Голові Рівненської обласної ради
М.Драганчуку

і
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2016 році рішення обласної ради від 22 липня 2011 року № 349
«Про програму підтримки творчих спілок Рівненської області на період до 2016 року»
із внесеними змінами (рішення голови обласної ради від 25 грудня 2015 року № 25)

№
пу нкт у

Зміст завдання

Термін
Інформація
виконання
про хід виконання
Сприяння розвитку національної культури та мистецтва,
проведення культурно-мистецьких заходів

1.

Обласний
фестиваль
бандуристів ім.А.Грицая

щорічно

2*

Обласний молодіжний мистецький
фестиваль «Нові імена»

щорічно

3 ініціативи засновників даний захід перенесений
на 2017 рік.

Висновки

Пропозиції

Не виконано

Зняти 3
контролю

5
березня
відбувся
обласний
етап Виконано
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,
присвячений
Шевченківським
дням
«Об’єднаймося
ж,
брати
мої».
Конкурс
відбувається
щорічно
у
4
номінаціях:
«Література»,
«Історія
України
і
державотворення», «Образотворче мистецтво» та
«Декоративно- прикладне мистецтво». Учасники
конкурсу — учні загальноосвітніх шкіл, шкіл
естетичного виховання, професійно-технічних
училищ, позашкільних навчальних закладів
Лубенського,
Здолбунівського, Рівненського,
Володимирецького,
Зарічненського,
Сарненського, Березнівського, Костопільського,

Зняти 3
контролю

3.

Обласне
літературно-мистецьке
свято «Дерманськнй світильник»

щорічно

4.

Всеукраїнський фестиваль гумору
«Лауреат Нобельської премії»

щорічно

Млинівського районів та Рівного. 5 робіт з
кожної номінації направлено на заключний тур
Всеукраїнського конкурсу.
6 березня у приміщення КЗ «Рівненський міський
палац культури» Рівненської міської ради
відбувся обласний конкурс читців-аматорів
«Кобзарева струна не вмирає», присвячений 202й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.
Обласний конкурс читців-аматорів «Кобзарева
струна не вмирає» проводиться щороку з метою
популяризації мистецтва художнього читання,
виявлення і розкриття молодих талантів,
вдосконалення майстерності читців-аматорів і
вшанування пам’яті Великого Кобзаря. В
обласному конкурсі брали участь читці-аматори,
студенти середніх та вищих навчальних закладів
Рівненської області, переможці районних та
міських огяядів-конкурсів. Переможці конкурсу
отримали дипломи та сувеніри. Дипломати 1-го
ступеня рекомендовані рішенням журі для участі
у Всеукраїнському конкурсі читців присвяченого
пам’яті Т.Г.Шевченка (травень 2016 р., м.Київ).
В Рівненській обласній універсальній науковій Виконано
бібліотеці 29 вересня відбулися урочистості 3 частково
нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. У рамках
заходу вручена обласна літературна премія імені
Світочів письменнику Степану Бабію - за
публіцистичні книги «Триквижжя для АТО».
Виконано
16 жовтня в с. Бродниця Зарічненського району
започаткований обласний відкритий фольклорноетнографічний фестиваль «Журавлина».

Зняти 3
контролю

Зняти 3
контролю

5.

Літературне свято «Городецький
автограф»

6.

Міжнародний салон художньої
фотографії «Фотовернісаж на
Покрову»

щорічно

8.

Проведення обласних виставок та
пленерів членів національних
творчих спілок

щорічно

щорічно

18
жовтня
2016
року
в
с.
Городець Виконано
Володимирецького
району
за
участю
письменників Рівненщини та сусідніх областей
проведено
літературно ~ мистецьке свято
«Городецький автограф».
В рамках проекту
презентували
історико-краєзнавчий
проект
«Городецькі стежки відомих людей».
14 жовтня у виставковому залі Рівненського Виконано
міського
будинку
культури
відбувся
11 Міжнародний Салон художньої фотографії під
назвою "Фотовернісаж на Покрову 2016”. у
фотовернісажі взяли участь 307 авторів з понад
35 країн світу. Всього було надіслано 4149
світлин. Серед учасників Салону було 139
українців, які отримали ЗО нагород.

Зняти 3
контролю

16-22 травня в обласному краєзнавчому музеї Виконано
відбувся
Музейний
марафон
приурочений
Міжнародному Дню Музеїв. У рамках марафону
відкрито
виставку
декоративно-ужиткового
мистецтва «Народне вбрання, рушник. Минуле і
сучасне». Марафон завершився фольклорноетнографічним святом «Музейні гостини».
Проведені виставки майстрів декоративноужиткового мистецтва в рамках обласних акцій
«Мистецтво одного села». У 2016 році виставки
присвячені
умільцям
Березнівського
та
Здолбунівського районів.
Упродовж серпня проходив Художній пленер.
Тематикою пленеру були дерев’яні церкви
Острозького та Здолбунівського краю. Участь у
пленері взяли місцеві художники та художники Із
Волині і Києва.
До
25 річниці незалежності України
у
Рівненському обласному краєзнавчому музеї

Зняти 3
контролю

Зняти 3
контролю

9.

Обласний конкурс «Краща книга
Рівненщини»

щорічно

відбулась презентація виставки і урочисте
нагородження переможців IV Кубку Рівного з
фотомистецтва «Я люблю своє місто, я люблю
свій край!». На заході представлені фотографії
майстрів
з
13
країн
світу.
За участю та ініціативи громадськості, членів
обласних осередків творчих спілок проведено:
мистецькі акції - «Горджусь тобою Україно!»,
«Заспіваймо Гімн України разом!», «Україна.
Рівне. Літо. Музика», «Вишиваємо прапор
України», «Свято хліба - 2016», виставки та
вуличні інсталяції - «Ціна Незалежності», «Алея
майстрів» (виставка робіт майстрів декоративно ужиткового мистецтва),
«Генетичний код
України» (виставка унікального національного
вишиваного одягу від відомих рівненських
майстрів), «Рівне в мистецтві художників XVIIIXXI ст.», «Святковий вернісаж»,
концертні
програми - «Тобі, Україно, наша любов і пісні»,
«Слава Україні» та ін.
23 квітня в області проведено конкурс «Краща Виконано
книга
Рівненщини».
Інформація
збиралася
шляхом анкетування (в т.ч. через мережу
Інтериет) та інтерв’ювання. Переможці визначені
у 10 номінаціях.
Автори книг (або представники видавництв)
отримали дипломи та пам’ятні призи. Захід
приурочений до Всесвітнього Дня книги та
авторського права.

Зняти 3
контролю

10.

Фестиваль дитячих лялькових
колективів «Березневі сходинки»

щорічно

11.

Цикл заходів «Книжкова весна»
(організація творчих зустрічей з
иредствниками творчих спілок,
презентації нових видань)

щорічно

12.

Цикл заходів «Письменицький
маршрут» (презентація авторських
видань, автограф-сесії рівненських
письменників в районних центрах,
містах і селах області).

щорічно

До Міжнародного дня театру 27 березня у Виконано
Рівненському театрі ляльок традиційно відбулися
веселі та цікаві святкові заходи. Учні театральної
студії «Лялькові сходинки» підготували звітний
концерт «Перша сходинка». Діти представили
уривки із драматичних творів, мініатюри,
монологи, музичні виступи.
Для популяризації краєзнавчої книги у 2016 року Виконано
підготовлено і видано підготовлено і видано 13-й
випуск анотованого каталогу видань «Книга
Рівненщини 2015» у кількості 100 примірників,
які розповсюджено серед
бібліотек та
видавництв області.
9 лютого 2016 року, в Літературному музеї У ласа
Самчука в Рівному відбулася ‘"Свіча пам 'яті”,
присвячена 111-ій річниці від дня народження
У ласа Олексійовича Самчука. У рамках заходу
відзначено
лауреата
Рівненської
міської
літературної премії імені Уласа Самчука та
презентовано
книгу із
серії “Бібліотечка
Літературного музею Уласа Самчука в Рівному” Юрія Шумовського «Луна далеких віків»
(упорядник Інна Нагорна).

Зняти 3
контролю

Рівненська
обласна
універсальна
наукова Виконано
біблотека продовжувала ініціювати проведення
обласної акції «Письменницький маршрут». В
ході акції на базі центральних районних та
сільських бібліотек організовувалися зустрічі з
письменниками Рівненщини. До кожної зустрічі
спеціалістами обласної бібліотеки готувалася
мультимедійна
презентація,
яка
візуально
доповнювала розповідь письменника. Кожен
захід завершувався автограф-сесією. До акції в
2016 році долучилися члени Національної спілки

Зняти 3
контролю

Зняти 3
контролю

письменників України Олександр Євтушок,
Олександр Комісаров, Володимир Савчук, Ірина
Мельник,
Сергій
Синюк,
Вікторія
Климентовська, які відвідали Костопільський,
Березнівський, Дубровицький, Демидівський,
Рівненський, Володимирецький райони та м.
Вараш
(Кузнецовськ).
Впродовж 2016 року відбулися презентації книг
письменників,
краєзнавців,
дослідників:
Володимира
Шабаровського
«Караїми
на
Волині», Івана Білоуса «Сурми над містами»,
Лідії Гольонко «Легенда про Бурштин», «Сім нот
любові і печалі», Миколи Оттова «Митрополит»,
Вікторії Дикобраз «Семантика наших прикрас»,
Людмили Луцишиної «Україна в бандурі»,
Андрія ІІастушенка «Поверніться живими»,
Мирослава Мариновича «Всесвіт за колючим
дротом», Любові Ярмолюк «Корецький СвятоМиколаївський собор», «Синівський храм Іоана
Богослова» та ін.

Створення сприятливих умов для творчої праці,
підвищення професійної майстерності
13.

Вручення обласних премій:

Премії у 2016 році вручені:
Виконано

імені Світочів (у галузі літератури)

члену Національної спілки письменників України
Бабію Степану Олександровичу
щорічно

імені Г .Жуковського (в галузі
музичного мистецтва)
іменні Г.Леончук (за збереження
та
охорону
нематеріальної
культурної спадщини)

керівнику Етнокультурного центру Рівненського
міського палацу дітей та молоді
Ковальчуку Віктору Павловичу
майстру сучасної кераміки Гринбокому Леоніду

Зняти 3
контролю

14.

С п р и ян н я популяризації досягнень у кр аїн сько ї культури т а м истецтва,
творчих здобутків членів творчих спілок
Видання науково-допоміжних
Були видані науково-допоміжні бібліографічні Виконано
2016
покажчиків із серії «Славетні
покажчики
«3
історії
бібліотек
краю»,
земляки»
«Дубровиччина: історія і сьогодення», «Лауреати
регіональної краєзнавчої премії «За відродження
Волині»: до 25-річчя від дня заснування премії, а
також інформаційний бюлетень « lH B a .n e t» № 31.
Довідник
Рівненської
обласної
організації
Національної спілки письменників України
«Сучасні письменники Рівненщини».

Зняти 3
контролю

Виділені кошти з обласного бюджету на виконання заходів освоєнні в повному обсязі. У зв'язку з виконанням
заходів Програми, пропонуємо зняти з контролю рішення обласної ради від 22 липня 2011 року № 349 «Про програму
підтримки творчих спілок Рівненської області на період до 2016 року» із внесеними змінами (рішення голови обласної
ради від 25 грудня 2015 року № 25).

Заступник голови
адміністрації

Мельник Ярослав Миколайович
26-95-87
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.Богатирчук-Кривко

