В О Л О Д И М И РЕЦ ЬКА СЕЛ И Щ Н А РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)
РІШЕННЯ
2021 року

Про звіт директора комунального закладу «Центр
культури
і
дозвілля
«Перлина
Полісся»
Володимирецької
селищної
ради
Наталії
АНДРЄЄВОЇ про виконання умов контракту від
25 жовтня 2016 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», беручи до уваги умови контракту з директором комунального
закладу «Центр культури і дозвілля «Перлина Полісся» Володимирецької
селищної ради від 25 жовтня 2016 року, за погодженням з постійними
комісіями селищної ради, селищна рада,
ВИ РІШ И Л А :

1. Звіт директора комунального закладу «Центр культури і дозвілля
«Перлина Полісся» Володимирецької селищної ради Наталії АНДРЄЄВОЇ
про виконання умов контракту від 25 жовтня 2016 року взяти до відома, що
додається.
2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань
бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту (голова комішГ^йатолій БОВА).

Селищний голо|а

Василь КОВЕНЬКО

Звіт директора комунального закладу
«Центр культури і дозвілля
«Перлина Полісся»»
Володимирецької селищної ради
за період з жовтня 2016 року по жовтень 2021 року
Центр культури і дозвілля на даний час налічує 14 клубних формувань, з
них 7 - для дорослих і 7 - дитячих.
НА чоловічий вокальний ансамбль «Верес», керівник - Петро Шеліган;
НА жіночий вокальний ансамбль «Дивоцвіт», керівник - Надія Кравчук;
НА ансамбль народної музики, керівник - Василь Грекович;
НА чоловічий вокальний квартет «Ясени» - Петро Шеліган;
Ансамбль української пісні «Барви Полісся» - Василь Грекович;
Гурток «Веселі куми», керівник - Марія Дукач;
Гурток художнього читання «Блакить», керівник - Марія Дукач;
Хореографічний гурток «Намисто», керівник - Людмила Трохимчук;
Хореографічний гурток «Елегія», керівник - Людмила Трохимчук.
Студія всебічного мистецького розвитку «Скриня», керівник - Наталія
Андрєєва, до складу якої входять п'ять гуртків:
- ляльковий театр «Світанок», керівник - Віктор Ковальчук;
- вокальний,
- креативне малювання,
- гурток англійської мови,
- хореографія.
Колективи центру культури і дозвілля - це окраса і гордість нашого краю.
У 2021 році народні колективи комунального закладу «Центр культури і
дозвілля «Перлина Полісся»» успішно пройшли переатестацію на обласному
фестивалі «Казан» м. Березне.
Четвертий рік поспіль діє і набирає обертів студія всебічного мистецького
розвитку «Скриня», яка починала свою роботу з двох вікових груп, у 2021 році
набрано 5 вікових груп: підготовча (ДНЗ та 1 клас), початкова група (2-3
класи), молодша група (4-5 класи), середня група (6-7 класи), старша група
(8-9 класи). Усього студія цього року нараховує 55 дітей. Кожна дитина на
виду, кожна група презентує як свої проекти, так і спільні для всієї студії. За
цей короткий період існування вихованці студії ставали призерами і
переможцями всеукраїнських, міжнародних та обласних фестивалів і
конкурсів, невід'ємні учасники усіх, без перебільшення, заходів культурномистецького спрямування.
З останніх досягнень:

* Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Сяйво Первоцвітів»
середня вікова 2 призове місцЄ; молодша вікова категорія - 2 місце, солістка
Л. Ловін молодша вікова категорія - 1 місце (м. Київ)
* Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Мелодія моєї мрії» (м.
Київ) змішана вікова категорія - 1 місце
* Всеукраїнський фестиваль «Барви дитинства» (м. Львів) старша та
вікова категорія - 2 призове місце, молодша - 2 місце.
* 4 міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Самоцвіти - країна
безмежних можливостей», середня вікова категорія ~ 2 призове місце;
* 17 Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Енергія
талантів» (м. Переяслав) молодша вікова категорія - 2 призове місце; старша
вікова категорія - 1 місце і дитяча хореографія категорія 5-7 років - 1 призове
місце.
Оскільки студія об’єднує в собі комплекс гурткових напрямків, основна
ціль, яку ставить перед собою студія "• виявлення талановитих дітей хоча б
одному з напрямків.
Через призму роботи з дітьми ще у 2018 році батьками наших
вихованців був створений благодійний фонд, співпраця з яким має плідні
результати. Жодна ініціатива щодо роботи студії та будинку культури
батьками не була відхилена. Велика фінансова допомога йшла на пошиття
костюмів, на поповнення матеріально-технічної бази, цікавого реквізиту для
концертної діяльності. Батьки наших вихованців - це наші партнери, друзі,
підтримка і стимул розвивати і показувати творчій потенціал діток.
Техніка, членські внески у фестивалях та конкурсах, костюми для
хореографії, концертних номерів, спектаклів, взуття для хореографії, ростові
ляльки, встановлення хореографічних станків, гардеробних стійок, художній
розпис гурткового кабінету і багато іншого. Це все фінансова допомога
батьків наших вихованців. За кошти благодійних внесків, зібраних з показів
спектаклів «Снігова королева», «12 місяців» та «Різдвяна історія» були
придбані дзеркала в зал хореографії, телевізор в клас гзфткової роботи, тощо.
Колосальна
підтримка
з
боку
тоді
ще
Володимирецької
райдержадміністрації, районної ради, народного депутата Верховної Ради

України Василя Яніцького та Володимирецькї селищної ради дала поштовх
до змін, які сьогодні може відчути кожен, хто завітає в комунальний заклад
тепер уже «Центр культури і дозвілля «Перлина Полісся»» Володимирецької
селищної ради.
Це нові комфортабельні крісла (вартість - (497 484 грн.) близько 500
тис.),
- ремонт великої зали (вартість - близько 230 тис. грн.,),

