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Про розвиток культури та
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 і мистецтв, яка
станом на 01.01.2020 року налічує 10 установ комунальної власності, з них: 1
дитяча школа мистецтв; 4 клубні заклади; 5 бібліотечні заклади, з них: 1 міська
бібліотека, 1 дитяча бібліотека, 3 сільські бібліотеки-філії.

У галузі культури основна увага приділяється роботі з утримання й
модернізації мережі закладів культури, розвитку й популяризації української
культурита підвищення творчогопотенціалу колективів і жителів краю.

Мистецьку славу громади примножують аматори народної творчості:
- народний аматорський фольклорний колектив «Кадобняночка»,
КадобнянськогоНародногодому,керівник І.Боднар;
- народний аматорський вокально-інструментальний ансамбль «Карпатські зорі»
Брошнів-ОсадськогоНародногодому,керівник Б.Креховецький;
- народний аматорський вокальний ансамбль «Гердан» Брошнів-Осадського
Народногодому,керівник І.Тринчук;
- народний аматорський хоровий колектив Брошнів-Осадського Народного дому,
керівник керівник Р.Самсін;
- народний аматорський ансамбль танцю «Тайстра» Брошнів-Осадського
Народногодому,керівник Б.Мандроцин;
- народний аматорський вокальний колектив Брошнівського клубу, керівник
О.Левицький;
- зразковий аматорський хореографічний колектив «Водограй», керівник
В.Сухоцька.

Аматорські колективи уже впродовж багатьох років достойно тримають свій
професійний рівень, свою значимість, свій авторитет. У них в репертуарі твори



українських авторів, автентичний фольклор, авторські твори та оранжування
учасників колективів. У досягненнях колективів сотні подяк, грамот, дипломів,
призових місць.

З метою подальшого поліпшення їх діяльності, підвищення рівня
виконавської майстерності у травні 2019 року чотири народні колективи були
атестовані і підтвердили своє звання «народний аматорський» та «зразковий
аматорський».

Показникомроботи творчих колективів є їх участь в культурно-мистецьких
заходах.

Упродовж 2019 року проведено понад 50 культурно-мистецькихзаходів, в
яких приймали участь аматорські колективи.

Серед найвизначніших заходів:
- розколяда;
- обласний дитячий фестиваль естрадної пісні «Водограй»;
- творчий звіт зразковогохореографічногоколективу«Водограй»;
- творчий звіт народного аматорськогоансамблю танцю «Тайстра»;
- урочисте відкриття Новорічної ялинки;

Також аматорські колективи приймали участь у обласних та міжнародних
фестивалях: міжнародному конкурсі-фестивалі хореографічного мистецтва в
Болгарії, обласному фестивалі народного танцю «Арканове коло», «Покутські
витоки», у Всеукраїнському фестивалі лемківської культури «Дзвони
Лемківщини», а також у фестивалі патріотичної пісні «Яворина. В обласному
конкурсі «Школа має талант», за результатами оцінювання мистецьких експертів
хореографічний колектив «Тайстра» отримав переможне гран-прі. Кожному
учаснику колективу вручили цінні призи та сертифікат на 1 рік безоплатного
навчання в УніверситетіКороляДанила.

Селищна рада об’єднаної територіальної громади всіляко сприяє розвитку
культури,підвищенню творчогопотенціалу колективів.

Велика робота проводиться по залученню молоді та дітей до мистецької
освіти. Вихованці дитячої школи мистецтв ім. В.Івасюка, де навчається 240
учнів, представляють мистецтво Прикарпаття на Всеукраїнських та
Міжнародних оглядах-конкурсах.

Враховуючинаведене вище та відповідно до статті 32 ЗаконуУкраїни «Про
місцеве самоврядування в Україні, з метою реалізації повноважень органів
місцевого самоврядування в галузі «Культура», створення умов для розвитку
аматорського мистецтва, задоволення культурних потреб мешканців громади,
виконавчийкомітет Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної
громади

ВИРІШИВ:
1.Інформацію начальника відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків

І.Курташ щодо розвитку культури та аматорського мистецтва в
Брошнів-Осадській ОТГ прийняти до відома.

2. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків (І.Курташ) спільно з
директорами закладів культури:

2.1. Систематично надавати методичну і практичну допомогу народним
аматорським колективам у формуванні репертуару, творчих програм, організації



концертноїдіяльності.
2.2. Започаткувати щорічне проведення творчих звітів народних

аматорських колективівперед територіальною громадою.
3. Керівникам аматорських колективів постійно працювати над

підвищенням рівня виконавської майстерності учасників, оновленням
репертуару,пропаганді їх творчості.

4. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку врахувати потреби творчих
колективів на оновлення сценічних костюмів, музичних інструментів та
звукопідсилюючоїапаратури.

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

Селищний голова Назарій Іванів


