація творчості видатного
земляка, пропагування її серед молоді, адже Р.Скалецький був одним із тих, хто
пропагував українську пісню, традиції та звичаї народу у радянські часи.
Бібліотеки в соціокультурному просторі.
“Соборність рідної землі – основа нації й держави” – так називався історичний
екскурс підготовлений працівниками ЦРБ, який відбувся для учнів 71-ої, 72-ої та
73-ої груп професійного ліцею.
До Дня пам’яті героїв Крут для учнів 11 “Б” класу Бершадської ЗОШ№1
бібліотекарями ЦРБ було проведено історичний урок “У Крутах, на варті
державної волі, вони полягли, як герої». В читальному залі центральної районної
бібліотеки оформлялась книжкова викладка “Крути – символ національної пам’яті”
.
До Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у центральній районній
бібліотеці презентувалася виставка – інсталяція «Уклонімось низько до землі, тим,
хто в серці буде вічно жити». Також працівниками ЦРБ у ЗОШ
№3 для учнів 11″Б” класу проведено годину мужності “Небесна сотня – гордість
українського народу!” .
До Міжнародного дня рідної мови .
До Дня української писемності та мови працівниками відділу з обслуговування
дітей було проведено літературну годину «Рідна мова чиста, як роса» та вікторину
«У слові рідному велика сила є» для учнів 9 класу ЗОШ №3.
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Для учнів 4 – А класу відбувся мовознавчий калейдоскоп «Рідну мову буду
знати, берегти та шанувати». Для учнівської молоді відбулася вікторина «Відкрий,
о рідна мово, свої скарбниці золоті».
До Дня пам’яті воїнів – інтернаціоналістів в читальній залі для учнів
професійно – технічного ліцею відбувся День інформації «Назавжди воїни і
патріоти».
Під час шевченківських днів у відділі з обслуговування дітей ЦРБ
відбулися літературні читання «Твори Тараса – України гордість і окраса». Для
різних груп читачів оформлялася книжкова виставка “Шевченко Україні – на всі
віки”. Також працівники центральної районної бібліотеки провели опитування : хто
ж такий для народу Т.Г. Шевченко? Відвідувачі бібліотеки – і дорослі, і малі – свої
думки про Великого Поета написали на звичайних стікерах. Використали їх при
оформленні виставки під час проведення районного свята до дня народження
Кобзаря.
До відзначення 100 – річчя Української революції 1917- 1921 рр. у відділі з
обслуговування дітей для учнів 7-9 кл. відбулось інформаційне повідомлення
«Видатні українці у боротьбі за незалежну Україну».
До міжнародного жіночого дня для учнів 3 – В та 2 – А класів ЗОШ №3
відбулись літературно-поетичний колаж «Довіку матінку шануйте, свій
найсвятіший оберіг» і майстер-клас з виготовлення святкового букета для мами.
З нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення - 8 травня та Дня
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у відділі з обслуговування дітей
центральної районної бібліотеки відбувся майстер – клас «Символічний мак оберіг власноруч». Також відбулась зустріч учнів ПТЛ «Дві війни – дві паралелі»
з учасниками АТО Клітинським Олегом Петровичем та Андрущенком Миколою
Олександровичем.
З нагоди урочистих проводів юнаків до лав збройних сил України ЦРБ
презентувала виставку «Сьогодні призовник, а завтра солдат захисник».
До Дня Європи в міському парку презентувалася книжкова виставка –
інсталяція «Європа у твоєму серці». В читальному залі центральної районної
бібліотеки проведено вікторину "Подорожуємо Європою".
Відкриттю безвізового режиму між Україною та країнами Євросоюзу був
присвячений для вихованців пришкільних таборів міста, флеш - моб «Європа
відкрита для нас».
Про минуле, сьогодення і майбутнє НАТО і національної безпеки України є
вміщувалася інформація в матеріалах експрес – виставки “Україна – НАТО.
Безпека через партнерство” організованої в читальному залі центральної
районної бібліотеки.
До Міжнародного дня захисту дітей відбувся арт майданчик «Сонячне коло».
Його організували бібліотекарі відділу з обслуговування дітей центральної
районної бібліотеки у міському сквері для вихованців пришкільних таборів шкіл
міста.
27 червня 2017 року в читальній залі центральної районної бібліотеки відбувся
круглий стіл «Моя громада мій добробут» в рамках проекту ПУЛЬС «Розбудова
спроможності місцевих ініціатив ОТГ через співпрацю бібліотек та громадськості».
До 26 річниці незалежності України в міському парку під час масових
гулянь для мешканців міста центральна районна бібліотека представляла стенди з
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фото світлинами «В нас єдина мета – Україна свята, незалежна і сильна»,
книжкову виставку «Найсвятіше слово на землі, високе й світле – Україна!»,
фотостенди «Мій дім там, де моя бібліотека», «Бершадці у світлинах»
фотожурналіста, лауреата премії В. Думанського Р. Храновського, виставку
короваїв від кожної територіальної громади району «Хліб, що пахне сонцем,
щедрістю і полем».
Вшанування захисників України.
З метою вшанування воїнів АТО центральною районною бібліотекою
проводились такі заходи:
- створено фотоальбом « Світлини з життя військових АТО та волонтерів
Бершадщини»;
- оформлена літературно - інформаційна викладка «Вони загинули за волю
України» де розміщено матеріали про героїв бершадців, учасників АТО, які
віддали життя за Україну – рядового, стрільця Вячеслава Дремлюха , артилериста
Юрія Тарасенка, капітана, командира мотопіхотної роти Ю.рія Барашенка, Героїв
України підполковника, льотчика Костянтина Могилка , підполковника полку
спецпризначення Юрія Коваленка .
До Дня захисника України в актовій залі дитячої музичної школи ім. Р.
Скалецького відбулась година вшанування «В нашій пам’яті вони назавжди
залишились», присвяченій воїнам, які захищають незалежність нашої держави та
воїнам землякам, які загинули в зоні АТО.
На заході були присутні керівництво району, учні міських ЗОШ I-III ст. №1, №2,
№3 та Флоринської ЗОШ I-III ст., студенти Бершадського медичного
коледжу та професійного технічного ліцею. Хвилиною мовчання усі присутні в залі
вшанували пам’ять про загиблих воїнів – земляків з Бершадщини: Юрія Коваленка,
Костянтина Могилка, В’ячеслава Дремлюха, Юрія Тарасенка та Юрія Барашенка.
Були переглянуті документальні відеофільми «Каменярі», «Палаюча пам’ять» про
наших земляків Героїв України Коваленка Ю. В. та Могилка К. В., які
продемонструвала Бершадська кіно – відео мережа.
Солістка районного будинку культури Інна Жучишина виконала пісню «Мамо не
плач…».Твір «Мамина молитва» прозвучав у виконанні солістки РБК Світлани
Погребняк, Святослав Криворуцький виконав твір Мендельсона «Пісня без слів».
На завершення тріо «Горлиця» виконало пісню «Свіча».
Провідний бібліотекар читальної зали Сидоренко Ніна Андріївна розгорнула
виставку – експозицію “За Україну, за честь, за славу, за народ!” та провела
бібліографічний огляд експонованої ї літератури для учасників заходу.
21 листопада До дня Гідності та Свободи в центральній районній бібліотеці
відбулась година – зустріч «Майдан. Україна. Шлях до свободи».
На зустріч з учнями професійно – технічного ліцею завітали учасники АТО
Клітинський Олег Петрович та Карман Владислав Володимирович, що розповіли
про пережиті події.
До Всеукраїнського тижня права працівники відділу з обслуговування дітей
Бершадської ЦРБ провели для учнів 6 – А класу ЗОШ №1 годину спілкування
«Закон, діти та відповідальність» .
Бібліотекарі центральної районної бібліотеки в професійно – технічному ліцеї
організували захід у формі правового рингу «Молодь і право».
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На заході були присутні: спеціалісти бюро правової допомоги Людмила
Зеленюк та Ірина Довбуш, спеціаліст районного центру зайнятості Людмила
Жданович. Також для учнів 9А та 10 - 11 класів ЗОШ № 2 організували
правознавчу вікторину.
2 грудня 2017 року з нагоди Міжнародного дня волонтера у залі засідань
Бершадської районної ради відбулося засідання круглого столу «Волонтери –
люди, що творять добро».
До Всеукраїнського Дня бібліотек.
До Всеукраїнського Дня бібліотек було проведено конкурс професійної
майстерності бібліотечних працівників району «Бібліо – профі 2017».
Відбулась також R-акція “Увесь світ з вами, якщо ви з нами”.
Різноманітні книжкові творіння представили бібліотекарі на виставці “Читати –
усе знати”. Інформаційну листівку про послуги читального залу роздали
перехожим на вулицях міста, відвідувачам магазинів, відпочиваючим у міському
парку.
Екологія. Охорона природи. Популяризація здорового способу життя.
Саме в квітні відзначаємо Всесвітній день здоров’я, День довкілля, Міжнародний
день Землі. Не свята, мабуть, а скоріше - дні нагадування, застереження всім нам.
Ми не володарі світу. Нам нічого не належить у ньому, тож мусимо бути добрими,
бережливими, розважливими, щоб інші покоління прийшли не в пустелю. Ці
питання мали висвітлення в матеріалах виставки-застереження “Sos! Sos! Sos!
Планета Земля в небезпеці” організованої в читальному залі центральної районної
бібліотеки. Можливість екологічної катастрофи уявляється зараз найбільш
близькою, яку важко усунути. Мудрість життя в тому, що тільки оберігаючи
природу, людство збереже життя на планеті. Ці думки прозвучали в екологічній
годині “А чи знаєте ви?”.
До 31 річниці Чорнобильської трагедії в бібліотеках району відбулися Дні
інформації, години скорботи «Чорнобиль – земля тривоги нашої», «Гірчить
Чорнобиль крізь роки».
7 квітня 2017 року з метою популяризації здорового способу життя та з нагоди
Всесвітнього дня здоров’я у відділі обслуговування дітей центральної районної
бібліотеки пройшла година спілкування для читачів – дітей «Бережи
себе для життя». Також відбулась презентація виставки – застереження про
шкідливість наркотиків «Квиток до Країни «КАЙФ» в один бік?»
Популяризації здорового способу життя в бібліотеках сіл: Бирлівка, Війтівка,
Дяківка, Кошаринці, Хмарівка, Яланець, М. Киріївка були приурочені книжкові
виставки і години здоров’я «Здорова родина - здорова держава», «Здоров’я скарб –
цінуй його».
1 грудня бібліотекарі відділу з обслуговування дітей центральної районної
бібліотеки організували для учнів 7-В класу ЗОШ№1 до Всесвітнього дня боротьби
зі СНІДом годину здоров’я «Знати! Діяти! Жити!».
Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» вже понад 9 років поспіль
веде громадську діяльність з метою розвитку волонтерського руху в Україні та
проводить щорічні благодійні акції. У відділі з обслуговування дітей центральної
районної бібліотеки пройшла акція під назвою «Я подарую тобі серце», під час якої
було виготовлено плакат на підтримку хворих дітей.
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15 ЛИПНЯ у парку «АНТАЛЬКА» с. ФЛОРИНЕ вдруге відбувся благодійний
ЕКО-музичний фестиваль «Skyline» (О.Б.РІ.Й). Працівники центральної
районної бібліотеки також долучились до спільної справи та прийняли участь у
фестивалі, знайомлячи глядачів з творчістю місцевих поетів. Учасниками
літературної сцени від Бершадщини стали: Рудик Микола Сергійович самодіяльний поет, член Національної Спілки журналістів України, лауреат
преміЇ ім. В. Думанського, громадський кореспондент, Цимбалюк Марія
Миколаївна - учасниця літературно – мистецького об’еднання освітян «Світоч» ,
Лучик (Шевченко) Юлія Юріївна - молода поетеса. Усі присутні з цікавістю
слухала авторські вірші у власному прочитанні поетів, які декламували їх з
акустичної сцени.
У спеціально відведеному просторі «Дитяча локація» для діток до 6 років
бібліотекар Струтинська Олена в ролі казкаря читала малюкам казки Наталії
Поклад та інші дитячі твори. Також для дошкільників та учнів початкових класів
була організована книжкова виставка «Відчиняє двері казка».
Народні свята, обряди і звичаї.
“Від дідів – прадідів” – так називалась народознавча година, яку організувала
провідний бібліотекар читального залу Н.Сидоренко на черговому засіданні
читацького об’єднання “Співрозмовник”. Школярів запросили на майстер-клас по
виготовленню великодніх сувенірів.
Тематична година “Пам’ятаємо пращурів завіт – любити Україну”.
Одній із найцінніших духовних вартостей людини – любові до Батьківщини – була
присвячена тематична година “Пам’ятаємо пращурів завіт – любити Україну”, яка
відбулась в дитячій музичній школі. Організатор заходу - викладач школи
Р.В.Тарковська, ведуча – викладач І.М.Ільницька.
У виконанні учнів школи прозвучали мелодії, подарувавши слухачам гарні
емоції. Книжкову викладку з однойменною назвою підготував читальний зал
центральної районної бібліотеки.
До Всеукраїнського Дня вишиванки та Всесвітнього дня музеїв центральна
бібліотека представляла книжково – ілюстративну виставку “Бершадські
вишиванки – наче райдуги – світанки”. На виставці також експонувалися творчі
роботи майстринь – вишивальниць міста, які є користувачами бібліотеки.
Літературно - мистецька зустріч «Рукотворне диво Бершадських майстринь»
відбулася в центральній районній бібліотеці. Учні професійно – технічного ліцею
спілкувалися з вишивальницями В.Є. Гунько, Н.М.Шатайло, Л.В. Кондренковою.
Майстер – клас на абонементі обслуговування дорослих читачів ЦРБ з
виготовлення ляльки – мотанки провела читачка бібліотеки Танадайчук В. В.
Година спілкування для дітей і батьків "Без сім'ї немає щастя на землі».
Про сьогоднішній погляд на сім’ю, сімейні цінності, права, обов’язки, культуру
поведінки та взаємин в сім’ї йшла мова в читальному залі центральної районної
бібліотеки під час години спілкування “Без сім’ї немає щастя на землі”. Для
перехожих міста та користувачів читального залу організували флеш - моб “Що
для мене сім’я?”
Для учасників урочистої наради з нагоди Дня працівника сільського
господарства центральна районна бібліотека організувала виставку – експозицію
“Вам слава і земне спасибі, невтомні руки трударів”.
В сільських бібліотеках теж відбулися літературно – інформаційні заходи.
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До Дня Соборності відбулися перегляди літературно - інформаційних видань
для юнацтва «Соборна і єдина наша Україна», «У нас єдина держава і ми єдиний
народ», «І обнялися береги єдиного народу», відбулися в бібліотеках сіл: Берізки,
Дяківка, М’якохід №І, Поташня, Чернятка, Шляхова.
Літературно - історичні години для читачів – дітей середнього і старшого
шкільного віку «Національна єдність – запорука державності України, «Соборність
– єдність і сила держави» - в бібліотеках сіл Кошаринці, Устя, Яланець.
Літературно - патріотичні години спільно зі загальноосвітніми школами для
учнів 5-9 класів і юнацтва «Уклонімося низько до землі тим, хто вічно в серці буде
жити», «Ми сотнею пішли на небеса», «Героям Небесної Сотні – доземний уклін»
організували бібліотеки сіл Баланівка, Бирлівка, Джулинка, Кидрасівка, Лісниче,
Осіївка, Тернівка, Яланець, Крушинівка, Михайлівка, Мякохід 2, Серединка.
Свята рідної мови, вікторини, конкурси віршів, години спілкування «Мова
рідна, слово чисте, барвінкове, урочисте», «Рідна мова - роду основа», для учнів 19 класів і учнівської молоді були організовані спільно із загальноосвітніми
школами бібліотеками сіл: Баланівка, Війтівка, Джулинка, Кидрасівка, Кошаринці,
Крушинівка, Лісниче, Михайлівка, Мякохід№1, Осіївка, Серебрія, Серединка,
Ставки, Сумівка,Флорине,Шляхова, Шумилів, Чернятка.
До Дня Перемоги в бібліотеках району оформлялися книжкові виставки,
відбулися години пам’яті для читачів – дітей середнього і старшого шкільного віку
«В святому мовчанні над вічним вогнем, схиляється наша Вітчизна», «Все
пам’ятає батьківська земля і грім гармат і визволення день» в бібліотеках сіл:
Баланівка, Бирлівка, Джулинка, Дяківка, Крушинівка, Лісниче, Мякохід, Осіївка,
Серебрія,Тернівка, Шляхова. Акція «Прочитай книгу про війну » відбулася в
Серединській сільській бібліотеці.
Зустріч читачів - дітей з ветераном Другої світової війни Каратнюком І.І.
організувала Війтівська сільська бібліотека.
Віртуальна мандрівка ««Відкрий Європу для себе», бібліографічні огляди
літератури, літературні ігри, години цікавих повідомлень «У світі казок
європейських письменників», «Цікаві факти про Європу», «Музеї Європи»,
«Прапори країн Європи» для читачів – дітей різних вікових груп до в рамках
святкування Дня Європи відбулися в бібліотеках сіл: Крушинівка, Михайлівка,
Пятківка, Серединка, Ставки, Чернятка, Шляхова.
У флеш – мобі «Україна і Європа - разом», організованому Джулинською
сільською бібліотекою, взяли участь учні місцевої школи.
Цікаві заходи відбулися в бібліотеках Джулинської ОТГ. Зокрема в
Джулинській сільській бібліотеці для різних груп читачів відбулося відкриття
літературної світлиці «Дивослово». Свої поетичні твори читали місцеві поетеси
Івасик Надія – вихователь дитячого садка «Веселка», Світлана Куценко вчителька-пенсіонер, Лариса Заміхора - керівник літературного об’єднання «Диво
калинове» в ЗОШ. Зоя Герун презентувала збірку віршів «Вірую».
Також незабутні враження залишила у відвідувачів бібліотеки персональна
виставка картин «Землі квітучої краса» до 90 річчя від дня народження місцевого
художника О. Степового.
Майстер – класи з розпису великодніх писанок і «Таємниці великоднього
кошика» для юнацтва провели вихователі дитячого садка «Веселка» Марина
Лопатко і Світлана Карпінська.
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В приміщенні СБК с. Хмарівка відбулася літературно – поетична зустріч
«Слова, як зорі» з місцевою поетесою Фросиною Джус, організована для
мешканців села бібліотекарем місцевої бібліотеки. Авторські пісні та гуморески у
виконанні Фросини Миколаївни доповнив піснею народний
аматорський колектив «Любисток». На заході також були присутні гості з
Джулинки - місцеві поети: Руслана Руденко, Лариса Заміхора, Зоя Герун, Тамара
Морус.
В Чернятській сільській бібліотеці до Дня матері відбувся для мешканців
села вечір материнської пісні «Рідну матір бережіть». Учасники заходу привітали
найстарішу жительку села Ганну Іванівну Горобець, яка у свої 94 роки завітала з
онукою Світланою і правнучкою Ганною. Пісні про матір звучали у виконанні
місцевого ансамблю жінок «Горлиця».
Берізко – Бершадська сільська бібліотека стала організатором для
користувачів бібліотеки свята «А над світом українська вишивка цвіте».
Погожого осіннього дня в світлиці Війтівського сільського будинку культури
відбулася зустріч «Я пишу не для слави» з талановитою і творчою людиною,
поетесою Ратушняк Лідією Іванівною.
Особливо вразили присутніх вірші про Небесну сотню, про воєнні події, які
відбуваються на Сході нашої країни, які зачитали учні місцевої школи. На святі
були присутні: вчителі, діти, жителі села та сільський голова Замкова Марія
Василівна, яка привітала поетесу гарними побажаннями та подарунками. Народний
аматорський фольклорний ансамбль «Війтівчанка», якому нещодавно виповнилось
30 років, порадували всіх українськими народними піснями.
Організаторами та ведучими цього дійства були директор будинку культури,
заслужений працівник культури України Багач Валентина Хомівна та завідуюча
сільською бібліотекою Грабова Олена Василівна.
У Сумівській сільській бібліотеці завідуючою бібліотекою Майструк А. М
організувала Андріївські вечорниці.
Серебрійська сільська бібліотека спільно з місцевою владо, школою , будинком
культури взяла участь в презентації книги бершадського краєзнавця Г. Погончика
«Серце гріє Серебрія».
Цілеспрямована робота книгозбірень сприяла формуванню соціальнокомунікативного клімату навколо своєї діяльності і це дало значні результати:
бібліотеки завжди на виду, про них знають не тільки користувачі, але й жителі,
розширюється коло їх друзів і партнерів. Засоби масової інформації вміщували
позитивні відгуки про роботу книгозбірень. Надруковано 35 заміток в
газетах:«Бершадський край»,«Вінниччина». Матеріали також вміщувалися на
сайтах районної державної адміністрації , центральної районної бібліотеки,
соціальній мережі Фейсбук.
Організаційно – методична робота.
Підвищення кваліфікації.
В 2017 році організовано :
Семінари – 2
«Вдосконалення моделі функціонування публічних бібліотек району» під час
якого виступила директор центральної районної бібліотеки Лева Н.В. з проектом
розвитку бібліотечної галузі на 2017 рік та на п’ять років.
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Бібліотекар з інформатизації Ольга Сергіївна представляла слайд – презентацію
“Майбутнє починається в сучасній бібліотеці”. Бібліотекарі ознайомилися з
досвідом інноваційних форм роботи в бібліотечній сфері та впровадженням
інноваційних послуг в провідних бібліотеках України.
«Інноваційні послуги публічної бібліотеки в сучасному суспільстві» з участю
директора Вінницької ОУНБ ім. К.Тімірязєва Морозової Н.І.
Книгозбірню с. Пятківки відвідали директор Вінницької ОУНБ ім. К.Тімірязєва
Морозова Н.І., начальник відділу культури і туризму Н.М. Герасимчук, директор
ЦРБ Н.В. Лева з метою вивчення досвіду співпраці місцевої влади і бібліотеки в
запровадженні інноваційних послуг в обслуговуванні користувачів. На місці
відбулась зустріч з сільським головою А.Л. Свистуном.
Стажування новопризначених бібліотечних працівників сіл: Кидрасівка Плетньової І.Р, Мала Киріївка - Кирилюк О.С., Тирлівка - Дмитрик Л.Г.
Індивідуальні практичні заняття (1/8). «Удосконалення комп’ютерної
грамотності працівників сільських бібліотек району».
Конкурси-1
- «Бібліо – профі 2017» - конкурс професійної майстерності працівників сільських
книгозбірень до Всеукраїнського дня бібліотек.
Журі у складі начальника відділу культури Надії Герасимчук, директора
центральної районної бібліотеки Леви Наталії, голови профспілки працівників
культури, заввідділом з обслуговування дітей Тетяни Захарчук оголосило
переможців творчого змагання. Присудили І місце Неонілі Плетенчук (с. Бирлівка),
ІІ місце – Олені Грабовій (с. Війтівка), ІІІ – Іванні Марущак (с. Дяківка), інші
учасники отримали грамоти та призи за участь у конкурсі.
ЦРБ надавала методичні послуги для бібліотечних працівників району:
Індивідуальні консультації – 110
Для працівників сільських бібліотек на базі ЦРБ індивідуальні консультації
проводяться два рази на тиждень – вівторок і п’ятницю. За 2017 рік для працівників
бібліотечних установ було проведено 115 консультацій.
Виїзди - 21 .
Працівниками центральної районної бібліотеки здійснено 20 виїздів з наданням
допомоги бібліотекам сіл:Джулинка, Михайлівка, Флорине,Шляхова,
М. Киріївка, Чернятка, Тернівка.
Видавнича діяльність.
Бібліограф – краєзнавець Ю.М. Маршук прийняла участь у ІІ конкурсі
рекомендаційних бібліографічних видань «Читацькі студії» в номінації
«Квіткове поле». На конкурс представила рекомендаційний список «Краса
художнього слова та людські долі у творах Світлани Талан» присвячений творам
відомої української письменниці. Нею видано також буклет «Бібліотека – центр
розвитку територіальної громади».
Бібліограф І. Р. Плетньова взяла участь в цьому ж конкурсі в номінації
«Професійне зернятко» з рекомендаційним списком «Історія України в прозових
творах українських митців».
Кадри.
Діяльність бібліотек забезпечують 54 працівники (51 спеціаліст, 3 тех. працівники).
Середній вік працюючих спеціалістів - 45 років., в т.ч. на селі - 44. Із числа
спеціалістів - 5 пенсіонери, із них: 2 керівники - завідуюча бібліотекою с.
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Маньківка, завідуюча бібліотекою с. Михайлівка, заввідділом з обслуговування
дітей ЦРБ, провідний методист ЦРБ.
Звільнено 7 чоловік. Із них 1 керівник: зав бібліотекою с. Сумівка Майструк
К.С., також бібліотекаря с. Серединка Гомелю Г.В., бібліотекаря с. Мала Киріївка
Парахонич К.Б., с. Тирлівка Гевел Л.В.. Бібліотекаря с. Кидрасівка Ткачук І.Р. було
звільнено з посади та прийнято на посаду бібліографа Бершадської ЦРБ.
Бібліотекаря ІІ категорії з обслуговування юнацтва Бершадської ЦРБ - Бабій О.С.
було звільнено з посади та прийнято на посаду бібліотекаря ІІ категорії з
інформатизації Бершадської ЦРБ. Нагірняк К.А. було звільнено з посади
бібліотекаря з інформатизації Бершадської ЦРБ та переведено на посаду
бібліотекаря з обслуговування юнацтва Бершадської ЦРБ.
Також у 2017 році було прийнято ще 5 працівників, з яких 2 спеціалісти бібліотекар с. Серединка Крилова О.В.(освіта базова вища) та Майструк А.М.
(освіта базова вища), яку було прийнято на посаду зав бібліотекою с. Сумівка. У
бібліотеку с. Кидрасівка було прийнято Беник Н.С.(освіта вища, не фахова),
с. Тирлівка Дмитрик Л.Г.(освіта вища, не фахова) та в с. М.Киріївка – Кирилюк
О.С.(освіта середня).
У бібліотечних установах району бібліотечні працівники за сумісництвом не
працюють.
Із 54 працівників 15 мають повну вищу освіту, з них 10 - фахову; в 37 базова вища, з них фахову - 32, що становить 86,1 %.
Отримують доплату за вислугу років 45 працівників, в т.ч. на селі - 32 особи.
Заочно навчаються 1 працівник: в Уманському державному педагогічному
університеті бібліограф Ткачук І.Р.
У 2017 році пройшли навчання з підвищення кваліфікації при обласному
навчально-методичному центрі галузі культури 2 працівника : бібліотекар ІІ
категорії з обслуговування дорослих Настенко В.І. та бібліотекар I кат.
комплектування, обробки літератури і книгозберігання Добровольська Н.В.
Всім спеціалістам виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення в
розмірі посадового окладу.
Технічний стан бібліотечних закладів Бершадського району
станом на 1. 01. 2018 р.
Мережа бібліотечних закладів - 38.
Кількість закладів, які потребують капітального ремонту -13 в бібліотеках сіл:
Берізки – Бершадські, В. Киріївка, Голдашівка, Кошаринці, М.Киріївка, Ставки,
Сумівка, Теофилівка, Тернівка, Устя, Чернятка, Шляхова, Яланець. З них
першочергових - 3 села: Ставки, Сумівка, Тернівка.
Відремонтовано в 2017 році - 6. Здійснено штукатурні і малярні роботи в
приміщеннях бібліотек сіл:Тирлівка (4,1 тис. грн.), Хмарівка (0,3 тис. грн),
Чернятка (0.3тис. грн.), Ставки 2,8 (тис. грн ). В бібліотеках сіл: М’якохід
встановлено 4 металопластикових вікна (17,4 тис. грн.), Джулинка металопластикова перегородка (11,4 тис. грн.). Всього з місцевого бюджету на
ремонтні роботи використані 33,1 тис. грн., спонсорських коштів -2,8 тис.
грн. (Ставки).
Стан матеріально-технічної бази бібліотечних
закладів станом на 01.01.2018 р.
Придбання:
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Придбання ноутбука - 1для центральної районної бібліотеки на суму 8.8 тис. грн.
Придбання принтера - 1 для центральної районної бібліотеки на суму 6.2 тис. грн.
Всього коштів на принтер і ноутбук на суму 15.0 тис. грн.
Придбання меблів: - Устя стільців-12 на суму 3.1 тис. грн. Серединка - 5 стільців,
2 столи на суму 4.7 тис. грн.; ЦРБ – металеві стелажі -2 на суму 3.0 грн.
Всього придбано меблів на суму 10.8 тис. грн.
Інше придбання.
Фотоапарат - 1. 5 тис. грн.
Книги - 88.0 тис. грн.
Всього інше придбання на суму 89.5 тис. грн. Зокрема: інше придбання для ЦРБ
- 89.5 тис. грн.; для сільських бібліотек - 0.
Всього придбання на суму 115.3 грн. Зокрема: придбання для ЦРБ - 107.5 тис.
грн.; для сільських бібліотек – суму 7.8 тис. грн.
Наявність:
Звукотехнічна і телевізійна апаратура :
Телевізори -3 - в бібліотеках сіл : Джулинка, Серединка, ЦРБ.
в т.ч. придбано в 2017 р. – 0
Музичний центр -1 ЦРБ
Завдяки коштам залученим з місцевих бюджетів, проектів, благодійних
внесків комп’ютерний парк бібліотек в районі налічує 31 комп’ютер, з них 23
комп’ютери в 19 сільських бібліотеках, 8 - в ЦРБ.
Ксерокси всього -3, з них в СБ -2, ЦРБ -1; принтери всього -16, з них в СБ -9, ЦРБ 7, сканери всього -3, з них в СБ -1, ЦРБ – 2.
В бібліотеках району нараховується 21 одиниця копіювальної техніки: принтерів,
сканерів, ксероксів з них 12 одиниць в 10 сільських бібліотеках.
Кількість бібліотек, що мають технічні засоби:
- комп’ютери - 20 бібліотек, з них 19 сільських бібліотек;
- копіювально-розмножувальну техніку -11 бібліотек, з них 10 сільських бібліотек;
- мультимедійне обладнання в 3 бібліотеках:ЦРБ -1, 2 сільські – бібліотеки
(Джулинка, Серединка ).
Телефони мають – 3 бібліотеки, ЦРБ -1, 2 в бібліотеках сіл: Яланець і Війтівка.
Електронну пошту мають 14 бібліотек (4 електронних адреси в ЦРБ), 13 - в
сільських бібліотеках.
Доступ до мережі Інтернет мають14 бібліотек району, в т.ч. 13 сільських
книгозбірень.
Веб-сайт-1 створений в центральній районній бібліотеці , блоги -2 в бібліотеках
сіл Баланівка і Серединка.
WI-FI - для користувачів підключено в бібліотеках сіл : Війтівка, Красносілка,
Серединка, Шумилів.

