Управління культури і туризму, національностей та релігій
Сумської обласної державної адміністрації
Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв

Аналіз діяльності клубних
закладів Сумської області
Аналітичний огляд за результатами отриманих
даних моніторингу за ІІІ квартал 2013 року

Даний аналітичний огляд містить всебічний аналіз
наданої щоквартальної інформації про діяльність клубних
закладів Сумської області системи Міністерства культури
України.
Узагальнення здійснено на основі дослідження найбільш
важливих тенденцій формування:
- загальної мережі клубних закладів Сумщини;
- кадрового потенціалу галузі;
- матеріально-технічної бази клубних закладів;
- культурно-дозвіллєвого середовища;
- регіональної соціокультурної політики на місцях.
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Аналіз
діяльності клубних закладів Сумської області за ІІІ квартал 2013 року
(за результатами отриманих даних моніторингу)
Стан мережі
У мережі клубних закладів області упродовж ІІІ кварталу 2013 року
відбулись зміни (порівняно з попередніми даними – 614 установ, кількість
збільшено на 1 одиницю). Рішенням сесії Недригайлівської селищної ради від
30.04.2013р. з 16.07.2013 року в с. Віхове відкрився Віхівський сільський
клуб.
Станом на 01.10.2013 року в області функціонує 615 клубних установ, у
тому числі в районах – 602 од., з них 560 од. у сільській місцевості, міського
підпорядкування – 13 од., з них 3 заклади, розташованих у сільській місцевості.
Переведення клубних закладів у приміщення інших організацій та
установ, або їх реорганізація, не відбувалась.
Кадрові зміни
Відсутні вакансії клубних працівників, які забезпечують культурноосвітню та творчу діяльність у міських клубних закладах Сумської області за
виключенням Роменського МБК, де є вакансія методиста клубної роботи.
В клубних закладах районів існує 107 вакансій (на 5 вакансій більше ніж
у попередньому кварталі). Найбільша кількість вакантних посад
спостерігається в:
 Охтирському – 18 од. (на 2 більше, ніж у ІІ кв.);
 Буринському – 12 од. (без змін);
 Білопільському – 10 од. (на 2 більше, ніж у ІІ кв.);
 Липоводолинському – 9 (на 1 більше, ніж у ІІ кв.);
 Роменському – по 8 од. (без змін);
 Краснопільському та Кролевецькому – по 7 од. (без змін).
В області вакантними залишаються посади 22 керівників (директори/
завідувачі) клубних установ. У розрізі районів показники становлять:

Охтирський – 5 од.;

Середино-Будський – 4 од.;

Білопільський, Тростянецький, Путивльський – по 3 од.;

Глухівський, Краснопільський, Сумський та Шосткинський – по 1 од.
Вакантних посад художніх керівників клубного закладу – 55 од. (на 5
вакансій більше ніж у попередньому кварталі), а саме у:

Краснопільському, Кролевецькому, Липоводолинському, Охтирському та
Роменському районах - по 6 од.;

Білопільський, Буринський - по 5 од.;

Лебединський – 4 од.;

Недригайлівський, Тростянецький – по 3 од.;

Ямпільський – 2 од.;
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Конотопський, Середино-Будський та Шосткинський – по 1 вакантній
посаді.
Вакантних посад керівників колективів із званням «народний
(зразковий)» – 22 од. (на 2 вакансії більше ніж у попередньому кварталі), в
тому числі в районах:

Охтирському - 7 од. (без змін);

Буринському - 5 од. (без змін);

Липоводолинському – 3 од. (на 1 од. більше);

Білопільському, Роменському (без змін), Лебединському (нові) – по 2 од.;

Кролевецькому - 1 од.
У Глухівському та Конотопському районах вакантні посади означених
працівників заповнено (порівняно з попереднім кварталом).
Кількість вакансій інших творчих працівників (акомпаніатори,
культорганізатори, працівники методичних центрів тощо) у ІІІ кварталі 2013
року становить 5 од. (у 2 рази менше ніж у ІІ кв.), а саме:

Буринський – 2 од.;

Глухівський, Шосткинський райони та м. Ромни - по 1-й од.
Заповнено вакансії у Великописарівському, Липоводолинському,
Недригайлівському, Роменському та Сумському районах.
Станом на 01.10. 2013 року в клубних закладах області працюють 1247
працівників, що забезпечують культуротворчу діяльність, в т.ч. в районних –
225 працівників, міських – 90 працівників, сільських клубних установах – 932
працівників.
Проведений моніторинг виявив наступні кількісні показники (з
урахуванням основних працівників та сумісників, які отримують бюджетні
кошти):
1. В районних та міських клубних закладах на повні ставки працюють
211 осіб (на 1 од. більше даних ІІ кв.) або 67,0% від загальної кількості
працюючих:
o
стовідсотково в режимі повного робочого дня працюють клубні
працівники
Буринського,
Конотопського,
Липоводолинського,
Недригайлівського РБК, Краснопільського РПК, Роменського районного
ОМЦНТіКОР;
o
у міських клубних закладах від загальної кількості працюючих на
повну ставку працюють 93,8% в Конотопському МБК «Зоряний», 85, 7% –
Глухівському МПК;
o
у районних клубних закладах від загальної кількості працюючих на
повну ставку працюють – 86,7 % у Білопільському РБК, 80,0% – Глухівському
РБК, 77,8 % – Середино-Будському РБК та 75,0% – Кролевецькому РБК, 70,0%
– Великописарівському РБК.
Оплата інших 104 осіб (33,0 % працюючих) розподіляється наступним
чином: на 0,75 ставки – 1,9 %; на 0,5 – 26,7 %; на 0,25 – 4,4 %.
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2. Загальна кількість працівників сільських клубних закладів області
становить 932 осіб (на 3 менше, порівняно з попереднім кварталом), з яких:

52,1% працюють на 1,0 ст.;

11,4 % - на 0,75 ст.;

29,4 % - на 0,5 ст.;

7,1 % - на 0,25 ст. (рис.1).
1,0 ставка
52,1%

0,25 ставки
7,1%

0,75 ставки
11,4%

0,5 ставки
29,4%

Рис.1. Структура зайнятості працівників сільських клубних закладів
Сумської області
Найбільший показник повного працевлаштування (співвідношення
кількості працівників, які працюють на 1,0 ст. до їх загального числа)
спостерігається у районах:
- Конотопському – 82,1 %;
- Сумському – 76% ;
- Недригайлівському – 75,6%;
- Липоводолинському – 63,4%.
Понад 50,0% працюючих на повні ставки у Білопільському, Буринському,
Роменському та Тростянецькому районах.
До 50% працюючих на повні ставки у Великописарівському,
Глухівському,
Краснопільському,
Кролевецькому,
Лебединському,
Охтирському, Путивльському, Шосткинському та Ямпільському районах.
Найменший показник спостерігається у Середино-Будському районі
(12,1%).
Відсутні посади творчих працівників на 0,25 ставки у Конотопському,
Сумському, Недригайлівському Буринському та Ямпільському районах.
Найгіршою залишається ситуація у Середино-Будському районі, де понад 60%
сільських клубних працівників працюють на 0,25 ставки.
3. В області діють 223 колективи із званням «народний (зразковий)», з
яких у 90 колективах керівники отримують повні ставки, 9 керівників - 0,75
ставки, 89 – 0,5 ставки (більшою частиною це сумісники), 15 – 0,25 ставки.
Робота клубних формувань
Станом на 01.10.2013 року в області працює 3221 клубних формувань, що
на 3 од. більше у порівнянні з попереднім періодом (3218 од.). Упродовж
третього кварталу припинено діяльність 1 клубного формування (клуб
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колекціонерів Конотопського МБК «Зоряний»), створено 4 колективи (ЛОК
«Чарівна струна» Глухівський РБК, дитячий вокальний ансамбль Віхівського
СК Недригайлівського, танцювальна студія «Форсаж» Білківського СБК
Тростянецького районів та дитяча вокально-естрадна студія «Джерело»
Роменський МБК).
Стан матеріально-технічної бази
Придбання
Упродовж третього кварталу на зміцнення матеріально-технічної бази
клубних закладів області спрямовано 1 млн. 293,19 тис. грн., це на 171,13 тис.
грн. більше, порівняно з відповідним показником попереднього кварталу
(1122,06 тис. грн.), що вказує на зростаючу зацікавленість керівників у
забезпеченні належних умов організації дозвілля мешканців територіальних
громад Сумської області. Загальна структура представлена наступними
джерелами фінансування (рис.2):
- бюджетне фінансування на суму 1124,63 тис. грн. (87%);
- за рахунок спеціальних коштів на суму 81,04 тис. грн. (6 %);
- за рахунок спонсорських надходжень на суму 87,52 тис. грн. (7 %).
81,04 тис.грн.
6,3%

87,52 тис.грн.
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1124,63 тис.грн.
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Рис.2 Структура джерел фінансування зміцнення
матеріально-технічної бази
Дослідивши вище означені показники в динаміці констатуємо, що у
порівнянні з ІІ кварталом бюджетне фінансування збільшено на 104,08 тис.
грн., рахунок спеціальних коштів на суму 22,69 тис.грн. На 44, 36 тис. грн.
(50,7%) збільшено спонсорських надходжень, що свідчить про активізацію
роботи клубних закладів зі спонсорами.
Аналіз величини обсягів фінансування в розрізі районів і міст області
свідчить, що:
- найбільший показник у ІІІ кв. 2013 року спостерігається у
Конотопському районі – 322,25 тис. грн. (в т.ч. надходження за рахунок
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бюджетних коштів – 314,34 тис.грн.), Недригайлівському районі – 137,50 тис.
грн. (стовідсотково за рахунок бюджетного фінансування), м.Охтирка – 131,50
тис.грн. (в т.ч. 103,6 тис. грн. – бюджетні надходження, 6,2 тис.грн. – спеціальні
кошти та 21,7 тис. грн. спонсорська допомога);
- придбання матеріально-технічних засобів на достатньо високому рівні
констатуємо у Краснопільському (88,54 тис. грн.), Великописарівському (77,90
тис. грн.), Липоводолинському (76,69 тис.грн.) Буринському (74,60 тис. грн.),
Лебединському (70,70 тис. грн.) районах;
- найнижчий показник спостерігається у Шосткинському (6,5 тис.грн.)
Середино-Будському (2,20 тис.грн.) районах та м.Глухів (3, 70 тис.грн.);
- відсутні придбання відповідного обладнання та устаткування в клубних
закладах міст Ромни, Лебедин, Шостка.
Для творчих колективів придбані сценічні костюми на суму 528,22 тис.
грн. (в т.ч. за рахунок державного бюджету 472,49 тис. грн.). Збільшення суми
фінансування порівняно з попереднім кварталом складає 27,9%. Найбільше
коштів за даною статтею освоєно в Конотопському районі (156, 98 тис.грн) та
м.Охтирці (97,40 тис.грн).
За звітний період у багатьох клубних закладах області придбано
звукопідсилюючу та світлотехнічну апаратуру на загальну суму 360,78
тис.грн., з яких 81% надходжень держбюджету. Найбільші обсяги фінансування
констатуємо у Конотопському (92,39 тис. грн.), Охтирському (39,52 тис.грн.),
Кролевецькому (37,0 тис.грн) районах. Зазначимо, що звуко- та світлотехнічне
обладнання було закуплено переважною більшістю районів області окрім
Білопільського, Середино-Будського, Тростянецького та Шосткинського
районів. Серед міських клубних установ означені придбання здійснені
Охтирським МЦКіД.
На суму 20,50 тис. грн. були придбані музичні інструменти в
Біжівський СК Буринського району (баян) та Охтирський МЦКіД (баян).
Фотовідеоапаратура, музична та інша мультимедійна техніка була
придбана в області за звітний період на суму 31,70 тис.грн. клубними
закладами Буринського, Конотопського, Лебединського, Липоводолинського,
Сумського районів та м.Охтирка.
Комп’ютерну та оргтехніку техніку придбано на суму 60,01 тис.грн.
Здебільшого кошти були виділені з державного бюджету в сумі 44,19 тис. грн.
Зокрема, придбали 15 од. комп’ютерної техніки в клубні заклади:
Конотопського (4), Глухівського (2), Білопільського (2), Буринського (1),
Великописарівського (1), Липоводолинського (1), Охтирського (1), Сумського
(1), Ямпільського (1) районів та м. Охтирки (1).
Для організації дозвілля мешканців сіл, оформлення інтер’єрів приміщень
клубні заклади придбали: тенісні (8 од.) та більярдні столи (6 од.), а також
інші матеріальні цінності (штори, стенди) на суму 91,48 тис.грн. Найбільшу
кількість відповідного обладнання було встановлено у Роменському районі (5
од.).
Клубними закладами районів та міст Сумської області за звітний період
було профінансовано придбання меблів на суму 21,35 тис. грн.
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Більшою мірою клубні заклади здійснили придбання виробів та
матеріалів для оздоблення сцени на суму 179,14 тис. грн. Найбільший обсяг
фінансування за даною статтею констатуємо у Недригайлівському (96,45 тис.
грн. – Коровинський СБК), Липоводолинському (33,2 тис. грн. – РБК,
Лучанчський СБК), Конотопському (20,66 тис.грн. – Великосамбірський,
Дептіський, Чорноплатівський СБК).
Ремонти
Упродовж ІІІ кварталу 2013 року фінансування поточного та капітального
ремонту клубних закладів області становило 4 млн. 49 тис.грн., з яких 74,59 %
(2984,01 тис. грн.) за рахунок бюджетних коштів; 17,32 % (692,82 тис. грн.) за
рахунок спец. коштів, 8,09 % (323,67 тис. грн.) за рахунок спонсорських коштів.
Порівняно з попереднім кварталом частка спонсорських та спеціальних коштів
значно зросла.
Загальна сума витрат на поточний ремонт за звітний квартал становила
2001,35 тис. грн. (50,03 % від загальної суми), а на фінансування капітального
ремонту виділено 1999,14 тис. грн. (49,97 % загальної суми фінансування).
Найбільший обсяг витрат на ремонти констатуємо у Конотопському (851,
23 тис. грн.), Липоводолинському (603, 0 тис.грн., причому 600,0 тис. грн.
надійшло на спец. рахунок від ПАТ «УкрНафта» як кошти на соціальний
розвиток територій та освоєні на капітальний ремонт РБК), Лебединському
(476,8 тис.грн.), Глухівському (412,2 тис.грн.), м.Конотопі (347, 07 тис.грн.).
В структурі витрат на поточний ремонт найбільш вагомою є стаття
фінансування ремонту будівель, приміщень та облаштування приклубної
території, загальні витрати на яку становили 1628,76 тис. грн.
Найбільш вагомі витрати на поточні ремонтні роботи будо здійснено в
районах:
- Конотопському – 614, 73 тис. грн., в т. ч. 605,53 бюджетне
фінансування, з яких Великосамбірському СБК - 300,0 тис.грн., Дептівському
СБК - 140,0 тис.грн., Сахнянському СК - 135,0 тис.грн. Крім того на ремонти
Чорноплатівського, Кошарівського СБК, Салтиківського СК залучено 9,2
тис.грн. спонсорських коштів;
- Лебединському – 302,2 тис. грн., в т.ч. 157,0 тис. грн. бюджетне
фінансування, з яких надано Штепівському СБК - 86,0 тис. грн.,
Пристайліваському СБК - 40,0 тис.грн., Курганському СБК - 28,0 тис.грн.
Також залучено спонсорських коштів для ремонту Катеринівського СБК - 91,6
тис.грн., Рябушківського СБК 21,0 тис.грн. За спец. кошти здійснено ремонт
РБК - 32,6 тис.грн.;
- Роменському – 203,8 тис.грн. бюджетних коштів освоєно на ремонти
Смілівського СБК - 97,0 тис.грн., Перехрестівського СБК - 50,0 тис.грн.,
Ріпчанського СБК - 24,0 тис.грн. та ін.;
- Сумському – 179, 0 тис.грн., в т.ч. 133,7 бюджетних коштів спрямовано
на ремонти Великовільмівського СБК - 60,0 тис.грн., Підлісніського СБК - 28,9
тис.грн., Біловодського СБК - 22,3 тис.грн. За спонсорські кошти здійснено
ремонт Кекинського ОДР - 25,0 тис.грн., Черворненського СБК - 14,5 тис.грн.
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Фінансування на поточний ремонт систем опалення у ІІІ кварталі цього
року становило 309, 7 тис. грн., що порівняно з попереднім кварталом
збільшилось на 248,3 тис.грн (майже в 5 разів). Бюджетних коштів використано
в сумі 232,5 тис. грн., спонсорських залучено 76,5 тис. грн.
Наприклад, у Лебединському районі проведена реконструкція системи
опалення Будильського СБК (124,6 тис.грн. бюджетних коштів, 50,0 тис.грн.
спонсорських). У Конотопському районі відповідні роботи проведено у
Шевченківському СК (35,1 тис.грн. за рахунок бюджету), Тернівському СК
(26,5 тис.грн. спонсорських коштів.), Сарнавському СК (14,9 тис. грн.
бюджетного фінансування).
Упродовж звітного періоду фінансування поточного ремонту систем
опалення
не
проводилось
у
Білопільському,
Буринському,
Великописарівському, Краснопільському, Кролевецькому, Путивльському,
Охтирському, Сумському та Ямпільському районах.
Витрати на поточний ремонт систем світлозабезпечення становлять за
вказаний період 6,5 тис. грн., які були здійснені у Конотопському, Сумському
та Роменському районах.
На капітальний ремонт клубних закладів області в цілому витрачено
1999,14 тис.грн., з яких 1293,84 тис.грн. (64,7%) – бюджетні кошти, 654,3
тис.грн. (32,7%) – спеціальні кошти, 51,0 тис.грн. (2,6%) – спонсорські кошти.
Майже всі кошти були спрямовані на кап. ремонт будівель та приміщень, за
виключенням 1,01 тис.грн., витрачених на ремонт електропроводки
Миропільського СБК№2 Краснопільського району.
Значні роботи проведено в районах:
- Глухівському – Шалигинський МБК - 149,3 тис. грн. та Некрасівський СБК 215,0 тис.грн. (бюджетні кошти);
- Липоводолинському – на капітальний ремонт РБК надійшло 600,0 тис. грн. (на
спец. рахунок від ПАТ «УкрНафта» як кошти на соціальний розвиток
територій);
- Недригайлівському – Іваницький СБК- 92,52 тис.грн. та Коровинський СБК90,86 тис.грн. (бюджетні кошти);
- Конотопському – Малосамбірський СБК - 89,4 тис. грн. (бюджетні кошти) та
14,0 тис. грн. (спонсорські кошти), Шевченківський СК - 37,0 тис.грн.
(спонсорські кошти);
- Кролевецькому – ремонтні роботи РБК на суму 137,68 тис.грн. (бюджетні
кошти);
- Білопільському – Жовтневий СБК - 91,0 тис.грн. (бюджетні кошти).
На капітальні ремонтні роботи Конотопського МБК «Зоряний» було
використано 347, 07 тис.грн. бюджетних коштів.
Розгляд актуальних питань в органах місцевого самоврядування
Упродовж ІІІ кварталу 2013 року проблемні питання розвитку культури
на районному та міському рівні в області регулярно обговорювались на
засіданнях при органах місцевого самоврядування, радах по культурному
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будівництву
при
структурних
підрозділах
з
питань
культури
райдержадміністрацій та міських рад.
Так, на радах по культурному будівництву при відділах культури
впродовж кварталу було розглянуто 25 питань в більшості районів, за
виключенням Білопільського, Кролевецького, Середино-Будського, Сумського,
Шосткинського та Ямпільського.
Серед актуальних тематичних питань:
- результати творчої та господарської діяльності клубних закладів району;
- проведення широкомасштабних конкурсно-фестивальних заходів;
- відзначення кращих працівників культури;
- робота сільських клубних закладів щодо організації дозвілля молоді;
- стан роботи з незахищеними верствами населення у закладах культури;
- відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка;
- виконання Програми економічного та соціального розвитку Сумської
області на 2013 рік, розділ 2.3 «Культура і туризм»;
- організаційно-методичне забезпечення дозвіллєвої діяльності сільських
клубних закладів тощо.
Розгляд питань на апаратних нарадах при голові РДА проведено у
Буринському,
Глухівському,
Конотопському,
Липоводолинському,
Охтирському, Путивльському, Середино-Будському районах. Серед основних
питань:
- робота районного закладу культури з питань надання платних послуг
населенню;
- діяльність сільських закладів культури щодо організації дозвілля
населення;
- підготовка та участь у другому етапі обласного культурно-мистецького
фестивалю «Таланами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!»;
- підтримка розвитку народної творчості;
- робота виконавчих комітетів сільських рад щодо здійснення
делегованих повноважень у сфері культури.
23 питання розглянуто на засіданнях виконкомів сільських (селищних)
рад у Білопільському, Буринському, Кролевецькому, Недригайлівському,
Охтирському, Путивльському, Середино-Будському, Сумському районах, а
саме):
- робота сільських клубних закладів та організація дозвілля для місцевої
громади;
- організація і проведення свят сіл;
- підготовка клубних закладів до осінньо-зимового періоду;
- заходи щодо розширення сфери платних послуг тощо;
На рівні районної (міської) ради розглядались питання стосовно участі
клубних установ у святкуванні Дня міста (Кролевецький район, місто Лебедин).
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Акції, свята, цікаві творчі проекти
Упродовж кварталу на території області відбулося 3 суспільногромадських, 2 культурно-мистецьких та 2 соціальних (благодійних) акцій, а
також реалізовано низку цікавих творчих проектів.
Найбільш яскравими зразками проведення суспільно-громадських акцій
на території області є:
- Буринський район – участь у Всеукраїнській акції «Відповідальність
починається з мене»;
- Глухівський район – акція до дня усиновлення в Україні «Допоки дитя
хоч єдине десь плаче, за сльози його ти приречений жить»;
- Конотопський район – мотопробіг пам’яті, присвячений 70-й річниці
визволення Конотопщини від фашистських загарбників, що відбувся в
с. Юрівка;
У всіх районах та містах Сумщини відбулись заходи у рамках
Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава визволителям України».
В Конотопському районі на виконання пріоритету «Від села до села, від
вулиці до вулиці, від жителя до жителя з піснею і словом» проведено 76 заходів
(свят вулиць та кутків населених пунктів району).
Серед соціальних та благодійних акцій слід відмітити культурномистецьке благодійне свято «Ми діти твої, рідний краю» (Конотопський район),
благодійний концерт «Пісня опалена війною» (м. Суми).
Культурно-мистецькі акції (проекти), які відбулися в області упродовж
липня-вересня:
o
Міська акція «Парад вишиванок» (м. Ромни).
o
Низка тематичних заходів під час роботи дитячого оздоровчого
табору «Світлий» (с. Пирогівка Шосткинського району) проведена
методистами Шосткинського МЦКіД.
Участь в обласних навчальних заходах
У ІІІ кварталі проведено 2 обласних навчальних заходи, в яких взяли
участь та підвищили професійний рівень 55 працівників галузі культури:
- 29-30 серпня у м. Путивлі, в приміщенні районного будинку культури,
відбулась науково-практична конференція «Майбутнє будуємо сьогодні» (31
учасник, в т.ч. 3 керівника сільських клубних закладів);
- 26 вересня на базі Сумського обласного науково-методичного центру
культури і мистецтв проведено обласну нараду методистів клубної роботи
районних і міських клубних закладів (24 учасника).
Участь клубних закладів
в обласних культурно-мистецьких заходах
Відповідно до плану проведення обласних культурно-мистецьких заходів
творчі колективи та окремі виконавці клубних закладів області були залучені до
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їх проведення. Упродовж кварталу на обласному рівні було проведено 11
заходів, зокрема:
6 липня – Регіональний фестиваль хорових колективів «Пісенне
Посулля» (смт. Недригайлів)
14 липня – Обласний фестиваль народної творчості «Дивограй»
(с. Пустовійтівка, Роменський район)
16-17 серпня – Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв «Боромля –
2013» (м. Тростянець)
2 серпня – Обласний фестиваль-конкурс української пісні
ім. Бориса Гмирі «З іменем славетного земляка» (м. Лебедин)
8 серпня – IХ Кулішеві читання, присвячені Пантелеймону Кулішу
(м. Шостка, Шосткинський район)
10-11 серпня – Міжрегіональний Миропільський ярмарок у рамках
функціонування Єврорегіону «Ярославна» (с. Миропілля, Краснопільський
район)
20 серпня – Відкриття виставки фоторобіт учасників обласного
фотоконкурсу присвяченого 75-й річниці утворення Сумської області «Це рідна
Сумщина моя!» (м. Суми)
22 серпня – Заходи до 22 річниці Незалежності України
20-22 вересня – Міжнародний літературно-мистецький фестиваль
«Кролевецькі рушники» (м. Кролевець)
14 вересня – Обласне благодійне свято «Ми діти твої, рідний краю!»
(Конотопський район)
14 вересня – Культурно-мистецьке свято «Іллінський ярмарок»
(м. Ромни)
20 вересня – Обласний фестиваль патріотичної пісні «Партизанські
зірниці» (м. Путивль)
Проведений аналіз динаміки участі доводить, що найбільш активні
позиції у вище означених заходах продемонстрували творчі колективи та
окремі виконавці клубних закладів Лебединського, Липоводолинського,
Путивльського, Роменського, Тростянецького, Сумського районів та міст
Ромни, Шостка.
Найменший показник участі слід відмітити в Буринському, СерединоБудському, Ямпільському районах та м. Охтирка.
Представники мистецького аматорства інших районів і міст області (52%)
взяли участь у 2-3 заходах.
Виїзні концерти
Упродовж кварталу здійснено 88 виїзних концертів за участі аматорів
районних та міських клубних закладів. Найбільші показники простежуються у
Лебединському (7), Недригайлівському (6), Буринському та Тростянецькому
(по 5) районах та містах Лебедин (12), Охтирка (10), Конотоп (7).
За участі аматорів сільської сцени проведено 49 виїзних концертних
заходів. Найбільш активними були сільські клубні заклади Конотопського та
Недригайлівського (по 14) та Сумського (5) районів.
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Участь за межами області
Аматори області взяли участь у 22-х різноманітних конкурснофестивальних та святкових заходах.
Білопільський район
06.07.13 Вокальний гурт «Лілея» Білопільського РБК у Міжнародному фестивалі
фольклорного мистецтва (с. Зване Глушківського району Курської області, Російська
Федерація)
Глухівський район
16-18.08.13 Вокальний ансамбль «Полісяночка» Кучерівського СБК Глухівського
району в І Міжнародному фестивалі творчості «Зірки на хвилях» (м.Сарафово, Болгарія)
26-29.09.13 Народний фольклорний ансамбль «Червона калина» Некрасівського СБК
у ХІІІ Всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та популярної музики «Червона Рута»
(лауреат І ступеня в номінації «Гуртовий спів», м.Київ)
Краснопільський район
09.08.13
Вокальний ансамбль «Ветеран» Краснопільського РПК у ІІ
Міжнародному фестивалі слов’янської дружби «Славенский круг» (смт. Красна Яруга
Бєлгородської області Російської Федерації)
19.08.13 Вокальний колектив «Калина» Малорибицького СБК з концертною
програмою в рамках святкування Дня села Пєни (с. Пєни Бєловського району Курської
області, Російська Федерація )
Недригайлівський район
26-28.07.13 Народний аматорський хоровий колектив Недригайлівського районного
будинку культури у Всеукраїнському пісенному фестивалі «Співучий край» (селище
Залізний Порт Херсонської області)
Охтирський район
В рамках творчої співпраці здійснено виїзди аматорів Комишанського СБК:
16.08.13 с.Бобрівник Зінківського району Полтавської області
23.08.13 с.Удовиченки Зінківського району Полтавської області
Сумський район
23-24.07.13 Вокальний ансамбль «Суляночка» Сульського СК у Міжнародному
фестивалі-конкурсі мистецтв «Салют, Кіммеріє!» (Гран-прі, м. Феодосія)
Тростянецький район
23-27.08.13 Фольклорний ансамбль «Рябинушка» Дернівського СБК у
Всеукраїнському фестивалі національних культур «Таврійська родина» (м.Геніческ
Херсонської області)
13-15.09.13 Народний аматорський вокальний ансамбль «Українська пісня»
Тростянецького районного будинку культури у ІХ Міжнародному фестиваль слов’янської
культури «Хотмизька осінь», присвяченому 1025-річчю Хрещення Русі. (Борисівський район
Бєлгородскої області, Російська Федерація)
13

Шосткинський район
6-7.07.13 Аматорські колективи Івотського СК у святі «Купала» (м. НовгородСіверський Чернігівської області)
м. Охтирка
21-26.07.13 Танцювальний ансамбль «Капітошки» Охтирського МЦКіД у
Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Салют, Кіммеріє!» (м.Феодосія)
2-4.08.13 Народний аматорський хор ветеранів Великої Вітчизняної війни, праці та
військової служби Охтирського МЦКіД у ІХ Міжнародному фестивалі ветеранських хорів
«Победа остается молодой», присвяченого 70-річчю Перемоги у Курській битві (с.Гуєво
Суджанського р-ну Курської обл., м. Курськ, Російська Федерація)
м.Шостка
6.07.13 Рок-гурт «Моноліт» у І Міжнародному рок-фестивалі «Rock'U» (м. Київ)
14.09.13 Народний аматорський хоровий колектив «Жайвір» у концерті,
присвяченому Дню міста Новгород-Сіверський (Чернігівська область)
26.07.13 Рок-гурт «Моноліт» у Міжнародному мото рок-фестивалі «ДОРОГА НА
СІЧ» (м.Черкаси)
27.07.13 Сольний концерт рок-гурту «Моноліт» (м.Кіровоград)
28.07.13 Сольний концерт рок-гурту «Моноліт» (м.Кривий Ріг)
м.Лебедин
8-18.07.13 Дитячий хореографічний колектив «Веселка» у творчій програмі,
присвяченій 5-річному ювілею польського хореографічного колективу «Свояци» (м. ОстровВеликопольський, Польща).
Обласний науково-методичний центр культури і мистецтв
21-26.07.13 Народний театр-студія естрадного вокалу «Екстрім-плюс» у ІV
Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв та творчості «Созвездие Алупки». Солістка
колективу Ніна Харченко отримала Гран-прі у номінації «Естрадний вокал» (м. Алупка)
18-23.08.13 Народний театр-студія естрадного вокалу «Екстрім-плюс» у ІV
Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв та творчості «Созвездие лета», присвяченого
22-й річниці Незалежності України (АР Крим)
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Таблиця

Білопільський

1

1

Буринський
Великописарівський

1

Конотопський

1
1

1

1

1
1

2
3

1

Лебединський

1

1

1

Липоводолинський

1

1

1

1

1

1

Путивльський

1

Роменський

1

4

1

1

Тростянецький

1

1

Шосткинський

1

4

1

3

1

2
1

1

1

1

1

1

Середино - Будський
Сумський

1

1
1

1

2

1

1

Охтирський

1
1

1

5
1

1

1

1

1

4
5

1

3

1
2

9

6

4

місто Суми

1

1

місто Охтирка

1

місто Глухів

1

9

3

1

місто Ромни

1
1

1

3
3

1

3

1

2

1

1

місто Лебедин

5

1

1

місто Шостка

9

1

1

1

місто Конотоп

4

8

1
1

Ямпільський
РАЗОМ по районах

2

1

Кролевецький

Недригайлівський

3
2

1
1

1

1

Глухівський
Краснопільський

Іллінський
ярмарок
Динаміка участі

Ми діти твої,
рідний краю
Партизанські
зірниці
Кролевецькі
рушники

Заходи до 22-ї річниці
Незалежності України

Миропільський
ярмарок

Кулішеві читання

З іменем славетного
земляка

Боромля

Дивограй

Пісенне Посулля

Участь в обласних культурно-мистецьких заходах
в розрізі районів і міст області

1

1

1
1

4
4

1

2

РАЗОМ по містах

0

2

2

3

1

1

2

1

5

1

1

РАЗОМ по області

2

11

8

7

2

10

6

4

14

6

4

15
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