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П Л А Н 

роботи відділу та закладів культури на  лютий  2019 року 

 

№ Дата 

проведення 

Назва заходу Виконавець 

1.  02.02.19р. Благодійна акція «Даруйте книжки з любов’ю» 

(до міжнародного Дня дарування книжок) 

Б/ф № 8 

2.  05.02.19р. Віртуальний віраж «Мультакадемія для малюків» Б/ф № 1 

3.  05.02.19р. Зустріч з психологом « Шкідливі звички підлітків.   

І не тільки…» 

Б/ф № 4 

4.  05.02.19р. Юридичні консультації засобами інтернету 

«Правовий орієнтир» 

Б/ф № 6 

5.  07.02.19р. Ситуаційна гра  «SOS у морі Інтернету: безпечна 

навігація всесвітньою мережею» (до Дня 

безпечного Інтернету) 

Б/ф № 3 

6.  07.02.19р. Бібліотечний урок «Подорож рідним краєм за 

творами письменників - земляків» 

Б/ф № 2 

7.  08.02.19р. Урочисті заходи з нагоди 30-річчя з Дня 

виведення військ з республіки Афганістан 

МПК ім.Т.Шевченка 

8.  08.02.19р. Веб-квест  «З інформацією на «Ти»» Б/ф № 8 

9.  11.02.19р. Літературний натюрморт «Казки доброго серця»    

(до105-ї річниці з дня народження  Л.Письменної)  

Б/ф № 3 

10.  11.02.19р. Жива виставка «Письменник зачарований 

природою»(до125ї річниці з дня народження 

В.Біанкі)  

Б/ф № 3 

11.  11.02.19р. Допомога у відкритті прозорого офісу в РАЦСі, 

ювілейна реєстрація шлюбу 

ВКіТ, МПК 

ім.Т.Шевченка 

12.  12.02.19р. 

 

Інформина «Добра казкарка та оповідачка» (105-ї 

річниці  від дня народження Л. М. Письменної) 

Б/ф № 1 

13.  12.02.19р. Інформаційна година «Живи і працюй в Україні» Б/ф № 5 

14.  12.02.19р. Караван      історій «10 жінок – вчених, які 

змінили світ» (до Міжнародного Дня жінок і 

дівчат в науці) 

Б/ф № 8 

15.  13.02.19р. Фольклорні  посиденьки «Стрітення відзначаймо -

весну красну зустрічаймо» 

Б/ф № 4 

16.  14.02.19р. Бібліогід «YouTub святкує День народження» Б/ф № 2 

17.  15.02.19р. Вечір - зустріч «Час і досі не загоїв рану – це 

одвічний біль Афганістану» (до 30-річчя 

виведення військ з Афганістану) 

Б/ф № 6 

18.  15.02.19р. Живе спілкування «Кажу про те, що бачив сам» 

(до 30-ї річниці виведення військ з Афганістану) 

Б/ф № 4 

19.  15.02.19р. Вечір – спомин «Афганістан – то біль і смуток, 

чиєсь обірване життя» (до 30-ї річниці виведення 

військ з Афганістану) 

ЦБ 

ім.М.Островського 

20.  15.02.19р. Мітинг з нагоди Дня вшанування учасників ВКіТ, МПК 



бойових дій на території інших держав ім.Т.Шевченка 

21.  18.02.19р. Година - реквієм «Стоїть у почесній варті 

Пам`ять» 

Б/ф № 1 

22.  19.02.19р. Казкотерапія «Казку слухають малята»  Б/ф № 1 

23.  20.02.19р. Година - спогад «Хто вмирає в боротьбі, у серцях 

живе навіки» (до Дня Героїв Небесної Сотні) 

Б/ф № 5 

24.  20.02.19р. Загальносистемний вернісаж поглядів 

«Євромайдан: хроніка відчуттів крізь призму 

літератури» (до Дня Героїв Небесної Сотні) 

ЦБ 

ім.М.Островського 

25.  20.02.19р. Година спомин «Жива країна, допоки в пам’яті 

живуть її сини» ( до Дня Героїв  Небесної Сотні) 

Б/ф № 4 

26.  20.02.19р. 

 

Патріотична година «Реквієм Небесній сотні» (до 

Дня Героїв Небесної Сотні) 

Б/ф № 6 

27.  20.02.19р. Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь 

борців за незалежну Україну (в рамках Дня  

Героїв Небесної Сотні) 

МПК ім.Т.Шевченка 

28.  21.02.19р. Мовознавчий батл «Моя мова - найдивніше диво»  

(до міжнародного Дня рідної мови) 

Б/ф № 8 

29.  21.02.19р. Ярмарка професій «Твоя професій – твій 

життєвий вибір» (зустріч з фахівцем КМЦЗ) (в 

рамках клубу «Данко») 

ЦБ 

ім.М.Островського 

30.  21.02.19р. Літературна світлиця «Кращої ніж рідна, мови не 

буває» (до міжнародного Дня рідної мови)     

Б/ф № 3 

31.  21.02.19р. Вечір мовної ерудиції «Слово рідне – ти мені 

від Бога, ти мого народу оберіг!» (до 

міжнародного  Дня рідної мови) 

Б/ф № 2 

32.  21.02.19р. День рідної мови «Зі слова починається людина, а 

з мови починається мій рід»  

Б/ф № 1 

33.  22.02.19р. Урочисте нагородження переможців щорічного 

відкритого рейтингу популярності «Гордість міста 

2018»  

ВКіТ, МПК, ЦБС, 

ШМ 

34.  22.02.19р. Книжкове конфетті «Посмішка і сміх радість для 

всіх» ( до 65- річчя книги М. Носова «Пригоди 

Незнайкі та його друзів») 

Б/ф № 4 

35.  22.02.19р. Мовний вернісаж «Яка чудова українська мова» 

(до Дня рідної мови) 

Б/ф № 5 

36.  24.02.19р. Недільний балаганчик «Веселимося, граємо та 

книжечки читаємо»  

Б/ф № 1 

37.  25.02.19р. Бесіда «Митті яскравого життя»  (до дня 

народження Л.Українки)  

Б/ф № 1 

38.  26.02.19р. Поетичний небосхил «Живе між нами полум’яне 

й невмируще слово Миколи Шпака» (до 110-річчя 

від дня народження поета-земляка) (в рамках 

клубу «Відродження») 

ЦБ 

ім.М.Островського 

39.  27.02.19р. Альманах  мужності «Прагнення до свободи – 

вчора, патріотизм і нездоланність – сьогодні, гідна 

Україна - завтра» 

Б/ф № 2 

40.  27.02.19р. Конкурс ессе «Діти єднають Україну»  Б/ф № 1 

Діяльність з питань розвитку туризму та охорони культурної спадщини   ЦБ 

41.  впродовж 

місяця 

організація проведення екскурсій ВКіТ 

42.  -//- забезпечення волонтерської діяльності -//- 



екскурсоводів  

43.  -//- проектування та виготовлення інформаційних 

матеріалів 

-//- 

44.  -//- висвітлення роботи закладів культури, подій 

суспільно-культурного життя громади на  

офіційному сайті міста, соціальних мережах 

-//- 

45.  -//- виконання охоронних заходів щодо збереження та 

популяризації пам’яток  

-//- 

Методична робота 

1.  До 21.02.19р. Підготовка сценарію міського рейтингу «Гордість 

міста» 

ВКіТ, МПК 

ім.Т.Шевченка 

2.  до 08.02.19р., 

15.02.19р. 

Підготовка сценарію урочистостей та проведення 

мітингу до Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав 

МПК ім.Т.Шевченка 

Фінансово-господарська діяльність 

1. впродовж  

місяця 

Планування кошторису видатків на 2019 рік Ц/бухгалтерія 

2. -//- Забезпечення функціонування конференц-зали у 

міському Палаці культури ім.Т.Г.Шевченка 

ВКіТ, МПК 

ім.Т.Шевченка 

3. -//- Продовження ремонтних робіт в закладах 

культури 

Всі заклади 

4. -//- Прибирання територій біля приміщень закладів 

культури 

-//- 

        

 

 

 

               Начальник відділу 

               культури і туризму                                                                  Л.П.Беркович 


