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Творчість – невід’ємна

частина буття людини. Саме через 

реалізацію свого творчого потенціалу

можна відчути впевненість в своїх

силах, побачити світ у всьому його

різнобарв’ї, навчитись змінювати

життя на краще і бути цікавою

людиною.



Комунальний заклад є самостійним закладом, 
що діє створюючи умови для самостійної творчості

та духовного розвитку, 
задоволення культурних потреб

і організації відпочинку населення. 
Річними планами  планами роботи

передбачені культурно – освітні і дозвілеві заходи
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Учасники художньої самодіяльності

с. НОВОСЕЛІВКИ

Завідувач
О. В. Харченко



.

В порівнянні з 2020 роком кількість проведених 
заходів он - лайн збільшилась. Колективи 
художньої самодіяльності закладів культури  
взяли участь в обласному огляді – конкурсі « 
Чиста криниця» на Національному 
Сорочинському ярмарку , в обласному конкурсі 
на традиційному святі «Осіннє золото» в селі 
Березова Рудка Пирятинської ТГ Лубенського р-н.,  
обласному конкурсі читців гумористів « Свято 
веселої мудрості», а також в  обласному 
дистанційному  огляді - конкурсі присвяченому 
відзначенню Дня матері в Україні та 
Міжнародному дню сім`ї, де здобули дипломи I,
II, III ступенів, демонструють свої виступи в 
соціальній мережі фейсбук. Прийняли участь у 
щорічному  фестивалі  «Підкова козацької слави» 
в с. Червоний Кут Сарівської сільської ради.  

НАШІ ЗДОБУТКИ

337 заходів з них:

Он-лайн -169

Кіл-ть вподобань- 9153

Пош. – 155

Кінопереглядів – 57

Відвідувань

тренажерного

закладу 109



Творчий та службовий склад

Директор
Центру культури 

та дозвілля Л. В. Богуславець

Художній керівник
Т. П. Вертелецька

Музичний керівник 
Р. М. Амінов

Інструктор по спорту 
В. І. Лавріненко

Технічний працівник
Я.Ю. Іляшенко



Розбишівський будинок культури



Качанівський сільський клуб

Завідувач

Лобода Лілія Миколаївна

Художній керівник

Амінов Рустам Махмадкарімович

Інструктор по роботі з 
молоддю

Устименко Юлія 
Володимирівна



❖ Бібліотека - це поняття культури.

❖ Бібліотека – це ціле, де зосереджені тисячі
думок,

а бібліотекар – це людина, яка ці думки
упорядковує

і доносить їх до читача.

❖ Бібліотека – це відчуття спокою, тиша і
особливий запах від книг.

❖ Бібліотека – це скарбниця мудрості, набута
за багато років.

❖ Отже , бібліотека для мене – це особливий
простір з особливою енергетикою, настроєм і
затишком.

Фахівці

бібліотечної справи
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Пономаренко

Н. В.

Заболотна 

О. О.

Мандрика 

Г. П.



Книжкові фонди бібліотек поповнились новими 
виданнями за кошти Сергіївської  сільської ради.  
Одержано із видавництва 

« Книжкова хата» м. Тернопіль 240 прим. нових книг, на 
суму 29 984, 91 тис. грн. ( по 80 книг на кожну 
бібліотеку)

Періодичні видання передплачено на 2021 рік на суму 
15 000 тис. грн.

На 2022 рік предплата становить на суму 18.000 тис. грн.

Бібліотеки Сергіївської  ТГ проводили скайп –
спілкування, щоквартально.

Сергіївська СБ проводила навчання на платформі « Дія. 
Цифрова освіта»  Видано 10 сертифікатів. Завідувачі 
приймали участь в он-онлайн семінарах організованих 
Полтавською обласною бібліотекою ім. І.П. 
Котляревського.

Сергіївська громада налічує  три  бібліотеки



• За 2021 рік обслуговано читачів – 1 234

• Книговидача становить – 22 628

• Вилучено із фондів бібліотек – 1 469 книг на суму 
1061, 00 грн.

• Видано довідок – 95

• Індивідуальне інформування – 6

• Колективне  інформування – 3

• За звітний період до фондів бібліотек, із різних 
джерел надійшло 863 примірники:

- - книг – 362

• - періодичних видань 501



День молоді 
чоловіча команда з міні футболу 1 місце з 4 ком.

День села
мініфутбол до 5 - річчя громади

3 місце з 4 команд
Кубок Веприка з мініфутболу  3 місце
День села в с. Розбишівка       3 місце

Спортивне свято с. Вельбівка 
13 серпня наша громада прийняла участь

у спартакіаді серед голів, заступників, старост,
працівників  виконавчого апарату.

Заняття  в тренажерному – залі 

проводяться :

понеділок, середа та пятниця ;

тренування  з волейболу 

вівторок та четвер 



О. О.Олешко  
Керівник краєзнавчого гуртка
с. Розбишівка

О. А. Рябоконь 
керівник гуртка
« Талановиті ручки»
с. Розбишівка

Л. В.Колеснік  
керівник. гуртка 
«Креативне 
рукоділля» 
с. Качанове

Л. С. 
Гайдабура  
керівник 
гуртка
« Умілі 
ручки»
с. Сергіївка

О. П. Мигаль 
керівник 
танцювального 
гуртка» Бемс»
с. Сергіївка



Гурткова робота



Фінансові показники 

Видатки всього                                                        2 704 569 
тис. грн.
1. Річний фонд заробітної плати                                1 668 262 
тис. грн.
2. Оплата комунальних послуг( газ )                          57 213 
тис. грн.
3. Оплата електроенергії                                            254 075 
тис. грн.
4. Оплата послуг                                                          337 786 
тис. грн.
5. Капітальний ремонт                                                 24 860 
тис. грн.
6. Окремі заходи по реалізації державних  програм 730 
тис. грн.
7. Придбання                                                                125 845 
тис. грн.



❑ Сценічні костюми – 65 823
❑ Взуття –21 899
❑ Радіомікрофони – 7 760 
❑ Світломузика – 2 500
❑ Тенісний стіл -7 000
❑ Екран для проектора – 4 000
❑ Новорічні іграшки – 14 094
❑ Підсилювач -15 000
❑ Акустична система – 34 000
❑ Футболки  з логотипом – 4 800
❑ Ноутбук – 15 000
❑Мікрофонні стійки – 1 700

Придбання



Ми чекаємо на Вас !

Ми працюємо для ВАС !

Дякуємо за увагу !


