ЗВІТ 2019
Сукупність об’єктів культури і мистецтва району створюють умови для
творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного
виховання громадян, доступності освіти у сфері культури та задоволення
культурних потреб жителів.
Мережа установ культури збережена і станом на 01.01.2020 року включає
48 закладів: районний будинок культури, 21 сільський будинок культури/клуб,
дитячу музичну школу, районний краєзнавчий музей та централізовану
бібліотечну систему, яка об’єднує центральну районну бібліотеку для дітей,
центральну районну бібліотеку для дорослих і 22 сільських бібліотечних філії.
Протягом 2019 року працівниками культури із залученням представників
народної творчості було проведено 2563 заходів, які відвідало 197628 чоловік.
В тому числі 210 концертів, 810 культурно-просвітницьких і розважальних
заходи, 123 виставок декоративно-прикладного мистецтва, 350 дійств для дітей
та інші різноманітні тематичні заходи для відзначення державних свят,
ювілейних дат і пам’ятних подій.
Для більш повного задоволення культурних потреб населення організовано
5 концертних програм професіональних колективів.
Кіномережа району складається із 1 стаціонарної установки (Кутьківський
СБК). Протягом року було проведено 84 кіносеанси, які відвідало 637 осіб.
В дитячій музичній школі 7 викладачів навчає навчається 66 учнів за 6
спеціальностями (клас фортепіано, гітари, баяну та акордеону, естрадного
вокалу, хореографії).
В клубних закладах району працює 4 інструментальних колективи, діють
98 гуртків художньої самодіяльності, любительських об’єднань та клубів за
інтересами. На території району працює 84 майстра образотворчого та
прикладного мистецтва.
В районному краєзнавчому музеї постійно проводяться тематичні лекції,
засідання круглих столів, виставки.
Протягом 2019 року садибу “Родинна хата” в с. Мечникове відвідало 260
осіб.
Проводилися заходи, спрямовані на розвиток сільського і «зеленого»
туризму. Розроблено дорожню карту району з позначенням туристичних
принад Дворічанщини. Прокладено туристичний маршрут зеленого туризму
«Шляхами пращурів Дворічанщини» та екологічні стежки «Крейдяна» і
«Урочище Заломне», які користуються популярністю серед туристів з других
регіонів.
З метою посилення інформаційної кампанії щодо популяризації
туристичного відпочинку підготовлено матеріали про туристичні принади
Дворічанського району для розміщення на сайті ОКЗ «Харківський обласний
туристсько-інформаційний центр», сформовано та надано до Управління
культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації пропозиції
для включення туристичних об’єктів району до друкованого видання
“Туристичні події Харківщини 2020» та нанесення відповідних об’єктів на
туристичну карту Харківської області. В 2018 році був виготовлений банер з

туристичними родзинками Дворічанського району, який в 2019 році був
представлений на туристичних виставках у Львові та навіть у Польщі.
На території району успішно діє проект «Село майстрів» - так званий,
музей в дії, де представлена самобутність історії українського рукоділля й
звичаїв місцевої громади. В Селі працює 7 майстерень по відновленню
традиційних українських ремесел: плетіння з лози, гончарства, в’язання,
виготовлення ляльок-мотанок, валянню шерсті, вишивці, травоплетіння.
Протягом 2019 року заклади культури району брали участь у
всеукраїнських, міжрегіональних та обласних оглядах–конкурсах, фестивалях.
Маємо перемоги:
- міжнародний фестиваль конкурс «Жива вода» - диплом 2 ступеню;
- VІІІ Катеринівський фестиваль української пісні в с. Катеринівка ВеликоБурлуцького району - І місце у категорії «Гурти»;
- регіональний фестиваль-конкурс виконавців молодіжної естрадної пісні
«Цвіт папороті» в м. Куп’янськ – перемога в номінації «Артистизм»;
- обласний тур Всеукраїнського конкурсу есе «Діти єднають Україну» - І
місце серед вікової категорії 15 - 18 років;
- обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія -2019» - І місце в
номінації «Кращий читацький щоденник».
Протягом року за кошти різних джерел фінансування здійснювалися
заходи щодо покращення матеріально-технічної бази закладів культури.
Придбано комплект світового обладнання, пульт для світового обладнання
мікрофони, стійки для мікрофонів та мікшерний пульт для РБК (82 тис. грн),
шумові інструменти та музикальний центр для дитячої музичної школи
(12 тис.грн.), глядацькі крісла для Богданівського СБК (200 тис. грн), коплект
музичних інструментів для Миколаївського СК (43 тис.грн) костюми та ялинки
для Колодязнянського СБК ( 23 тис.грн.), придбано ноутбук для Миколаївської
бібліотечної філії (10 тис.грн). Поповнено бібліотечний фонд (23 тис. грн).
Проведено поточні ремонти:
- фасаду та даху районного краєзнавчого музею (68 тис. грн);
- приміщення Колодязненського СБК (190 тис. грн);
- приміщень та даху Топільської бібліотечної філії (162,6 тис. грн);
- глядацької зали та фойє Богданівського СБК (200 тис. грн);
- приміщень та даху Вільшанського СБК (298 тис. грн).
В 2019 році розпочато реалізацію проекту по реконструкції
Дворічанського районного будинку культури вартістю 9040 тис. грн. На
проведення будівельних робіт 8046,6 тис. грн виділено з Державного фонду
регіонального розвитку, станом на 01.01.2020 року освоєно 4760071,50 грн.
Виконано наступні будівельні роботи:
-

проведено демонтажні роботи;

-

замінено вікна та двері;

-

завершено будівництво стіни заднього фасаду будівлі;

-

встановлено та пошпакльовано перегородки;

-

проведені роботи з внутрішнього оздоблення приміщень;

-

замінено систему опалення;

-

проведено електромонтажні роботи;
відремонтовано навіси на фасаді будівлі;

-

облаштовано підвісну стелю.
У зв’язку з затягуванням строків проведення тендерної процедури та
із-за погодних умов та температурного режиму (відповідно до ДБН та
технологічних карт виробників оздоблення фасадів, улаштування основ з легких
бетонів та цементно-пісчаних стяжок мʹяких покрівель виконуються при
температурному режимі не нижче +10ºС) було неможливо виконати утеплення
фасадів, реконструкцію покрівлі, улаштування зовнішніх укосів вікон і
дверей.
Для успішного вирішення питань в галузі культури, а саме щодо
збереження та розвитку культурно-мистецької інфраструктури, культурного
надбання, активізації туристичної діяльності у районі реалізуються програми:
 Програма розвитку культури та народних ремесел Дворічанського району
на 2019-2021 роки;
 Програма розвитку сільського зеленого туризму в Дворічанському районі
на 2019-2021 роки.
На виконання заходів районних програм в галузі культури в 2019 році з
районного бюджету виділено кошти в сумі 17,3 тис. грн.

