
Звіт з діяльності комунального закладу «Арцизький Будинок культури 

Арцизької міської ради» за 2021 рік 

Загальні відомості 

В Арцизькій міській територіальній громаді реалізацію державної 

політики в сфері культури у звітному періоді забезпечували 11 закладів 

культури клубного типу.  

Арцизький будинок культури – базовий, забезпечує методичне 

управління. 

Сільські будинки культури: Деленьський, Виноградівський, 

Главаньський, Кам’янський,  Холмський,  Задунаївський, Новоіванівський 

Сільські клуби: Прямобалківський,  Плоцький, Надеждівський 

В клубних закладах всього працює 56 чоловік, з них забезпечують 

культурно-освітню   діяльність 45.  

Пріоритетними напрямками діяльності в клубних закладах є творча, 

методична, гурткова робота, національно-патріотичне виховання, збереження 

національних традицій. 

Основними аспектами роботи клубних закладів є задоволення 

культурних потреб громади, проведення культурно-освітніх та п культурно-

масових заходів, пошук інноваційних форм роботи, одоступність культурних 

надбань і культурних ресурсів,  підтримка і розвиток творчого потенціалу 

мешканців громади,  робота з різними категоріями населення.  

Головні пріоритети у діяльності 

Головними  пріоритетами у діяльності клубних закладів у 2021 році стали: 

- проведення фестивалів, масових гулянь на відкритих площадках, 

головних площах населених пунктів Арцизької ТГ;  

- вивчення реальних культурних потреб, інтересів громадян та участь 

громади у вирішенні актуальних проблем; 

- проведення круглих столів, бесід, усних журналів з дітьми, підлітками 

та молоддю з національно-патріотичного виховання; 

- робота з пропаганди здорового способу життя з різними категоріями 

населення; 

- пропаганда  національних культур  Арцизької громади через участь у 

фестивалях та конкурсах  обласних, регіональних та міжнародних 

рівнів. 

Клубні формування та народні самодіяльні колективи 

Всього в закладах культури Арцизької громади  нараховується - 88 

клубних  формувань: вокально-хорові,  музично-інструментальні, 

декоративно-прикладного мистецтва, театральні, хореографічні. В них беруть 

участь – 959 учасників. 

Протягом 2021 року закладами культури проведено  731 культурно-

масовий захід, це: культурно-освітні та розважальні зходи, концерти 

художньої самодіяльності, виставки декоративно-прикладного мистецтва.  

В клубних закладах громади функціонують 9 аматорських  колективів із 

званням «народний»: вокальний ансамбль «Гармонія», дитячий 

танцювальний ансамбль «Едельвейс», самодіяльна фотостудія «Буджак» -при 



Арцизькому БК; оркестр народної музики «Хоро Бургуджі»,   ансамбль пісні 

і танцю «Гердан» при Виноградівському СБК; ансамбль пісні і танцю 

«Дулакчія», оркестр народної музики «Дівітлія» при Деленьському СБК; 

дитячий танцювальний колектив «Лалє» при Холмському СБК; ансамбль 

пісні і танцю «Молоді серця» при Новоіванівському СБК. 

Культурно-мистецькі заходи громади 

У 2021 році міською радою був запущений соціальний проект для жителів 

громади пенсійного віку  «Друге дихання», в якому активну участь взяли 

клубні заклади. Проводилась робота за різними напрямками –  конкурси, 

вікторини, інтелектуальні, активні рухливі ігри,  літературні вечори, пісні, 

танці, караоке, слухання музики. 

В Арцизькій громаді згідно плану роботи проводяться масові заходи на 

рівні громади.  

Так, у березні в Арцизькому будинку культури проведена урочиста 

церемонія нагородження переможців творчого конкурсу «Сяйво талантів». 

У концерті, підготовленому спеціалістами Арцизького Будинку культури 

підготували яскраву концертну програму, взяли також участь «зразковий» 

танцювальний колектив «Світанок», ансамбль скрипалів дитячої музичної 

школи, «народні» колективи АБК, танцювальний ансамбль «Едельвейс» та 

вокальний ансамбль «Гармонія», «народні»  ансамблі Виноградівського СБК 

–  пісні і танцю «Гердан», оркестр народної музики «Хоро-Бургуджі». 

Клубні заклади взяли активну участь у підготовці та проведенні 205-

річчя з дня застування міста Арциз. Спеціалісти клубних закладів 

працювали на трьох локаціях. Вперше в громаді була організована 

театралізована постановка «Весільний переполох», де сільські заклади 

культури продемонстрували весільні обряди різних національностей. У 

святковому концерті взяли участь кращі колективи художньої 

самодіяльності.  

10-12 вересня 2021р. в Арцизі пройшов 17-ий міжнародний семінар-

практикум фотохудожників та фотоклубів «Буджак-2021», організований 

та проведений «народною» самодіяльною фотостудією «Буджак» за сприянні 

відділу культури та туризму. Учасниками фото семінару були 

фотохудожники України, Білорусії, Естонії.  

В сільських будинках культури було проведено Дні села, а саме: 

Делень, Главань, Прямобалка, Кам’янське, Новоіванівка. Пройшли святкові 

та урочисті концерти, де нагороджувались жителі сіл у різних номінаціях. В 

концертах брали участь колективи художньої самодіяльності Арцизької 

громади та запрошені колективи з міст Одеса та Білгород-Дністровський. 

Робота з дітьми та молоддю: 

Одним із важливих напрямків діяльності клубних закладів є робота з 

дітьми, підлітками та молоддю. В Арцизькій ОТГ така робота ведеться 

постійно всіма клубними закладами. Дитячі  клубні формування є в кожній 

клубній установі. Для цієї категорії організовується та проводиться велика 

кількість заходів. У 2021 році  проводились цікаві заходи: Гра-квест 

«Лабіринтами Європи», свято до Дня захисту дітей «Щасливі долоньки», до 



новорічних свят відкрилася Резиденція Святого Миколая на Соборній площі 

м. Арциз, відео-привітання з Новим роком учасників «народного» дитячого 

ансамблю «Едельвейс», новорічний квест «В пошуках новорічних пригод» та 

багато інших заходів. Всього в громаді нараховується 50 дитячих клубних 

формувань. 

Конкурсна та поточна діяльність 

Колективи Арцизької ТГ протягом року брали участь у Міжнародних, 

Всеукраїнських, Регіональних фестивалях та конкурсах, де були нагороджені 

грамотами, дипломами, грошовими преміями та медалями. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи Арцизького Будинку 

культури, який вважається базовим,  є надання методичної та практичної 

допомоги клубним закладам.  Діяльність методичного кабінету 

організовується згідно плану роботи АБК  та покращення організаційно-

методичного забезпечення десяти сільських клубних закладів. Методичний 

кабінет аналізує статистику та текстову звітність. Методисти розробляють 

примірні методичні рекомендації, сценарії і беруть безпосередню участь в 

організації і проведенні культурно-масових заходів.   

Протягом  2021 року методистами постійно надавалась методична  та 

практична допомога працівникам сільських закладів культури:  

- ведення клубної документації; 

- підготовка до святкування днів сіл;  

- інноваційні форми і методи клубної роботи та їх застосування при 

проведенні урочистостей до державних свят; 

- підбір репертуару з різних жанрів мистецтва та ін. 

 У 2021 році для підвищення кваліфікації клубних працівників 

Арцизької громади проводились семінари-практикуми, наради, круглі столи. 

Зокремя, був проведений Огляд-конкурс клубних закладів у сільській 

місцевості Арцизької ТГ «Кращий заклад». В якому зайняли призові місця: 

Кам’янський СБК – 1 місце, друге місце розділили Главанський та 

Новоіванівський СБК, 3 місце –   Виноградівський СБК. 


