СФЕРА КУЛЬТУРИ ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДНА З НАЙКРАЩИХ В
МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПОДРОБИЦІ ТА ФАКТИ
Протягом 2016-2017 рр., відповідно до моніторингу та оцінки соціально-економічного
розвитку районів Миколаївської області Вітовщина традиційно посідає перші позиції, серед
яких і галузь, що робить імідж району – галузь культури.
2016-2017 рр. ознаменувалися для сфери культури Вітовщини видатними здобутками
та досягненнями. Завдяки підтримці голови Вітовської райдержадміністрації О.М.Демчука із
районного бюджету на заклади культури були виділені наступні кошти:
Ремонтні роботи:
 810 тис. 187 грн. (співфінансування селищної ради – 42 тис. 642 грн.) – реконструкція
крівлі Воскресенського Будинку культури;
 98 тис. грн. – вікна для Первомайського Будинку культури;
 71 тис. 240 грн. – капітальний ремонт електроплавлення та вузлів обліку
Пересадівського Будинку культури;
 4 тис. 380 грн. – тротуарна плитка для облаштування ганку Пересадівського Будинку
культури;
 1 тис. 400 грн. – покриття на підлогу для Зорянського сільського клубу;
 5 тис. грн. – будівельні матеріали для ремонту Лиманівського Будинку культури;
 25 тис. 035 грн. – оснащення приміщення танцювального колективу Українківського
Будинку культури дзеркалами, шторами, матеріали для ремонту паркету;
 165 тис. 087 грн. (співфінансування сільської ради – 5 тис. 106 грн.) – поточний
ремонт м’якої покрівлі Українківського Будинку культури;
 174 тис. 043 грн. – виготовлення проекту, державна експертиза на реконструкцію
будівлі Калинівської дитячої музичної школи.
Зміцнення матеріально-технічної бази:
 67 тис. 066 грн. – звукопідсилююча апаратура для Полігонівської дитячої музичної
школи;
 49 тис. 850 грн. – депутатські кошти голови обласної ради Москаленко В.В. для
придбання музичного обладнання для Воскресенського Будинку культури.
 8 тис. 667 грн. – радіосистема для Калинівської дитячої музичної школи;
 4 тис. 047 грн. – радіосистема мікрофонна для Лучівського Палацу культури;
 34 тис. 053 грн. (співфінансування сільської ради – 3 тис. 785 грн.) – акустична
апаратура для Полігонівського Будинку культури;
 9 тис. 500 грн. – підсилювач музичних інструментів для Грейгівського Будинку
культури;
 5 тис. 700 грн. – музичний центр для Калинівської дитячої музичної школи;
 24 тис. 600 грн. - звукопідсилююча апаратура для Михайло-Ларинського сільського
клубу;
 3 тис. грн. – апаратура для освітлення сцени Шевченківського Палацу культури;
 29 тис. 870 грн. – цифрове фортепіано для Мішково-Погорілівської дитячої музичної
школи;
 3 тис. 600 грн. – хет з тарілками для барабанної установки для МішковоПогорілівської дитячої музичної школи;
 19 тис. 850 грн. – альт-саксафон для Мішково-Погорілівської дитячої музичної школи;
 7 тис. грн. – дитячі костюми для колективів Лупаревського сільського клубу;
 5 тис. 400 грн. – сценічні костюми Діда Мороза та Снігуроньки для Вітовського
РОМЦ;
 24 тис. грн. – мультимедійний проектор та екран для Вітовського РОМЦ;
 30 тис. грн. – три ноутбуки для Вітовського РОМЦ;
 42 тис. 432 грн. – апаратура для Українківського Будинку культури;
 60
тис. 359 грн. (співфінансування селищної ради – 6 тис. 707 грн.) –
звукопідсилююча апаратура для Первомайського Будинку культури.

У 2016-2017 рр. на Програму розвитку культури у Вітовському районі (проведення
соціокультурних заходів, участь творчих колективів, окремих виконавців у Всеукраїнських
та Міжнародних конкурсах і фестивалях тощо) передбачено 326 тис. грн.
Збережено мережу закладів культури району.
Збільшено кількість штатних одиниць в закладах культури.
У Вітовському районі проведено традиційні фестивалі, добре знані на теренах
Миколаївської області: фестиваль талановитої молоді «Засільські зорі»; фестиваль юних
дарувань «Зіркова країна»; фестиваль дитячої, юнацької та молодіжної художньої творчості
«Золотий паросток», районний фестиваль-конкурс серед ПСМНЗ (шкіл естетичного
виховання) «Музична весна» тощо.
Творчі колективи району, «народні» та «зразкові», отримують призові місця у
обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах і фестивалях.
Працівники сфери культури активно відвідують семінари та майстер-класи ОЦНТ та
КОР і ОМКНЗКіМ.
Сектором культури ведеться робота щодо залучення кадрів (співпрацюючи з
МФКНУКіМ та МККіМ).
Розроблено концепцію забезпечення культурними послугами населення в рамках
об’єднання територіальних громад.
Особлива увага приділяється
проведенню заходів національно-патріотичного
напряму (за участю демобілізованих учасників АТО).
Працівники культури (Гололобов С.М. – завідувач сектору культури Вітовської РДА,
Мірзоян К.О. – директор Вітовського РОМЦ) із концертною діяльністю були у зоні АТО
(Мар’їнка, Розанівка, Червона Поляна).
Майстри декоративно-прикладного мистецтва (родини Пасніченко (с. Грейгове),
Заблоцьких (с. Полігон), Біда (с. Пересадівка), Лементар (Михайло-Ларине), Феник (РОМЦ)
беруть активну участь у виставковій діяльності.
Члени літературного об’єднання «Горицвіт» Полігонівського Будинку культури
випускають друком книжки, альманахи, збірки творів.
У рамках співпраці, із гастрольною діяльністю, Вітовський район відвідують
МАХРДТ, обласна філармонія, колективи МДВМУ, МККіМ.
Творчі колективи, окремі виконавці району беруть участь у теле- та радіопрограмах.
Сільські, селищні ради, керівники закладів культури беруть активну участь в
грантовій та проектній діяльності; співпрацюють із спонсорами та меценатами.
Завдяки плідній праці Вітовської райдержадміністрації, Вітовської районної ради,
сільських, селищних голів, сектору культури Вітовської райдержадміністрації, працівників
сфери культури Вітовщини, Вітовському району по праву є чим пишатися.
Завідувач сектору культури Вітовської РДА
С.М.Гололобов

