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Про розвиток аматорськогомистецтва
в Брошнів-Осадській ОТГ

З метою створення умов для аматорської творчості, духовного розвитку,
задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення в
Брошнів-Осадській ОТГ збережена мережа закладів культури, яка налічує 8
установ, а саме: 1 дитяча школа мистецтв, 3 клубні заклади; 4 бібліотечні
заклади, з них: 1 міська бібліотека, 1 дитяча бібліотека, 2 сільські
бібліотеки-філії.

Їх дії спрямовані на відродження, популяризацію народних традицій,
звичаїв та обрядів, розвиток народної творчості, організацію змістовного
дозвілля населення.

Мистецьку славу ОТГ примножують аматори народної творчості:
-народний аматорський фольклорний колектив «Кадобняночка», Народного дому
с.Кадобна, керівник І.Боднар;
-народний аматорський вокально-інструментальний ансамбль «Карпатські зорі»
Брошнів-ОсадськогоНародногодому,керівник Б.Креховецький;
-народний аматорський вокальний ансамбль Народного дому
смт.Брошнів-Осада, керівник І.Тринчук;
-народний аматорський хоровий колектив Брошнів-Осадського Народного дому,
керівник С.Кохан;
- народний аматорський ансамбль танцю «Тайстра» Брошнів-Осадського
Народногодому,керівник Б.Мандроцин;
- зразковий аматорський хореографічний колектив «Водограй», керівник
В.Сухоцька.

Аматорські колективи уже впродовж багатьох років достойно тримають свій
професійний рівень, свою значимість, свій авторитет, використовуютьрепертуар
українських авторів, автентичний фольклор, не зупиняються на досягнутому,
ідуть далі, постійно вдосконалюючись.



У надбанні колективів сотні подячних листів, почесних нагород від
місцевих органів влади, управління культуриоблдержадміністрації.

Цього року два колективи художньої самодіяльності Брошнів-Осадського
народного дому: народний аматорський хоровий колектив та народний
аматорський ансамбль танцю «Тайстра», показуючи свої роботи,
твори глядачам та атестаційній комісії, підтвердили почесне звання «народний».

Показником творчої активності аматорських колективів є їх участь у
культурно-мистецьких подіях, що проходять в Брошнів-Осадській ОТГ ,
районних обмінних концертах, обласних та міжнародних конкурсах.

Народний аматорський хоровий колектив Брошнів-Осадського народного
дому є постійним учасником Всеукраїнського фестивалю лемківської культури
«Дзвони Лемківщини», а народний аматорський ансамбль танцю «Тайстра»
Брошнів-Осадського народного дому - обласного фестивалю народного танцю
«Арканове коло» та «Покутські витоки». Зразковий аматорський хореографічний
колектив «Водограй» цьогоріч взяв участь у міжнародному конкурсі-фестивалі
хореографічного мистецтва «Silesian dance festival» в Польщі. Діти повернулися
додому з нагородами та з незабутніми враженнями.

В травні місяці відбувся творчий звіт народного аматорськогофольклорного
колективу «Кадобняночка» з нагоди 25-річчя від дня присвоєння колективу
звання народного.

Звітувались і хореографічні колективи: народний аматорський ансамбль
танцю «Тайстра» Брошнів-Осадського народного дому та зразковий аматорський
хореографічний колектив «Водограй» Брошнів-Осадської дитячої школи
мистецтв. Глядачам були представлені різноманітні хореографічні композиції.
Під час концерту юні артисти продемонстрували свою майстерність та
артистизм.

Селищна рада об’єднаної територіальної громади всіляко сприяє розвитку
аматорського мистецтва. Фінансуються витрати на транспорт та харчування
учасників колективів, які беруть участь в різних культурно-мистецьких заходах.
За співфінансування із селищного бюджету,учасники хореографічногоколективу
«Водограй» взяли участь та стали призерами Міжнародного україно-польського
проекту конкурс-фестиваль хореографічного мистецтва «Silesian dance festival»,
який проходив у Республіці Польща в місті Єлєня Гура. За кошти селищного
бюджету придбано тканину на пошиття костюмів для учасників народного
аматорського ансамблю танцю «Тайстра» , ведуться ремонтні роботи у
хореографічному залі Брошнів-Осадської ДШМ ім.В.Івасюка, де займається
зразковий аматорський хореографічний колектив «Водограй», (керівник
В.Сухоцька).

З метою упорядкування штатних розписів закладів культури та
удосконалення організації культурно-дозвільного процесу, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства
культури і мистецтв України від 23.06.1999 року №415 «Про положення про
народний (зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи
Міністерства культури України», наказом Міністерства культури і мистецтв
України від 11.10.2013 року №968 «Про внесення змін до наказу Міністерства
культури і мистецтв України від 23.06.1999 року №415», виконавчий комітет
селищної ради об’єднаної територіальної громади



ВИРІШИВ:

1. Інформацію про розвиток аматорськогомистецтва в Брошнів-
Осадській ОТГ прийняти до відома.

2. Винести на розгляд сесії селищної ради об’єднаної територіальної
громади питання щодо упорядкування структури та штатного розписів закладів
культуриБрошнів-Осадської ОТГ.

3. Контроль щодо виконання цього рішення покласти на заступника
селищного голови з питань роботи виконавчихорганів ради Н.Олексюк.

Брошнів - Осадський селищний голова Назарій Іванів


