
                                                                            “ З А Т В Е Р Д Ж У Ю ” 

                                                                              Заступник міського голови 

 

                                                                              ___________О.О.Дзига 

 

П Л А Н 

роботи відділу та закладів культури на серпень  2019 року 

№ Дата 

проведен 

ня 

Назва заходу Виконавець 

1.  Щодня 

протягом 

місяця 

Пізнавально - розважальний майданчик 

 «Відпочивай, грай і книжки читай»  

Б/ф № 1 

2.  01.08.19р. Сприяння проведенню святкування Дня профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України 

в МПК ім.Т.Шевченка 

МПК ім.Т.Шевченка 

3.  02.08.19р.  Урок - подорож «А живу я в Україні» (віртуальна  

подорож  містами) 

Б/ф № 4 

4.  03.08.19р. Виставка - книжковий хіт «Нове покоління обирає 

книгу»  

           Б/ф № 7 

5.  04.08.19р. Виступ духового оркестру та народного гурту 

«Коростенські музики» під час святкування Дня 

профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України 

МПК ім.Т.Шевченка 

6.   07.08.19р. Книжковий калейдоскоп «Книги зі смаком 

таємниці: детективний жанр» 

              ЦБ 

ім.М.Островського 

7.  07.08.19р. Виставка поробок «Час радісно лине, змістовно й 

цікаво, коли в руках улюблена справа»   

           Б/ф № 1 

8.  07.08.19р. Літературний портрет «Пантелеймон Куліш: 

особистість, письменник, мислитель» ( до 200 – 

річчя від дня народження)  

           Б/ф № 2 

9.  07.08.19р. Авторитет - виставка «Провісник правди, шукач 

ідеалу та істини» (до 200 - річчя від дня народження 

П. Куліша) 

Б/ф № 3 

10.  07.08.19р. Бібліовідпочинок «Влітку веселися, грай – але книг 

не забувай !» 

Б/ф № 4 

11.  07.08.19р. Бенефіс книги «Чорна рада» - перший історичний 

роман в українській літературі (до 200 - річчя від 

дня народження П. Куліша) 

Б/ф № 7 

12.  14.08.19р. Інформаційний калейдоскоп «Здоров’я без ліків, а 

довголіття без хвороб» 

Б/ф № 5 

13.  15.08.19р. Народознавчий калейдоскоп «Три Спаси: традиції, 

звичаї та обряди» 

Б/ф № 1 

14.  15.08.19р. Літературний дворик «Я до тебе, мій краю, моя 

Батьківщина, незрадливу любов крізь життя 

пронесу!» 

Б/ф № 4 

15.  16.08.19р. Літературна подорож «Сторінками творів Всеволода 

Нестайка»  

Б/ф № 1 

16.   20.08.19р. Поетичне рандеву «Ліричні мотиви української 

поезії» 

ЦБ 

ім.М.Островського 



17.  22.08.19р. Патріотична година  «Символ  твоєї  свободи  - 

тризуб!» ( до Дня  Незалежності України) 

Б/ф № 4 

18.   23.08.19р. Патріотична панорама  «Незалежність України – у 

мріях виплекана, в боротьбі народжена»  

Патріотичний колаж  «Читання з українським 

акцентом» (до Дня Незалежності України) 

ЦБ 

ім.М.Островського 

19.  23.08.19 р. Гра - подорож «Мандруємо Україною»  Б/ф № 1 

20.  23.08.19 р.  Літературно - патріотична мозаїка , патріотична 

година «Живи та міцній Українська Держава під 

прапором неба й родючих ланів» (до Дня  Прапора 

та Дня Незалежності) 

 

Б/ф № 3,5 

21.  23.08.19 р. Патріотичний урок  «За синє небо, за жовте колосся 

– прапору нашому ми вклоняємося» (до Дня 

Державного прапора України) 

Б/ф № 4 

22.  23.08.19 р. Літературна мозаїка «Вишита колоссям і калиною. 

Вигойдана співом солов’я. 

Зветься величаво – Україною! Земле зачарована 

моя» ( до Дня  Незалежності України ) 

Б/ф № 7 

23.  24.08.19р. Урочисте святкування Дня незалежності України ВКіТ, МПК 

ім.Т.Шевченка 

24.  24.08.19 р. Патріотичні читання  «Окрилена мріями, 

прославлена небом, Україно славетна, вітаємо 

тебе!» ( до Дня Незалежності України )   

Б/ф № 2 

25.  25.08.19 р. Літературна полиця «Людина створена з віри і 

розпачу»  (до  95-ї  ічниці від дня народження                         

П. Загребельного)  

Б/ф № 8 

26.  29.08.19 р. Бесіда –з астереження «Правила дорожні знай – в 

ДТП не потрапляй!» 

Б/ф № 1 

27.  30.08.19 р. Виставка - вітрина «Аптека на городі» Б/ф № 8 

 

Діяльність з питань розвитку туризму та охорони культурної спадщини 
  Ф № 8 

28.  впродовж 

місяця 

Організація проведення екскурсій ВКіТ, ТКІЦ 

29.  -//- Розробка та розповсюдження інформаційних 

матеріалів серед туристичних агентств України 

щодо Міжнародного фестивалю дерунів. 

ТКІЦ 

30.  -//- Розробка та підготовка макету оновленої мапи 

міста. 

ТКІЦ 

31.  -//- Висвітлення роботи закладів культури, подій 

суспільно-культурного життя громади на  

офіційному сайті міста, соціальних мережах 

ВКіТ, ТКІЦ 

32.  -//- Виконання охоронних заходів щодо збереження 

та популяризації пам’яток  

ВКіТ, ТКІЦ 

 

Методична робота 

33.  до 23.08.19р. Підготовка сценарію урочистого святкування Дня 

незалежності України 

МПК ім.Т.Шевченка 

34.  Протягом 

місяця 

Підготовка до ХІ Міжнародного фестивалю 

Дерунів 

МПК ім.Т.Шевченка 

 



Фінансово-господарська діяльність 

2. впродовж  

місяця 

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                                                            О.О.Козаченко 


