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Звіт про роботу відділу культури, 

національностей та релігій 

Летичівської селищної ради 

за 2018 рік 

 

   

      Заслухавши звіт начальника відділу культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради Морозової Оксани Михайлівни про роботу 

відділу культури, національностей та релігій за 2018 рік, керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Звіт начальника відділу культури, національностей та релігій Морозової 

Оксани Михайлівни взяти до уваги (звіт додається). 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту( голова комісії Варченко М.Л.) 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                         І. Тисячний 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 

Звіт 

відділу культури, національностей та релігій за 2018 рік 

 

Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради є 

структурним підрозділом  Летичівської селищної ради, підзвітний та 

підконтрольний голові селищної ради, згідно з розподілом функціональних 

повноважень . 

  

Адреса: 31500 Хмельницька область Летичівський район смт Летичів вул. 

               Соборна, 16 

 

Часи роботи: 
Понеділок - четвер з 8:00 до 17:15 

П’ятниця з 8:00 до 16:00 

Перерва з 12:00 до 13:00 

 

Часи прийому громадян: 

Щоденно -  9:00-12:00 

                    13:00-16:00 

 

     Відділ культури, національностей та релігій селищної ради діє на підставі 

Положення про відділ культури, національностей та релігій Летичівської 

селищної ради від 02 січня 2013 року №11-р-13. 

     Робота закладів культури громади спрямована на виконання основних 

напрямків роботи, визначених Планом роботи відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради на 2018 рік. 

    Пріоритетними напрямками діяльності відділу культури, національностей 

та релігій селищної ради є збереження і забезпечення функціонування мережі 

закладів культури, поліпшення їх матеріально-технічної бази, проведення 

культурно-мистецьких заходів, розширення бібліотечно-інформаційних 

послуг, створення належних умов для збереження об’єктів культурної 

спадщини. 

        

      В громаді  функціонує  27 клубних закладів: 1- КУ “Летичівський 

будинок культури”,  8 – СБК та  18 - СК. Робота  5-ти закладів клубного типу   

призупинено, а саме: Варенецького СК, Х.Майданського СК, Малаківського 

СК , Буцнівського СК та Щедрівського МК ); 

      23 бібліотечних установи (Летичівська публічна  бібліотека, Летичівська 

дитяча бібліотека та 21 сільська  бібліотека); 

      1 Летичівська дитяча музична школа. 

             

Мережа чисельності працюючих у закладах культури складає  95 чоловік. 



 

 

 

      У громаді діє 97 клубних формувань, з них для дітей - 67, зокрема:    

оркестрів та інших інструментальних – 2, вокально-хорових - 42, із них для 

дітей - 16, хореографічних - 7, із них для дітей - 7, театральних - 26, із них 

для дітей – 25, інших – 21, з них для дітей – 19.  

 

Загальна кількість учасників клубних формувань – 807, з них дітей – 516 

 

     6 творчих колективів мають звання “народний”   з них: 

 5 -  в КУ “Летичівський будинок культури” –  народний аматорський хор 

“Летич” (кер.В.Довгалюк); народний хор ветеранів війни і праці “Стежина”,  

народний оркестр духових інструментів (кер.В.Фортельний); народна 

художньо-концертна бригада “Вогник”  (кер.Ю.Сухорук); ансамбль 

української народної пісні “Кульбаба” (кер.К.Колібаба); 

 1 – в СЗК : народний вокальний колектив “Горлиця” Івонинецького , 

керівник Надія Бойцерук. 

      

     Протягом року установами культури було  проведено цілий ряд різних за 

формою та тематикою   культурно-дозвілєвих заходів,  близько 25 з яких 

висвітлювали події місцевого, загальнонародного та державного значення.   

   Відвідувачами  культурно-мистецьких заходів є жителі Летичівської 

громади  різних вікових та соціальних категорій, працівники  організацій та 

підприємств. Значна  робота проводиться з дітьми та молоддю. Для цієї 

категорії організовується та проводиться  заходи, серед яких  такі, що вже 

стали традиційними:  День молоді, почесні проводи призовників до лав 

Збройних сил України , театралізоване свято до  Дня Святого Миколая, 

новорічні ранки для дітей. Майже усі заходи, що проводяться в громаді 

проходять із залученням даної категорії. 

      Традиційним став  фестиваль Різдвяних колядок  “Колядуймо разом друзі 

на довгий вік та на добрий рік”. Не менш багатолюдним святом було свято 

Івана Купала. Такі видовищні заходи сприяють популяризації, відродженню 

національних традицій, свят та обрядів українського народу. 

   Традиційно проводились заходи до професійних свят - дня працівників 

освіти, медичних працівників, дня працівників соціальної сфери,  працівників 

культури, національної поліції,  сільського господарства тощо.  

  Протягом року проводилась ретельна підготовка  художніх колективів до 

планових виїздів до клубних закладів громади з концертними програми.  

     Кожен яскравий захід не обходився  без виставки виробів майстрів 

декоративно-прикладного  та народного мистецтва Летичівської громади. 

Головною прикрасою кожної такої  виставки була українська вишивка, 

український одяг, а також лялька-мотанка;  текстильна  лялька,  картини 

місцевих художниць-аматорів; картини, вишиті бісером; в’язані вироби; 



сувеніри виготовлені гуртківцями  “Умілі руки” (кер. В.Синиця)  

Летичівського будинку культури . Деякі виставки  були благодійними.   

   Також ведеться робота й з певними соціальними категоріями. Щороку в 

грудні гостинно відчиняються двері  будинку культури для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей з малозабезпечених  родин. 

Саме для них  готуються казкові новорічні  вистави та вистави на свято 

Миколая з елементами ігрової програми .  

    Велика увага приділяється пошуку, збереженню та популяризації  

фольклору. Так,  протягом року велися записи від старожилів громади  давніх  

пісень, легенд, приказок, прислів’їв, традиційних українських страв,  звичаїв 

та обрядів. Художні колективи громади нещодавно взяли участь у обласному 

огляді-конкурсі народних звичаїв та обрядів “Стелися барвіку”.      

    Кожен проведений захід та анонси на них, постійно висвітлюються  у 

засобах масової інформації. Про них завжди можна довідатися на сайтах 

установ культури та на сторінках місцевої “Летичівської газети”. 

      Розробляються та  розповсюджуються , враховуючи плани роботи,  

рекомендації по підготовці та проведенню культурно-дозвілевих заходів, 

окремі добірки, сценарні матеріали,  а також  культурно-інформаційний 

вісник-газета “По-культурному”. 

    Деякі художні колективи є учасниками  різноманітних заходів, конкурсів, 

фестивалів, що проводяться в громаді, а також обласного та регіонального 

значення. 

       На протязі року було взято участь у ряді, Міжнародних, Всеукраїнських, 

обласних конкурсах, а саме: 

- Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв “Україна – країна 

талантів”; II-му Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі 

хореографії  та 5-му Міжнародному багатожанровому фестивалі 

 “Antares X Fest” у м.Хмельницькому (дитячий танцювальний колектив 

“Нові зірки” Летичівського будинку культури, кер. О.Похила) 

- Пісенному фестивалі “Щира пісня над Жердям лине” Чемеровецького 

району (народний вокальний колектив української народної пісні 

“Кульбаба” та вокальний дует “Солодка ягода” Летичівського будинку 

культури). 

 

      В сільських закладах культури відзначалися державні свята та свята за 

народним календарем. Працівники сільських закладів культури   

організовували протягом року тематичні заходи, концерти, зустрічі, 

різноманітні пізнавальні, ігрові та розважальні програми. 

        Збереження національної культури – невід’ємна частина роботи СЗК. 

Тому, рік розпочався з циклу новорічних свят, а саме Різдва Христового. У 

всіх селах Летичівської громади масово, з театралізованими дійствами, 

проводилися Новорічні та Різдвяні віншування.  

        Влітку, на традиційне народне  свято Івана Купала, цікаві дійства  

проводили  працівники   Кудинського СК, Чаплянського СБК, Майдан-

Голенищівського СК, Юрченецького СК. 



      Наймасовішими заходами, які проводили працівники СЗК спільно з 

активом села є День села, які цього року відбулись в селах Бохни, Грушківці, 

Козачки, Рудня, Марківці, Горбасів, М.-Голенищівський, Голенищево, 

Гречинці, Копитинці, Ялинівка, Вербка.  

       

    Масово і урочисто без виключення, пройшли свята до Дня Перемоги, 

розпочинаючись мітингами-реквіємами та завершуючись концертними 

програмами.  

     В роботі всіх сільських закладів культури чільне місце займали заходи до 

Дня Незалежності України, Дня Конституції України, Дня Державного 

Прапора України, на які готуються концертні програми та тематичні заходи.   

      Зустрічі-вшанування проходили з учасниками бойових дій на території 

інших держав, воїнами АТО, ветеранами Другої Світової війни та дітьми 

війни.  

     Спільно з школами та садочками працівники СЗК проводили останні 

дзвоники, випускні вечори, День захисту дітей. 

     Незмінною співпрацею працівників клубних закладів є співпраця з 

бібліотечними працівниками. Спільно з ними було проведено ряд  бесід, 

круглих столів, літературних зустрічей. 

    Без винятку, усіма  закладами культури клубного типу проводились 

 молодіжні дискотеки. 

 

     Протягом 2018 року закладами культури клубного типу було проведено 

2828 заходів, які відвідали 62400 глядачів. Зокрема Летичівським будинком 

культури проведено у 72 культурно-масових заходи, які відвідали 14500 

глядачів. 

     Сільськими закладами культури клубного типу було проведено 

2750заходів,  з них  2400 -  молодіжних дискотек. 

 

      Що стосується бібліотек, то за даний період 2018 року  бібліотеки 

Летичівської ОТГ  відвідали 8282 користувачі, з них 2080 дітей та 850 

користувачів юнацького віку. З них сільські бібліотеки відвідали – 4795 

користувачів, Летичівську  бібліотеку для дітей-  1816, Летичівську публічну 

бібліотеку -  1671. 

     З початку року було видано 116996 примірників друкованої продукції. 

Зокрема: сільські бібліотеки отримали – 68990 примірників,  дитяча – 22077, 

публічна – 25929. 

     Число відвідувань бібліотек становить 51940, з них сільських - 28985, 

дитячої – 11614, публічної – 11340. 

     

  Бібліотеки громади  проводять відповідні заходи до  державних, 

громадських та свят народного календаря. Організовують книжкові виставки, 

полички, викладки літератури, виставки народних умільців, беруть активну 

участь у проведенні свят та   празників села, загально-громадських заходах, 

що проводяться  в  громаді, флеш мобах, акціях. 



Соціокультурні заходи проводяться в рамках клубів за інтересами, що діють 

майже в усіх бібліотеках. В Летичівській публічній бібліотеці діють клуби 

"Летичівські погостини ", "Повір у себе", "Літературна кав’ярня" в рамках 

яких проведено ряд заходів : презентовано книгу В.Борисова  "Без вини 

винуваті", що була приурочена  Дню вшанування жертв політичних репресій. 

Проведено літературні погостини "Поезія і доброта поєднані у серці мами" із 

членом Національної  спілки  журналістів  України Павлинською-

Севастьяновою Т.Б., багатодітною матір'ю, літературним діячем краю, з 

нагоди 45-річчя від дня її народження та Дня матері.  

   З нових форм проведено годину доброти "Від щирого серця даруймо 

доброту" до Дня спонтанного прояву доброти. 

 

Соціокультурна діяльність бібліотек. 

Протягом 10 місяців в бібліотеках Летичівської ОТГ проведено 118 

соціокультурних заходи, виставлено 102 книжкових виставок та поличок. В 

бібліотеках проведено 65 соціокультурних заходи, за межами бібліотеки 27 

соціокультурних заходів: 

- Народознавча година: «Я козу веду» (на заході було представлено старі 

народні звичаї та обряди, які приводили на Меланку), 

- Година пам’яті: «242 героїчної оборони Донецького аеропорту» 

- Патріотична година: «Нам берегти тебе , Соборну і єдину, і нам твою 

історію творить»( до Дня Соборності України) 

- Година історичної пам'яті: «Ніколи Україні не забути цих юних душ 

нескорений політ»(До Дня Пам’яті Героїв Крут) 

- Книжковий подіум: «Відомі німецькі письменники і поети» (в рамках 

року німецької мови в Україні),  

- Історична година: «Вогненними дорогами чужих країн»(До Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав) 

- Година пам’яті: «А сотню вже зустріли небеса…» (до Дня пам’яті 

Героїв Небесної Сотні),  

- Свято рідної мови : «О мово моя! Душа голосна України»(до 

Міжнародного дня рідної мови) 

- Історична мандрівка: «І покликав Кармалюк хлопців до лісу» (до 205-

річниці початку повстання на Поділлі під проводом У .Кармалюка),  

- Літературна година: «Між нас Кобзарю ти живеш»(В рамках 

Шевченківських пам’ятних днів) 

- Екскурс в історію: «Ідеї Української самостійності не зрадив»(до 75 –

річчя трагічної загибелі Якова Гальчевського); 

- Виставка-настрій: «Єдине ціле – жінка і весна» (розгорнута виставка 

книг доповнена об’ємними квітами з паперу та портретами жінок, які 

намалювала Ірина Кісе );  



- Екскурс в історію «Рокам ніколи пам’яті не стерти» (до Дня визволення 

району від гітлерівських окупантів); 

- Година пам’яті: «І тихо стукає життя у полин, і лине Чорнобильський 

дзвін» (до Дня трагедії на Чорнобильській АЕС); 

- Презентація книги В.Борисова «Без вини винуваті»; 

- Зустріч: «Світ кінчиками пальців» (до 85-річчя створення Українського 

Товариства спілки сліпих); 

- Година мужності: «Це нашої історії сторінка» (до Дня Партизанської 

слави); 

- Екологічна година: «Український ліс: збережемо і примножимо»; 

- Година мужності: «Це нашої історії сторінка»(до Дня партизанської 

слави); 

- Патріотична година: «Мужність і відвага крізь покоління» (до Дня 

козацтва та до Дня захисника України); 

- Година шани: «Все пам’ятає батьківська земля – і грім гармат, і 

визволення день»(до Дня визволення України від нацистських 

загарбників). 

   В  Летичівській публічній бібліотеці проводяться  виставки робіт 

народних умільців, місцевих істориків. Останнім часом  організовано 

виставку світлин "Летичів стародавній і сучасний" уродженця Летичівщини 

КондратюкаА.І., Приваблює увагу відвідувачів персональна виставка 

авторських робіт "Джерело душі" місцевої майстрині Людмили Педосюк.  

 

Летичівська дитяча музична школа є початковою ланкою спеціальної 

мистецької освіти та належить до системи позашкільної освіти.  В школі 

працюють відділи: фортепіанний, народний, а також класи скрипки, 

дерев’яних духових інструментів, сольного співу, хореографії, 

образотворчого мистецтва. Контингент  дитячої музичної школи становить 

289 учнів, в тому числі 38 учнів в класі хореографії, що навчаються на 

засадах самоокупності. З початком навчального року в школі розпочали 

роботу: групи раннього естетичного розвитку для дітей 4-6 років, що 

працюють на засадах самоокупності (19 учнів) та інклюзивна група творчого 

розвитку (10 учнів) для дітей з особливими потребами.  Охоплення учнів 

загальноосвітніх шкіл ОТГ навчанням у музичній школі становить 11,78 %. 

Викладацький склад школи - 18 викладачів, які мають відповідну фахову 

освіту. 

 В школі працюють такі учнівські творчі колективи: хор молодших 

класів, хор старших класів, вокальний ансамбль молодших класів, вокальний 

ансамбль старших класів, оркестр народних інструментів, ансамбль 

скрипалів «Унісон», ансамбль народної музики «Візерунок», тріо баяністів, 

дует гітаристів, фортепіанний дует, інструментальний ансамбль (скрипка, 

фортепіано), інструментальний квартет (2 скрипки, кларнет,фортепіано), 

ансамбль бального танцю «Діалог» (молодша, середня та старша групи). А 



також викладацькі колективи: ансамбль народних інструментів, камерний 

хор викладачів «Аколада», фортепіанний дует, дует баяністів, мішаний 

вокальний дует. 

Учні музичної школи регулярно підтверджують свою майстерність на 

олімпіадах, конкурсах та змаганнях обласного, регіонального, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. Так за період 2017-2018 навчального 

року було всього участей: в обласних – 30, всеукраїнських – 135, 

міжнародних – 3. 

Вагомий показник роботи колективу школи – це вступ її випускників 

до ВУЗів мистецького напрямку. Так, у цьому році студентами стали 6 

випускників школи: Мудрак Владислав  (баян), Оріщена Аліна («Теорія 

музики») - Хмельницький музичний коледж  ім.В.Заремби, Захарченко 

Дмитро (хореографія) - Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 

Малаков Дмитро (хореографія) - Кам’янець-Подільський коледж культури і 

мистецтв, Солоп Євген та Пилипчук Яна (хореографія) - Київський 

національний університет культури і мистецтв.  

З метою популяризації музичного, пісенного, хореографічного 

мистецтва серед населення, молоді, учнів загальноосвітніх шкіл, школа 

проводить  значну концертно-просвітницьку діяльність. Практично в усіх 

заходах з нагод відзначення державних, професійних свят, творчих звітів, 

фестивалів, тощо, творчі колективи та окремі виконавці приймали активну 

участь. За 2017-2018 навчальний рік проведено 41 захід. Найбільш основні: 

- вечір української музики «Життя, присвячене пісні…», 

приурочений 140-й річниці з дня народження Миколи Леонтовича;  

- вечір колядок та щедрівок «Сяйво Віфлеємської зірки», який 

розпочався урочистим відкриттям оновленого класу образотворчого 

мистецтва. У ньому прийняли участь дитячі колективи ДНЗ Летичівської 

ОТГ, вокальні гурти молодших та старших класів ДМШ та камерний хор 

викладачів «Аколада». 

- участь вокальної група «Дзвіночок» та камерного хору 

викладачів «Аколада» у ХІІ Різдвяному Фестивалі Колядок в Санктуарії 

Летичівської Богородиці; 

- літературно-музичне свято «На струнах Кобзаревої душі…» , на 

яке були запрошені учні Летичівських ЗОШ №1 та №2; 

- ювілейний концерт з нагоди 10-річчя ансамблю спортивного 

бального танцю «Діалог» був проведений в районному Будинку культури 

для громадськості селища.  

- осінній бал «Вже брами літа замикає осінь…» та виставка робіт 

учнів класу образотворчого мистецтва, де свою майстерність 

демонстрували учні та вчителі школи всіх класів та відділів.  

Шефська концертна діяльність – це співпраця з дошкільними 

навчальними закладами (концерти до Дня музики, вечір колядок) та 

загальноосвітніми школами селища (участь колективів та окремих 

виконавців у всіх заходах, що проводяться, а також в оглядах художньої 

самодіяльності). 



В аматорських колективах районного Будинку культури активну участь 

беруть викладачі Кирнична Л.В., Оріщен В.В., Кучменко Р.Ю., Крупа О.Ф., 

Зубков І.І,  

Для забезпечення подальшого розвитку професійного музичного, 

хореографічного та образотворчого видів мистецтв, втілення нових 

мистецьких проектів, а також для забезпечення виконання завдань, які стоять 

перед педагогічним колективом школи вважаю необхідним: 

- розширенням контингенту учнів дитячої музичної школи; 

- відкриття класу бандури та класу фольклорного співу; 

- залучення учнів та викладачів школи до участі у різноманітних 

творчих колективах(духовий оркестр, вокально-

інструментальний ансамбль та ін.) ; 

- придбання музичних інструментів: скрипки-2,акордеон -1, баян-

1, синтезатор-1; 

- придбання проектора та екрану; 

- придбання стільців для фортепіано-10; 

- проведення капітального ремонту приміщення школи з 

утепленням ти перекриттям даху. 

 

        З метою популяризації музичного, пісенного, хореографічного 

мистецтва серед населення, молоді, учнів загальноосвітніх шкіл,  значну 

концертно-просвітницьку діяльність  проводить Летичівська дитяча 

музична школа . 
Практично в усіх заходах з нагод відзначення державних, професійних свят, 

творчих звітів, фестивалів, тощо, творчі колективи та окремі виконавці 

приймали активну участь. За навчальний рік проведено 41 захід. Найбільш 

основні: 

- вечір української музики «Життя, присвячене пісні…», приурочений 

140-й річниці з дня народження Миколи Леонтовича;  

- вечір колядок та щедрівок «Сяйво Віфлеємської зірки», який 

розпочався урочистим відкриттям оновленого класу образотворчого 

мистецтва. У ньому прийняли участь дитячі колективи ДНЗ Летичівської 

ОТГ, вокальні гурти молодших та старших класів ДМШ та камерний хор 

викладачів «Аколада». 

- участь вокальної група «Дзвіночок» та камерного хору викладачів 

«Аколада» у ХІІ Різдвяному Фестивалі Колядок в Санктуарії Летичівської  

Богородиці; 

- літературно-музичне свято «На струнах Кобзаревої душі…» , на яке 

були запрошені учні Летичівських ЗОШ №1 та №2; 

- ювілейний концерт з нагоди 10-річчя ансамблю спортивного бального 

танцю «Діалог» був проведений в районному Будинку культури для 

громадськості селища.  

Шефська концертна діяльність – це співпраця з дошкільними навчальними 

закладами (концерт до Дня музики, вечір колядок) та загальноосвітніми 



школами селища (участь колективів та окремих виконавців у всіх заходах, 

що проводяться, а також в оглядах художньої самодіяльності). 

      За період 2017-2018 навчального року учні Летичівської дитячої музичної 

школи брали участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, змаганнях, 

демонструючи та підтверджуючи свої знання, творчі здібності на навички у 

різних видах мистецтва. Всього прийняли участь у 30 обласних , 135 

Всеукраїнських та 3 Міжнародних конкурсах та змаганнях. 

 

 

 Завдяки належному фінансуванню  закладів відділу культури, 

національностей та релігій  Летичівської  селищної ради у 2018 році 

здійснено чимало заходів для покращення матеріально-технічного стану.  

 

Всього було виділено коштів на загальну суму – 1,4млн., а саме:  

 

Проведено поточні ремонти: 

-  КУ «Летичівський будинок культури» - проведено ремонт дискотечного 

залу на суму 199930 грн. 

- сільський будинок культури с.Козачки – перекриття даху на суму 52734 грн. 

- сільський клуб с.Рудня – проведено ремонт на суму 53000 грн. 

- сільський будинок культури с.Греченці – проведено ремонт на суму 153238 

грн. 

- сільський будинок культури с.Горбасів – проведено ремонтна суму 50243 

грн. 

- сільський будинок культури с.Ялинівка – проведено поточний ремонт на 

суму 16028 грн. та встановлено двері на суму 16800 грн. 

- сільський клуб с.Лісо-Березівка – проведено ремонт сходів на суму 13338 

грн. 

-Летичівська дитяча музична школа – встановлено 2 металопластикові вікна 

на суму 8252 грн. та лінолеум на суму 3312 грн. 

- Гречинецькій сільській бібліотеці на суму 3400 грн.(3 тис. грн – лінолеум, 

400 грн - будівельні матеріали),   

- Ялинівській сільській бібліотеці на суму 19 900грн. (два вікна – 11200 грн., 

двері – 8тис грн.,700грн – будівельні матеріали),  

- Грушковецька сільська бібліотека використала 1 тис. грн. на буд. матеріали 

для поточного ремонту. 

- Летичівська публічна бібліотека -  24874 грн для ремонту коридору . 

- сільський клуб с.Кудинка – придбано лінолеум на суму 2325 грн. 

 

Придбано: 

  - Летичівська бібліотека для дітей -  меблі на суму 48.5 тис.грн, 12 стільців 

на суму 6 тис.грн та килимове покриття на підлогу 5 тис.грн - разом 59.5 тис 

грн. 



  Для проведення дискотек та інших заходів було закуплено музичну 

апаратуру для КУ «Летичівський будинок культури» на суму 115000 грн., 

світловий прилад на  суму 104000 грн. та столи на суму 9420 грн. 

 В поточному році закуплено музичні інструменти для Летичівської дитячої 

музичної школи на суму 4904 грн.   

  На придбання книг використано 4.5 тис грн., придбано 30 книг. На 

періодику використано  44.2 тис. грн., з них для Летичівської публічної 

бібліотеки  20 тис., Летичівської бібліотеки для дітей 9.4 тис, для сільських 

бібліотек 14.8 тис. 

  Щоб покращити матеріальний стан, 9 сільських бібліотек, Летичівська 

публічна бібліотека та Летичівська бібліотека для дітей  брали участь у 

"Бюджеті участі Летичівської ОТГ 2018". 

 

  З метою підготовки приміщень відділу до роботи в осінньо-зимовий період 

проведено чистку печей та димоходів в приміщенні Летичівської публічної 

бібліотеки, Летичівської бібліотеки для дітей та в сільських закладах, 

отримано дозволи на експлуатацію пічного опалення в зимовий період. 

Придбано болер’ян для опалення сільського клубу с.Прилужне вартістю 

8160грн. 

Завезено дрова паливні в кількості 132.5 куб.м. на суму 93008 грн. На 

початок опалювального сезону всі приміщення відділу в повній мірі 

забезпечені дровами. 

Встановлено системи електричного опалення в приміщеннях Летичівського 

будинку культури на суму 158297грн. , сільського будинку культури 

с.Ялинівка на суму 15961 грн. та сільського клубу с.Рудня на суму 25734 грн. 

 

          

   2. Розпочато капітальний ремонт приміщення 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

  

   

    3.  Виділено та профінансовано бюджетні кошти на виготовлення 

проектно-кошторисної  документації  на проведення капітального ремонту 

приміщення КУ «Летичівський будинок культури» в сумі 64536 грн. 

 

  

Начальник відділу культури, національностей та релігій Летичівської 

селищної ради –      Оксана Михайлівна Морозова. 

 

 

 

 
 


