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Звіт відділу культури про хід виконання 

ПрогРl1Лllll1роведеUIlЯ культУРllо-мистецькux заходів за 2011 рік 

Робота відділу культури Броварської міської ради в 2011 році була 

спрямована на виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 

України та розпорядження голови Київської обласної державної аДl\lіністрації ЩОДО 

реалізації державної культурної програми в місті, КонцептуаЛЬНО-ПРOl]JамнOl'О 

проекту розвитку культури м. Бровари у 2007-2012 рр., «Програми проведення 
культурно-мистецьких заходів міста на 2011 рік». 

Місто має розгалужену мережу закладів культури: 2 бібліотеки (міська 

бібліотека та міська бібліотека для дітей), 2 школи естетичного виховання (міська 
дитяча школа мистецтв та міська дитяча музична школа), міський краєзнавчиіі 

музей, міський клуб, міський культурний центр. 

У закшщах культури міста працюють аматорські об'єднання, гуртки та студії 

з різних жаІІрів: вокальні, хореографічні, театральні, естетичного виховання дітей; 

створююп>ся необхідні умови по відродженню і розвитку всіх жанрів самодіЯЛJ>IІОЇ 

художньої творчості. 

Існуют!> колективи: новостворений хор козацької llісні «Броварськії козаЮI», 

клубне об' ЄЮІШШЯ для людей поважного віку «Осіннє золото», вокальний колектив 

«Сузір'я», Зразковий театр-студія "Едельвейс", фольклорний ансамбль "Доля" (У 

2005 році цей колектив здобув звання "Народний"), вокальний колектив «Сузір'я», 
студія балы�ol'оo танцю, хореографічний колектив "Черевички" (у 2005 році цей 
колектив з)(обув звання "Народний") та колектив народного танцю "БарвіІІОК", 

капела бarmуристів, камерний оркестр, сучасний оркестр, ансамбль домристів 

ансамбль "Лкорд", квартет народних інструментів, хор молодших класів, 

літературне оо' rднашlЯ "Криниця". У міському клубі УТВОРИВСЯ театр танцю ДЛЯ 

ветеранів війни та праці «Пані броварчанка», дозвілля літніх людей. 

За період 2011 року було проведено 654 різноманітних захоців: 
були іІІіціl',овані та проведені наступні l\шстецькі проекти для населення МІС1а, а 

саме: 

1. Для жіlIОК поважного віку започатковано конкурс «Пані золота осінь», якиil 
відбуваЄТI>l:Я щорічно, у жовтні-листопаді. 

2. ВіДКРИТОI новорічних ялинок проводиться кожного року: на вул.Оліl\шіЙська, 
в скверах іМ.т.г.Шевченка та «Юність», на майдані Свободи та в раііоні 
ГСOJІОІ'Оj10:mіЮ(1 [. 

3. Під час llоворічних шкільних канікул відбулися новорічні розваги з ДіДО;\l 
Морозом та Сні гуронькою на Майдані Свободи. 

4. У міСТ,I(()I\'IУ куш,тУРIIОМУ центрі з великим успіхом проходять новорічні 

вистави Д:151 ,цітей нашого міста та різдвяні концерти. 

5. у Парку «ГІриозерний», було проведено фестиваль рибалок «Броварська 
](рИI'(1». 

6. У pal\H~a.'( міської програми «3 турботою про кожногО» у сквері «ІОні сть» та 
Парку культури та відпочинку «Перемога» щотижнево влітку провсщилися: 

дозвіJIШI )щя маюlТ «Веселі канікули», 

танці з ветеранами війни; 

7. До святкуваJlНЯ Дня Перемоги було проведено: 
«Пар<щ історії», присвячений 66-річниці Великої Перемоги; 

наРОДllі 1')'Л5lIШЯ в «Партизанському містечку». 
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8. У міському культурному центрі пройшов ІІ міський конкурс «Пан мудрість». 
9. Щороку, в травні місяці, проходить фестиваль християнської творчості 

«Троянда духовна» в Парку культури та відпочинку «Перемога». 

10. Започатковано фестиваль духовного кіно «Джерела духовності», 

присвячений Пасхальним святам, який відбувся в міському культурному 

цеНтрІ. 

11.20 серпня 2011 року в місті Бровари відбувся обласний захід, присвячений 
20-річниці незалежності України, де було проведено: 

святковий парад «Київщина - серце України!», 37 територіальних ГРОІ\НЩ 
Київської області; 

конкурс краси «Міс Київщина - ровесниця незалежної України», у захоДІ 

взяли участь 37 учасниць Київської області; 
12. У рамках святкування Дня міста Бровари було проведено: 
- святкову реєстрацію шлюбу молодих подружніх пар міста; 
- парад талантів «Броварська феєрія»; 
- народні ГУЛЯННЯ в містечку «Броварська слобода»; 
- конкурс краси «Міс Бровари-2011»; 
- конкурс «Міні-моделька-2011». 
13. У закладах культури міста (МКЦ «Прометей» та КРЦ «Сто») започатковано 
проводити концерти для ветеранів війни та праці «Дорогі мої батьки», в рамках 

міської програми «З турботою про кожного». 

14. У міському клубі проводяться заняття мистецької кафе)(ри Університету 3 
віку для людей поважного віку. 

У місті проводяться: загальноміські свята - Новорічно-різдвяні сняв, фесТlIНШ!!> 

рибалок «Броварська крига», «Масниця», «День захисників Вітчизни», 

«Міжнародний жіночий день», конкурс класичної музики «Класична нота», «День 

Перемоги», День пам'яті т.г.Шевченка, «Творча особистість». «День Конституції 

України», «День Незалежності України», «День міста», «День Збройних СІІЛ 

України», дозвілля в міських бібліотеках з елементами мистецьких програм. 

Відповідно до Програми розвитку проведення культурно-масових заходів м. 

Бровари на 2011 рік потреба у фінансуванні становила для проведення в місті 

заходів по відзначенню державних, народних, професійних свят, з місцевого 

бюджету 274,0 тис. грн., затверджено кошторисні призначення на рік - 274,0 тис. 
грн., профінансовано - 274,0 тис. грн. Проведено 7 заходів - використано на 274.0 
тис.ГРН. 

Начальник відділу культури 

Броварської міської ради Н.А.Багмут 
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