
 
Проєкт  
вноситься селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

від ________ 2021 року                                                     № ____ 
смт Олександрівка 

 

Про затвердження плану 
проведення культурно-масових 
заходів відділу культури та 
туризму на 2021-2022 роки на 
території Олександрівської 
селищної ради 

 
Керуючись ст. 27, 32 Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про культуру», з метою створення умов для 
реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку 
культурно-мистецьких процесів, забезпечення якості та доступності всіх 
видів культурних послуг,  

 
  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 

 

 
1. Затвердити план проведення культурно-масових заходів відділу 

культури та туризму на 2021-2022 роки на території Олександрівської 
селищної ради (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя 
СКЛЯРЕНКА. 

 

 

 

Селищний голова                                                          Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
Олександрівської селищної ради 
 ___________ №______ 

 
План проведення культурно-масових заходів на 2021-2022 роки відділу 

культури та туризму на території Олександрівської селищної ради 
 

Назва закладу Дата Назва заходу 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Вересень-
Жовтень 
2021 р. 

Покровський ярмарок у рамках Міжнародної 
агропромислової виставки «Агро-Експо-2021» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Вересень-
Жовтень 
2021 р. 

Виставка-продаж робіт учасників самодіяльного 
об’єднання прикладного та декоративного 

мистецтва в рамках Міжнародної 
агропромислової виставка «АГРО-ЕКСПО»  та 

Покровського ярмарку м. Кропивницький 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 
Вересень 
2021 р. 

Святковий концерт до Дня Миру «Мир на землі – 
щастя дітям» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Вересень 
2021 р. 

Святкова шоу-програма з нагоди дня селища 
«Моє селище – моя колиска» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Вересень 
2021 р. 

Виставка-продаж робіт учасників самодіяльного 
об’єднання прикладного та декоративного 

мистецтва до Дня селища 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 
Жовтень 
2021 р. 

Свято Покрови «Козацька слава» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Заходи з нагоди відзначення 77-ї річниці 
визволення України від німецько-фашистських 

загарбників 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 
Листопад 

2021 р. 
Урочистості з нагоди Дня працівника сільського 

господарства «Хліб на столі, мир у домі» 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 
Листопад 

2021 р. 
Урочистості до Дня працівників культури та 

аматорів сцени 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 
Листопад 

2021 р. 
Урочисте віче до Дня Гідності та свободи «Герої 

нашого часу» 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 
Листопад 

2021 р. 
День пам’яті жертв голодомору «Голодний 33» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Урочистості до Дня працівників культури та 
аматорів сцени 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Вечір-концерт української творчості «Пісня – 
душа народу» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Флеш-моб до Всесвітнього Дня української 
хустки на базі самодіяльного об’єднання 
прикладного та декоративного мистецтва 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Новорічні віншування «Колядує 
Олександрівщина» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Новорічна казка для дітей Олександрівської 
громади та дітей соціальної категорії 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Січень  2022 
р. 

Мітинг пам’яті присвячений Дню визволення 
Олександрівки від німецько-фашистських 

загарбників 



КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Січень  2022 
р.  

Урочистості, присвячені Дню Соборності 
України «Соборність України – основа 

державності» 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 
Лютий  2022 

р. 
Селищне фольклорно-обрядове свято «Масляна 

іде – свято веде» 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 
Березень 
2022 р. 

Літературно-музична композиція 
«Вічне слово Великого Кобзаря» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Урочистості до Міжнародного жіночого дня 
«Жінка. Весна. Кохання» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Обласний огляд-конкурс аматорських 
театральних колективів «Театральна весна 

Кіровоградщини» 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 
Травень 
2022 р. 

Урочистості та святковий концерт до Дня пам’яті 
та примирення «Пам'ять наших поколінь» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Мітинг-реквієм приурочений Дню Перемоги над 
нацизмом у Другій Світовій Війні 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Дитяча розважально-ігрова програма 
«Хай вічно сміється дитинство дзвінке» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Урочистості з нагоди відзначення 26-ї річниці 
Конституції України та святковий концерт 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Мітинг скорботи з нагоди вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні «Нам не забути днів війни» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Липень 2022 
Селищне фольклорно-обрядове свято на березі 

річки Тясмин «Ой на Івана,  ой на Купала» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Селищне свято медового спаса «От і Спас, йде 
вже літечко від нас» на базі Підлісненського СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Серпень 
2022 р.  

Заходи до Дня Державного прапора України 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Урочистості та святковий концерт з нагоди 
відзначення 31-ї річниці Незалежності України 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Конкурсно-розважальна програма «Супер мама» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

Святкова шоу-програма з нагоди дня селища 
«Це край де я родилась і живу» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Вересень-
Жовтень 
2022 р. 

Покровський ярмарок у рамках Міжнародної 
агропромислової виставки «Агро-Експо-2022» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Вересень-
Жовтень 
2022 р. 

Виставка-продаж робіт учасників самодіяльного 
об’єднання прикладного та декоративного 

мистецтва в рамках Міжнародної 
агропромислової виставка «АГРО-ЕКСПО»  та 

Покровського ярмарку м. Кропивницький 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Вересень-
Жовтень 
2022 р. 

Виставка-продаж робіт учасників самодіяльного 
об’єднання прикладного та декоративного 

мистецтва до Дня селища 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 
Жовтень 
2022 р. 

Свято Покрови «Рідна земле моя, ти козацькою 
славою щедра…» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Заходи з нагоди відзначення 78-ї річниці 
визволення України від німецько-фашистських 

загарбників 



КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Урочистості з нагоди Дня працівника сільського 
господарства «Свято поля, хліба і душі» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Урочистості до Дня працівників культури та 
аматорів сцени Олександрівської громади 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Урочисте віче до Дня Гідності та свободи 
«З Україною в серці» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

День пам’яті жертв голодомору «Горить свіча… 
А може, то Душа?..» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2022 р.  

Вечір-концерт української творчості «Пісня – 
душа народу» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Флеш-моб до Всесвітнього Дня української 
хустки на базі самодіяльного об’єднання 
прикладного та декоративного мистецтва 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Новорічні віншування «Колядує 
Олександрівщина» 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Новорічна казка для дітей Олександрівської 
громади та дітей соціальної категорії 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Святковий концерт до Дня Захисника України 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Святковий концерт до Дня села «Моє село-моя 
колиска» 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Година пам’яті жертв голодомору «Голгофа 
голодної смерті» 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Андріївські вечорниці 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Новорічні вітання масове гуляння 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Січень  2022 
р. 

Привітання односельчан з Різдвяними святами 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня жіноцтва  та миру 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Мітинг-реквієм до Дня Перемоги 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Конкурсно-розважальна програма до Дня захисту 
дітей 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Розважальна молодіжна вечірка до Дня молоді 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Традиційне фольклорне свято Івана Купала 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

Серпень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня Незалежності України 



дозвілля» 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня захисника України 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня села 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Концерт до Дня працівника сільського 
господарства 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Вечір до Дня святого Миколая «Ой хто, хто 
Миколая любить…» 

Кримківський СК КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень  
2022 р. 

Новорічний концерт «З Новим роком вас вітаєм, 
щастя й радості бажаєм» 

Веселівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2021 р. 

Свято під відкритим небом до Дня села  
«Маленька Батьківщина» 

Веселівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Ретро-концерт «70 – 80 років» 

Веселівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Реквієм пам’яті жертв Голодомору присвячується 
«Лиха коса голодомору» 

Веселівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Квест-гра до Дня Святого Миколая «Запалюємо 
зорі» 

Веселівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Новорічний театралізований концерт «Сільське 
життя 2021» 

Веселівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень  2022 
р. 

Привітання жителів села з новорічно-різдвяними 
святами 

Веселівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р.  

Святковий концерт  та мітинг-реквієм до Дня 
Перемоги у Другій світовій війні 

Веселівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Свято під відкритим небом до Івана Купала 

Веселівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р.  

Святковий концерт до Дня Незалежності України 

Веселівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

Народне гуляння  до Дня села 

Несватківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

День села. Вечір відпочинку 



Несватківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Зимова казка. Привітання для дітей. 

Несватківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень  2022 
р. 

Щедрий вечір, добрий вечір. Привітання жителів 
села 

Несватківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт до Міжнародного жіночого 
дня 

Несватківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Мітинг присвячений до дня великої перемоги 

Несватківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

День захисту дітей. Розважально-ігрова програма 

Несватківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

День незалежності України. Святковий концерт 

Несватківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

День села. Святковий концерт «Моє рідне село» 

Нижчеверещаківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2021 р. 

Святкова програма до Дня Села 

Нижчеверещаківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Концерт до Дня працівників сільського 
господарства 

Нижчеверещаківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня жінки. 

Нижчеверещаківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Мітинг-реквієм до Дня Перемоги над нацизмом у 
Другій Світовій війні 1939-1945р.р. 

Нижчеверещаківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Концерт до свята Івана Купала 

Нижчеверещаківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

Святковий захід до Дня Села 

Нижчеверещаківський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Концерт до Дня української хустки 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Святковий концерт до Дня захисника України 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Святкування до дня села 



Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Святковий концерт до Всеукраїнського дня 
працівників культури та аматорів народного 

мистецтва (09.11) 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Святкові вітання працівникам сільського 
господарства (до Дня працівника СГ України) 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Театралізований вечір «Андріївські вечорниці» 
(13.12.2021) 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Новорічні вітання жителям села 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень  2022 
р. 

Театралізоване свято «Коляд, коляд, колядниця» 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень  2022 
р. 

Вечір присвячений пам’яті Героїв Крут 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий  2022 
р. 

Вечір до Дня всіх закоханих 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт присвячений Міжнародному 
жіночому дню 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Квітень 2022 
р. 

Вечір присвячений пам’яті В. Івасюка 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Мітинг-реквієм до Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Дитячий ранок «Королева гра» присвячений 
Міжнародному дню захисту дітей 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Вечір до Дня Конституції України 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Фольклорне свято «Ой на Івана Купала» 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Вечір відпочинку для молоді присвячений 
Міжнародному дню молоді (21 серпня) 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Святковий концерт присвячений 31 річниці 
Незалежності України 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня захисника України 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

Жовтень 
2022 р. 

Святкування до дня села 



дозвілля» 
Вищеверещаківський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Святковий концерт до Всеукраїнського дня 
працівників культури та аматорів народного 

мистецтва (09 листопада) 
Вищеверещаківський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Святкові вітання працівникам сільського 
господарства (до Дня працівника СГ України) 

Вищеверещаківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Театралізований вечір «Андріївські вечорниці» 
(13 грудня) 

Любомирський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Святковий концерт до дня села «Святе, як хліб – 
моє рідне село» 

Любомирський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Концерт до Нового року  «Нехай новий рік 
приносить тільки радість!» 

Любомирський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень  2022 
р. 

Вечір української пісні «Приходьте до нас 
поспівати, з Новим роком та Василем вітати» 

Любомирський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт до Міжнародного дню жінок « 
Жінки це квіти України» 

Любомирський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Мітинг до дня Перемоги  «Перемога свята 
перемога» 

Любомирський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Майстер клас по плетінню  купальських вінків 
«Віночки звивайте, на купала поспішайте» 

Голиківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Святковий концерт до Дня Захисника України 
«Мужність - це сила». 

Голиківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Звітній концерт до Дня села « Села кращого 
немає». 

Голиківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Розважальний новорічний концерт «Свято 
наближається». 

 
Голиківський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Січень  2022 
р. 

Привітання односельчан з Новорічно-різдвяними 
святами (Щедрування, колядування , віншування) 

 
Голиківський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Лютий  2022 
р. 

Вечір відпочинку для молоді до Дня всіх 
закоханих 

«Любов буде поміж нас». 
Голиківський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня жіноцтва та миру. 

Голиківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Квітень 2022 
р. 

Розважально-ігрова програма до Дня сміху. 
Гумор - це унікальний дар. 

Голиківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Урочистий мітинг- реквієм до Дня Перемоги. 

Голиківський СБК Липень 2022 Традиційно – фольклорне свято Івана Купала 



КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

р. 

Голиківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня Незалежності. 

Голиківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Святковий концерт до  Дня захисника України 

Голиківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня села 

Голиківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Новорічний концерт. 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2021 р. 

Святковий концерт до Дня Села 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Святковий концерт до  Дня захисника України 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень  2022 
р. 

Святковий концерт до Дня Соборності 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий  2022 
р.  

Мітинг до Дня Героїв Небесної Сотні 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт до Міжнародного жіночого 
дня 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня матері «Дякую тобі 
моя рідна» 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Дитяча ігрова – розважальна програма до Дня 
Захисту дітей 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Святковий захід до Дня Української Державності 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня Незалежності України  
«Квітуй моя Україно» 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

Святковий захід до Дня села 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Концертна програма до Дня козацтва та 
захисника України 

Розумівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня сільського працівника 



Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2021 р. 

Концертна програма до Дня працівників лісового     
господарства 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

«Моє село найкраще в світі» свято села 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

«Свято щедрого врожаю» концертна програма до 
дня працівників сільського господарства. 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

«Калита , калита з чого ти вилита » українські 
вечорниці. 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

«Новорічні несподіванки » новорічна 
розважальна програма для дітей. 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 
Січень 2022 

«Щедрий вечір , добрий вечір» різдвяні гуляння , 
свято біля ялинки. 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

«Жінка світло свого дому » концертна програма 
до 8 березня 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Квітень 2022 
р. 

«Ковалівські вечорниці» народознавче свято. 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 

«Перемога в наших серцях  » концертна програма 
до Дня Пам’яті та Примирення. 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

«Міні міс» конкурсно-розважальна    програма 
для дітей 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

«Ой на Івана , ой на Купала» театралізоване 
обрядове дійство біля річки. 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

«Я люблю свою Україну» Концертна програма до 
Дня Незалежності України. 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

Концертна програма до дня працівників лісового 
господарства. 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

«Святе мов хліб село моє» свято села. 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

«Врожаю щедрого бажаєм» концертна програма 
до дня працівників сільського господарства. 

Бірківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

«Новорічні дива» новорічна розважальна 
програма для дітей. 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

Січень 2022 
р. 

Розважальна програма для молоді «Новий рік на 
порозі» 



дозвілля» 
Підлісненський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

«Ми щедруємо – щастя віншуємо» - вечорниці 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

Тематичний вечір до Дня СоборностіУкраїни (дня 
Злуки) «Одна-єдина Україна!» 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

«Стріли Амура» - концертно-розважальна 
програма 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

Година пам’яті «Герої не вмирають» до Дня 
Героїв Небесної Сотні 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Масове обрядове гуляння «Масляна» 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Концертно-ігрова програма до Міжнародного 
жіночого дня – 8 Березня 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Квітень 2022 
р. 

Розважальна програма « Торба сміху – всім на 
втіху» 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Квітень 2022 
р. 

Поетичний вечір-спомин про трагедію Чорнобиля 
«Коли в народу горе – поети не мовчать» 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Урочистий мітинг з нагоди відзначення Дня 
пам’яті та примирення та 74-ої річниці Перемоги 

над нацизмом у Європі 
Підлісненський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Травень 
2022 

Концерт з нагоди відзначення Дня Матері 
«Любов мами – вічна» 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Святковий концерт з нагоди Дня Конституції 
України та Дня молоді 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Розважальна ігрова програма «Мелодії 
дитинства» до Дня захисту дітей 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Масове театралізоване дійство «Ой на Івана, ой 
на Купала» 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Конкурс «Фест господинь» 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Святковий концерт з нагоди відзначення Дня 
Державного прапора України, Дня Незалежності 

України 
Підлісненський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Обрядові дійства «Обжинки», «Зажинки» 



Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Вечір-пам’яті  з нагоди відзначення Дня пам'яті 
захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

Свято села «Не хлібом єдиним…» 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Концерт до Дня захисника України,  Дня 
українського козацтва 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Вечір-пам’яті до річниці Дня пам’яті жертв 
Голодоморів 1932-1933рр. в Україні 

Підлісненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Новорічний концерт для жителі села 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Святковий концерт до Дня Захисника України 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Мітинг до Дня пам’яті жертв Голодомору 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Новорічний  концерт для молоді 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

Ранок для малят. «Новорічні танцюльки» 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

День Соборності. «Ти в нас одна, Соборна 
Україна». 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

Тетянин день . «Тетянині посиденьки». 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

«Закохані не помічають часу» Вечір відпочинку 
для   молоді. 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

Проводи зими. «Масляна солодуха для гостей 
замануха» 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

«Ми завжди будем пам’ятати …» Вечір – спогад 
пам’яті події на майдані (2014 рік) 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

«Зіроньки для матусі». Концерт до 8 Березня. 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

День ляльки. Конкурс на кращу ляльку - мотанку. 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Виїзний концерт «На гостини для сусідів». 

Цвітненський СБК Квітень 2022 День сміху. Вечір відпочинку для молоді. 



КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

р. 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Квітень 2022 
р. 

Всесвітній день танцю. Танцювальна вечоринка 
«Цвітненські викрутаси». 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Мітинг – реквієм . Концерт «Перемога, свята 
перемога» 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

«Цвітна має таланти». Розважальний конкурс . 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

День захисту дітей. Прийняти участь в районних   
масових заходах. 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

День батька. Конкурс «Супер тато». 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

День Конституції. Вікторина «Чи знаєте Ви?» 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Концерт «Іванів день». 
 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

День шахматиста . Родинні змагання . 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

День медового Спасу. Медові посиденьки. 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

«Флеш- моб» до Дня Незалежності. « Я заховаю в 
серці Україну» 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

День спорту. Дитячі змагання «Веселі старти» 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

Свято квітів та врожаю. Конкурсно-розважальна 
програма для дітей. 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Святковий концерт «Козацькому роду нема 
переводу» 

День українського козацтва та Захисника 
Вітчизни 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

День вчителя «Наша служба небезпечна і важка» 
гумористична година 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

День робітників сільського господарства. «Ми 
славимо 

руки твої, хліборобе!» святковий концерт 
Цвітненський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

День Гідності та Свободи. Тематична година. 



Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Вечір  пам’яті «Голод 33- не повторись!» 

Цвітненський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 

День збройних сил України. Зустріч з солдатами 
котрі 

проходили військову службу та були в зоні АТО. 
Цвітненський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Новорічні вітання з новим роком та Різдвом 
Христовим жителів села . 

Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Святковий  концерт до Дня Захисника України 

Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Флеш-моб до Дня Гідності і свободи «Ми не 
зганьбили наших предків, нових героїв дали 

небесам» 
Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Година спілкування з ветеранами АТО, ООС, 
волонтера до Дня Збройних Сил України та Дня 

волонтера 
Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

Мирна хода, флеш-моб до Дня Соборності 
України «Хай буде вільна Україна на всі часи на 

всі віки» 
Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

Народно-обрядове дійство «Від хати до хати з 
Новим роком вітати» 

Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

Вечір реквієм пам’яті Небесної сотні «Герої не 
вмирають поки їх пам’ятають» 

Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт до Міжнародного жіночого 
Дня березня «Вітайте жінку, матір і кохану!» 

Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Урочистий  концерт до Дня Перемоги «Перемога, 
свята Перемога» 

Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Святковий  концерт до Дня Конституції «Рідний 
край, де живемо Україною зовемо» 

Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Урочисті заходи до Дня Прапора та Дня 
Незалежності «Всім серцем любіть Україну 

свою» 
Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Святковий  концерт до Дня Захисника України 
«Моя Україна, єдина і вільна» 

Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Урочисті заходи до Дня Гідності і свободи 
«Україна - країна нескорених» 

Олександрівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Вечір – зустріч до Дня Волонтера та Збройних 
Сил України «Поспішайте творити добро». 

Букварський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Вечір-зустріч  до  Дня    захисника України "Сила 
Нескорених" 

Букварський СБК 
КЗ «Центр культури та 

Листопад 
2021 р. 

Святковий концерт до Дня села "Моє село- землі 
квітучої  краса» 



дозвілля» 
Букварський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Флеш-моб до Дня української хустки "Хустка - 
завжди в моді" 

Букварський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

Віншування жителів села з Новорічними святами 
та Різдвом Христовим 

Букварський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

Вечір - реквієм присвячений пам’яті Героям 
Небесної Сотні «Герої не вмирають » 

Букварський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

До Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав, вечір-пам’яті «Одвічна 

біль…». 
Букварський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт  «Жінка – небесна і земна» 

Букварський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

«До нас прийшла Масляна» - театральне дійство 

Букварський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Мітинг – реквієм «Хвилина мовчання пекуча й 
терпка» присвячений Перемозі над нацизмом у 

Другій світовій війні 
Букварський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня Конституції 
«Слава і воля України!» 

Букварський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Концертна програма «На Купала нічка мала» 

Букварський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Тематичний  концерт до Дня Незалежності 
«Україна – це ми!» 

Букварський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Свято  села  «Село моє - маленька 
батьківщина…» 

Букварський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Мітинг – реквієм пам’яті жертв голодомору 
«На вікні свіча догасала» 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2021 р. 

День села 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Звітний концерт  « Успіхи за рік» 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Святкова програма до дня Святого Миколая 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

Конкурсно–розважальна програма до дня 
закоханих  «Кохання це сила» 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт до  Міжнародного Жіночого 
Дня 8 Березня  «Жінка розквітає на весні» 

Ясинівський СК Квітень 2022 Вечір – реквієм до Дня Чорнобильської трагедії « 



КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

р. Пам’ять в нашому серці » 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Концерт до дня Перемоги 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Святкування дня Захисту дітей 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Концерт до дня Конституції  України 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Святковий концерт до дня Родини 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

День Незалежності України 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

Святкування дня села 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Концерт до Дня Захисника України « Наші герої 
» 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 

Святковий концерт до дня Працівників сільського 
господарства 

Ясинівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Новорічний концерт 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

День Захисника України та День Села(Святковий 
концерт) 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

День Сільського Господарства(Святковий 
концерт) 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

День Збройних Сил України (Святкове вітання) 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Новорічний концерт 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

Веселі щедрівки 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

Свято кохання 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Жіночій День 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Квітень 2022 
р. 

День сміху 



Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

День перемоги 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

День Захисту дітей 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Купальські розваги 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня Незалежності      
України 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

День закінчення Другої Світової Війни 
(покладання квітів до пам’ятників) 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

День Захисника України та День Села(Святковий 
концерт) 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

День Сільського Господарства(Святковий 
концерт) 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

День Збройних Сил України (Святкове вітання) 

Красносільський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Новорічний концерт 

Єлизаветградківський 
СБК КЗ «Центр культури 

та дозвілля» 

Вересень 
2021 р. 

Свято селища 

Єлизаветградківський 
СБК КЗ «Центр культури 

та дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт до 8 березня 

Єлизаветградківський 
СБК КЗ «Центр культури 

та дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня перемоги 9-травня 

Єлизаветградківський 
СБК КЗ «Центр культури 

та дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Свято Івана  Купала 

Єлизаветградківський 
СБК КЗ «Центр культури 

та дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня Незалежності 
України 

Єлизаветградківський 
СБК КЗ «Центр культури 

та дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

Свято селища 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Святковий концерт присвячений Дню села 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

День святого Миколая 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

Грудень 
2021 р. 

Поздоровлення жителів села з Новим роком та 
Різдвом Христовим 



дозвілля» 
Бовтиський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Бал-маскарад присвячений Новому року 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

День Соборності України 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р.  

Поздоровлення жителів села  з Новим роком та 
Різдвом Христовим (Маланкування) 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

День святого  Валентина 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Концерт  до  8-Березня 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Квітень 2022 
р. 

Концерт до дня Чорнобильської трагедії 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Мітинг-реквієм до річниці перемоги 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Концерт до дня  Конституції 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р. 

Концерт  «Ой на  Івана, ой на Купала» 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Концерт до Дня Незалежності України 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 

Концерт до Дня  села 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Вшанування  пам’яті  жертв голодомору 1932-
1933 років 

Бовтиський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Новорічні поздоровлення жителів села 
«Новорічні гуляння» 

Михайлівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Святковий концерт присвячений дню села 
«Село моє для мене ти єдине» 

Михайлівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Святковий концерт до дня сільського господаря 
«Свято поля хліба і душі» 

Михайлівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Новорічний святковий концерт 
«Новий рік вже на порозі» 

Соснівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Святковий концерт до дня села "Рідне село моє, 
краплиночка на карті України" 

Соснівський СБК Листопад Мітинг-пам'ять біля пам'ятника голодомору 33 



КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

2021 р. року "Запали у серці свічку" 

Соснівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Концерт до нового року 
"Збирайся скоренько, Новий рік близенько" 

Соснівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

Тематичний вечір до Дня Соборності України 
"Всім серцем свою Україну любіть" 

Соснівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

Конкурсна-розважальна програма до дня 
закоханих "Стріли кохання" 

Соснівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Святковий концерт до дня жінки "Воістину 
небесна і земна -жінка" 

Соснівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Святковий концерт до Дня Перемоги у Другій 
Світовій війні "Пам'ятаєм сорок п'ятий і сьогодні 

і завжди" 
Соснівський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Бесіда з молоддю до Дня Конституції "Від роду 
до народу слався, Україно" 

Соснівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Святковий  концерт до Дня Незалежності України 
"Тебе благословляю Україна - мати" 

Соснівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Святковий концерт до дня села "Село, моє рідне 
село..." 

Соснівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

Мітинг біля пам'ятника голодомору 33року 
"Засвіти свічку" 

Соснівський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Святковий концерт до Нового року. 

Бандурівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Вечір-зустріч до дня захисника України 

Бандурівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Новорічні поздоровлення жителів села 

Бандурівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

Тематичний вечір до Дня Соборності України 

Бандурівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

Вечір присвячений пам’яті Героям Небесної 
Сотні 

Бандурівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Концерт до 8 березня 

Бандурівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Концертна програма до Дня Пам’яті та 
Примирення. 

Бандурівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Святковий концерт присвячений Дню 
Конституції України 



Бандурівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Святкова програма до Дня Незалежності України 

Бандурівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Концерт до Дня Захисника України 

Бандурівський СК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р.  

Новорічний концерт 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2021 р. 

Урочистості та святковий концерт до Дня села 
Родниківка «Село моє рідне» 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Творча лабораторія «Берегиня» до дня сільської 
жінки 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Вечір відпочинку «Козацькому роду нема 
переводу» до Дня захисника України 

 
Родниківський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Урочистості та святковий концерт до Дня 
працівника сільського господарства «Слава 

нашим хліборобам!» 
Родниківський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Грудень 
2021 р. 

Театралізовано – розважальне свято «Калита - 
лита» 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

Літературно – музичний вечір патріотичного 
напрямку 

«Герої не вмирають» 
Родниківський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Концерт присвячений міжнародному Жіночому 
дню «Для Вас, жінки!». 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Квітень 2022 
р. 

Свято гумору «Відкритий мікрофон – село 
сміється» до дня гумору та дня обміну насінням 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Мітинг реквієм до Дня Пам’яті та скорботи 
«Ніколи знову» 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Конкурсно-розважальна програма присвячена 
Дню захисту дітей 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Літературно – музичний вечір до Дня Конституції 
«Закон для всіх один» 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Липень 2022 
р.  

Театралізовано – розважальне свято «Ой на Івана, 
тай на Купала» 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Урочистості та святковий концерт до Дня 
Незалежності України 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2022 р. 

Урочистості та святковий концерт до Дня села 
Родниківка 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

Жовтень 
2022 р. 

Літературно – музичний вечір «Берегиня» до дня 
сільської жінки 



дозвілля» 
Родниківський СБК 

КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

Листопад 
2022 

Урочистості та святковий концерт до Дня 
працівника сільського господарства 

Родниківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Вечір відпочинку «Свято жіночої долі» 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Вересень 
2021 р. 

Свято квітів та врожаю «Осінні барви» 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2021 р. 

Свято день села Красносілки                                                          
“Село моє-пісенна сторона” 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Урочистості та концерт до дня працівників 
сільського господарства “Вас вітаєм — 

хлібороби” 
Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2021 р. 

Мітинг-реквієм по жертвам голодомору та 
політичних репресій “Гори святої пам'яті свіча” 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Січень 2022 
р. 

Мітинг —  память до 78 річниці визволення с. 
Красносілки 

від фашистів “Память, якій не має забуття”. 
Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

Восьма річниця розстрілу на Майдані, “Небесна 
сотня”  тематична година “Буремне полум'я 

майдану”. 
Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Лютий 2022 
р. 

Конкурсно- розважальна програма до дня 
закоханих 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Березень 
2022 р. 

Концертна програма до 8 Березня                                       
“Мати-Найсвятіша жінка на землі 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Квітень 2022 
р. 

Гумористично-розважальна програма 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Мітинг — реквієм до 77 річниці Перемоги над 
нацизмом у другій світовій війні “Їх подвиг і 

славу вовік збережемо” 
Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

Концертна програма до 9 Травня  “Вічна пам'ять, 
вічна вдячність”. 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Травень 
2022 р. 

День Матері та міжнародний день сім'ї                                        
дитячий пісенний конкурс 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Урочистості та концерт до дня Конституції 
України “Моя Батьківщина, квітучі поля...” 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Розважальне свято, присвячене Дню захисту 
дітей 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Червень 
2022 р. 

Пісенний конкурс до дня молоді 

Красносілківський СБК Червень Свято день батька, конкурсно-розважальна 



КЗ «Центр культури та 
дозвілля» 

2022 р. програма 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Урочистості до дня Державного Прапора України 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Тематичний концерт до дня Незалежності 
України “Україна сильна та незалежна” 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Серпень 
2022 р. 

Мітинг — реквієм до дня пам'яті воїнів — 
захисників, які полягли за свободу  та 

незалежність України 
Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

Урочистості та концерт до дня Захисника України 
“Козацька держава наша гордість і слава” 

Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Жовтень 
2022 р. 

День визволення України від фашистських 
загарбників “Пам'ять про них збережуть 

обеліски” 
Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Листопад 
2022 р. 

День Гідності та Свободи. Літературно — 
музичний вечір “Ми просто горді, що ми — 

українці” 
Красносілківський СБК 
КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

Грудень 
2022 р. 

Новорічна шоу-програма 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

12-22 
жовтня 
2021 р. 

Експонування виставки «Вони захищають 
незалежність України» (до Дня захисника 

України) 
КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

12-22 
жовтня 2021 

р. 

Експонування виставки «Козацька слава рідного 
краю» (до Дня українського козацтва) 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

18-29 
жовтня 2021 

р. 

Експонування виставки «Непідкуплені дзвони 
Ірини Кримської» (до 40-річчя від дня 

народження поетеси Ірини Анатоліївни 
Кримської) 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

26-29 
жовтня 2021 

р. 

Експонування виставки «Україна: визволення від 
нацизму» (до Дня визволення України від 

фашистських загарбників) 
КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

20-30 
листопада 

Експонування виставки «Голодомор на 
Олександрівщині» (до Дня пам’яті жертв 

голодоморів) 
КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

3-14 грудня 
2021 р. 

Експонування виставки «Фундукліївка: 
миттєвості історії» (до 145-річчя відкрився руху 

поїздів на Фастівській залізниці) 
КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

15-24 грудня 
2021 р. 

Експонування виставки «Зупинимо СНІД гуртом» 
(до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом) 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Січень 
2022 р. 

Експонування виставки «Новорічна ретроялинка» 
та захід для дітей 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Січень 
2022 р. 

Експонування виставки «Соборність України – 
запорука незалежності держави» (до Дня 

соборності України) 
КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Лютий 2022 
р. 

Експонування виставки «Слава Героям Небесної 
сотні» (до Дня Героїв Небесної Сотні) 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Березень 
2022 р. 

Експонування виставки «Шевченкіана 
Олександрівщини» (до дня народження Т. Г. 



Шевченка) 
КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Квітень 2022 
р. 

Акція «День тихого мистецтва» 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Квітень 2022 
р. 

Акція «День тихого мистецтва» 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Травень 
2022 р. 

Міжнародна акція «Ніч у музеї» 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Червень 
2022 р. 

Експонування виставки «Олександрівщина у роки 
Другої світової війни» (до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні) 
КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Липень 2022 
р. 

Експонування виставки декоративно-ужиткового 
мистецтва (до Дня Української Державності) 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Серпень 
2022 р. 

Експонування виставки «З Україною в серці» (до 
Дня Незалежності України) 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Вересень 
2022 р. 

Засідання «Літературної вітальні» 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Жовтень 
2022 р. 

Експонування виставки «Богдан Хмельницький у 
Бірках» (до Дня українського козацтва) 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Листопад 
2022 р. 

Захід і тематична виставка до Дня пам’яті жертв 
голодоморів 

КУ«Олександрівський  
краєзнавчий музей» 

Грудень 
2022 р. 

Захід «Святий Миколай прийшов до нас у гості» 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

28 вересня 
2021 р. 

Вечір спілкування «Хай теплою буде осінь 
життя» 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

13 жовтня 
2021 р. 

Історико – патріотичний вернісаж 
«І не буде переводу  українському народу, доки з 

глибини сторіч долина козацький клич» 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 
08 листопада 

2021 р. 
Гроно мовних цікавинок «Співуча, ніжна і 

близька» 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 
07 грудня 

2021 р. 
Юридична шпаргалка 

«Мої права в моїй державі» 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

20 січня 
2022 р. 

Історико – патріотичний екскурс «Соборність в 
душах, єдність у серцях» (до Дня Соборності та 

Свободи України) 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

18 лютого 
2022 р. 

Інтелектуальний спринт «У мові рідній – і 
минуле, й майбуття, у ній народу суть, його 
життя» (до Міжнародного дня рідної мови) 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

17 березня 
2022 р. 

Поетичний акорд  «Поезія дарує нам красу» (до 
Всесвітнього дня поезії) 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

15 квітня 
2022 р. 

Бібліотечний non-stop  «Цікаве дозвілля – чисте 
довкілля»( до Дня  довкілля) 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

11 травня 
2022 р. 

Сімейно-розважальна програма «Тепло сімейного 
вогнища» (до Міжнародного дня сімей) 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

27 червня 
2022 р. 

Історико – правовий всеобуч «Закон – путівка в 
життя» (до Дня Конституції України) 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

28 липня 
2022 р. 

Історичний  хронограф «Дорогами тисячоліть. 
Хрещення Київської Русі» 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

18 серпня 
2022 р. 

Патріотична акція «Україна моя, ти одна як 
життя» 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

20 вересня 
2022 р. 

Бібліодесант«Нехай буде мир у всьому світі» 
 

КЗ «Центральна 12 жовтня Ретро-погляд «Козацький дух не переможний» 



бібліотека» 2022 р. 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 
20 листопада 

2022 р. 
Вахта пам’яті «Уже ніхто не знищить Україну, в 

тобі, в мені, у кожному із нас» 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 
08 грудня 

2022 р. 
Мозаїка правознавчих порад  «Держава. Право. 

Суспільство» 
Бандурівська філія 

комунального закладу 
«Центральна бібліотека» 

22 вересня 
2021 р. 

Круглий стіл «Читаюча родина - надія України» 

Бандурівська філія 
комунального закладу 

«Центральна бібліотека» 

13 жовтня 
2021 р. 

Поетичний зорепад «Україно моя барвінкова, 
захистить хай тебе Покрова» 

Бандурівська філія 
комунального закладу 

«Центральна бібліотека» 

27 листопада 
2021 р. 

Мітинг-реквієм «Розіп’ята душа на хресті 
всевишньої печалі» 

Бандурівська філія 
комунального закладу 

«Центральна бібліотека» 

15 грудня 
2021 р. 

Народознавчий калейдоскоп «У грудні що не 
день, то свято. Зима прийшла, празників привела» 

Бандурівська філія 
комунального закладу 

«Центральна бібліотека» 

21 січня 
2022 р. 

Історичний репортаж «Соборність і злагода - 
умови процвітання України» 

Бандурівська філія 
комунального закладу 

«Центральна бібліотека» 

18 лютого 
2022 р. 

Година-реквієм «Герої не вмирають» 

Бандурівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

09 березня 
2022 р. 

Поетична вітальня «Шевченкова свіча століттями 
горить» 

Бандурівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

20 квітня 
2022 р. 

Паралелі пам’яті «Хто квітень наш отак 
підступно зрадив?» 

Бандурівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 травня 
2022 р. 

Свято фронтової поезії і пісні «Пам’ятайте про 
героїв і в слові, і в пісні, хай відомими стануть 

герої безвісні» 
Бандурівська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Святкова програма «Країна дитинства» 

Бандурівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

15 липня 
2022 р. 

Мандри сторінками книги В. Білошапки, М. 
Коломійця «Заховалось під крилом діброви» 

Бандурівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

23 серпня 
2022 р. 

Історично-патріотичний візерунок  «Символіка 
української долі та волі» 

Бандурівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

21 вересня 
2022 р. 

Конкурс читців поезії «За мир в усьому світі» 

Бандурівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

21 жовтня 
2022 р. 

Бібліопосиденьки «Літа на зиму повернули» 

Бандурівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

18 листопада 
2022 р. 

Свято оновлення душі «Раз добром нагріте серце, 
вік не прохолоне» 

Бандурівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

23 грудня 
2022 р. 

Народознавча мозаїка «І звичаї, і мова, і давнина 
свята» 



Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 вересня 
2021 р. 

Рейд у природу «Як здоров’я, Бірківський краю?» 
 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 жовтня 
2021 р. 

Свято просто неба  «Моє село найкраще в світі» 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

19 листопада 
2021 р. 

Поетичний вернісаж «Синам України вічна слава 
лине» 

 
Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 грудня 
2021 р. 

Українські вечорниці «Калита , калита, з чого ти 
вилита? » 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 січня 
2022 р. 

Різдвяний вертеп  «Щедрий вечір , добрий вечір» 
 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

11 лютого 
2022 р. 

Творча майстерня  «Кохання у моєму серці» 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 березня  
2022 р. 

Поет-вечір «Жінка світло свого дому » 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

15 квітня 
2022 р. 

Народознавчий  вечір «Ковалівські вечорниці» 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 травня 
2022 р. 

Екскурс в  історію  «Перемога в наших серцях »( 
до Дня Пам’яті та Примирення) 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Конкурсно-розважальна    програма для дітей 
«Щасливе дитинство» 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

20 серпня 
2022 р. 

Свято просто неба  «Я люблю свою Україну»( до 
Дня Незалежності України) 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

16 вересня 
2022 р. 

Еко-година  «Природа помилок не вибачає» 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 жовтня 
2022 р. 

Час української звитяги «Нація героїв» 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

18 листопада 
2022 р. 

Тематична година «Схилімо голови в скорботі» 

Бірківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

30 грудня 
2022 р. 

Новорічна розважальна програма для дітей 
«Новорічні дива» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

29 вересня 
2021 р. 

Вечір посвята «Моя бібліотеко! Ти мудрість всіх 
віків, хранителька добра» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

13 жовтня 
2021 р. 

Історична подорож  «Славетні шляхи 
українського козацтва» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

26 листопада 
2021 р. 

Патріотичний набат «Біль душі і пам’ять серця» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

17 грудня 
2021 р. 

Конфеті новорічне «Свято починається, мрії 
збуваються» 



Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

19 січня 
2022 р. 

Народознавче свято «Цілюще джерело» (традиції 
свята Водохреща) 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

20 лютого 
2022 р. 

Мовний калейдоскоп «Рідна мова чарівниця – 
душі народної скарбниця» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

09 березня 
2022 р. 

Поетичний зорепад «На струнах Кобзаревої 
душі» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

12 квітня 
2022 р. 

Гравітація літературна «У простори космосу» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

10 травня 
2022 р. 

Круглий стіл «Берегиня роду людського» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Діалог жіночий «Дитина – це наша надія» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

11 липня 
2022 р. 

Гід літературний «Подорож до Країни книг» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

10 серпня 
2022 р. 

Круглий стіл  «Українське село – стан і 
перспективи» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

21 вересня 
2022 р. 

Сквер бібліотечний «Хай буде мир на всій землі» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

13 жовтня 
2022 р. 

Експозиція мужності «Захисники України – 
нащадки славних козаків» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

21 листопада 
2022 р. 

Історичне занурення «Свобода, воля і честь понад 
усе» 

Бовтиська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

11 грудня 
2022 р. 

Екскурс в минуле «Андріївські вечорниці» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

22 вересня 
2021 р. 

Вечір-реквієм  «Війна відгриміла та пам'ять 
жива» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

14 жовтня 
2021 р. 

Історичне лото «Сила нескорених» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

04 листопада 
2021 р. 

Свято села «Моє село – землі квітучої краса!» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

12 грудня 
2021 р. 

Вечорниці «На Андрія ворожила!» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

31 грудня 
2021 р. 

Новорічне свято «В гостях у зими!» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

22 січня 
2022 р. 

Історико-літературна композиція «Моя Соборна 
Україна!» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

19 лютого 
2022 р. 

Акція «Подаруй Янгола героям Небесної сотні!» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

09 березня 
2022 р. 

Віршограй «Шевченко-голос українського 
народу!» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

26 квітня 
2022 р. 

Вечір-спомин  «Чорнобиль – живий плач мертвої 
зони. Ліквідатори Букварки» 

Букварська  філія 20 травня Флеш-моб «Жива вишиванка» 



КЗ   «Центральна 
бібліотека» 

2022 р. 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

28 червня 
2022 р. 

Обговорення за круглим столом «Один закон для 
всіх людей» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

06 липня 
2022 р. 

Купальське дійство «Ой пливи вінок..» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

24 серпня 
2022 р. 

Патріотична акція «Всім серцем любіть Україну!» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

22 вересня 
2022 р. 

Вахта  пам’яті «Поки горить свіча не згасне 
пам'ять» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

14 жовтня 
2022 р. 

Спілкування за круглим столом «Козацькій славі 
жити у віках» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

26 листопада 
2022 р. 

Вечір пам’яті «Голодомор – нестихаючий біль 
України» 

Букварська  філія 
КЗ   «Центральна 

бібліотека» 

10 грудня 
2022 р. 

Правознавчі акценти  «Права та обов’язки у 
нашому житті» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

02 вересня 
2021 р. 

День народження гривні «Гривня- наш символ» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 жовтня 
2021 р. 

Історичний вернісаж «Хай Вкраїну на віки 
прославляють козаки» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

27 листопада 
2021 р. 

Історичний спомин  «Свічка Голодомору не 
згасне» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

22 січня 
2022 р. 

Історичний екскурс «Майбутня доля мислилась 
соборно» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

21 лютого 
2022 р. 

Мовознавча мозаїка «Мов джерельна вода - рідна 
мова моя» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 березня 
2022 р. 

Літературна шевченкіана «Струни Кобзаревого 
серця» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 квітня 
2022 р. 

День здоров’я  «Рух - життя – майбутнє» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 травня 
2022 р. 

Сторінки пам’яті «Рокам  ніколи  пам’яті  не 
стерти» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

27 червня 
2022 р. 

Правовий батл «Конституція України - правовий  
фундамент стабільності держави» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 липня 
2022 р. 

Народознавчий пікнік «Ой, пливи вінок по воді, 
по воді...» 



Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

23 серпня 
2022 р. 

Інтелектуальний конкурс «З Україною в серці» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

30 вересня 
2022 р. 

День бібліотеки «З хорошою книгою призначено 
зустріч» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 жовтня 
2022 р. 

Квест «Від козака до сучасного захисника» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

21 листопада 
2022 р. 

Літературно-патріотична експозиція  «Ми гідні 
жити в мирі та свободі» 

Вищеверещаківська           
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 грудня 
2022 р. 

Вечорниці «Ой, Андрію, Андрію, маю на тебе 
надію» 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

21 вересня 
2021 р. 

Бібліозустріч «Безцінне слово мир, страшне слово 
війна» (до Міжнародного дня миру) 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

14 жовтня 
2021 р. 

Історичний дайджест «Козацькому роду нема 
переводу» 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

21 листопада 
2021 р. 

Краєзнавча вітальня «Село моє для мене ти 
єдине» 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

06 грудня 
2021 р. 

Патріотичний вернісаж «Мужність і сила» (до 
дня Збройних сил України) 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

19 грудня 
2021 р. 

Чародій-вечір «Святий та добрий Миколай до нас 
у гості завітай» 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

22 січня 
2022 р. 

Патріотичний калейдоскоп «Соборна мати 
Україна – одна на всіх, як оберіг» 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

19 лютого 
2022 р. 

Урок витонченої словесності «Мово моя 
українська – батьківська, материнська» 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

03 березня 
2022 р. 

Поетичний стрім «Ну що б, здавалося слова…» 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

26 квітня 
2022 р. 

Вечір-реквієм «Вся правда про Чорнобиль» 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

07 травня 
2022 р. 

Поетично-пісенний зорепад   «Спогади про війну 
у віршах та піснях» 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

20 травня 
2022 р. 

Народознавча світлиця «Спадок нації» (до Дня 
вишиванки) 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

25 червня 
2022 р. 

Історичний калейдоскоп «Один Закон для 
всіх»(До Дня Конституції України) 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

06 липня 
2022 р. 

Фольк-мандрівка «Дива купальської ночі» 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

23 серпня 
2022 р. 

Свято «Всім серцем любіть Україну свою» (до 
Дня Незалежності України) 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

30 вересня 
2022 р. 

Бібліовечір «Моя сучасна бібліотека» 

Голиківська філія КЗ 
«Центральна бібліотека» 

14 жовтня 
2022 р. 

Історико-патріотичний брейн-ринг «Козацькій 
славі жити у віках» (до Дня українського козацтва 

та Дня захисника України) 
Голиківська філія КЗ 

«Центральна бібліотека» 
17 грудня 

2022 р. 
Бібліошоу «День Святого Миколая серця добром 

зігріває» 
Єлизаветградківська 

філія КЗ «Центральна 
29 вересня 

2021 р. 
Бібліоквест «Знання у книгах, книги – у 

бібліотеці» 



бібліотека» 
Єлизаветградківська 

філія КЗ «Центральна 
бібліотека» 

12 жовтня 
2021 р. 

Патріотично-спортивні  ігри  «Ми нащадки 
козаків» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 листопада 
2021 р. 

Бібліокешинг  «Українська мова  - диво наше 
калинове» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

03 грудня 
2021 р. 

Флешмоб   «Ви – хранителі спокою та мирного 
неба над головою» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

21 січня 
2022 р. 

Інформаційний кадр «Україна  - соборна країна» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 лютого 
2022 р. 

Онлайн застереження  «Безпечний Інтернет – 
починається з тебе» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

12 лютого 
2022 р. 

Літературно – музичний вечір «Чари кохання» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

02 березня 
2022 р. 

Поетична година Кіровоградщини  ( До дня 
поезії) 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

04 березня 
2022 р. 

Майстер – клас з виготовлення листівок   «На 
порозі святкового дня» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

02 квітня 
2022 р. 

Бібліошоу «Книга для дитини , як сонце у житті» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 травня 
2022 р. 

Творча майстерня «Листівки для матусі» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Перегляд кінофільмів в рамках проєкту 
«ЧіндлерКінофест 2022»  для дітей 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

27 липня 
2022 р. 

Патріотична акція  «Україна – Єдина» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

26 серпня 
2022 р. 

Майстер – клас «Сонях пам’яті» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

29 вересня 
2022 р. 

Майстер – клас із виготовлення закладок для книг 
«В книжечку на згадку робимо закладку» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 жовтня 
2022 р. 

Літературно- музичне свято «Мої роки – моє 
багатство» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

25 листопада 
2022 р. 

Вечір пам’яті  «Голодомор в Україні : злочин 
проти України» 

Єлизаветградківська 
філія КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 грудня 
2022 р. 

Слайд  - лекція « Не зламай свою долю» 

Івангородська філія 11 вересня Бібліопоказ «Чарівний світ українського кіно» (до 



КЗ «Центральна 
бібліотека» 

2021 р. Дня українського кіно) 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 жовтня 
2021 р. 

Історичний екскурс «Україна – мати! Вмій її 
захищати». (до Дня Захисника України) 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

19 листопада 
2021 р. 

Інформ-рев’ю «Відгук серця: книги, народжені 
революцією». (до Дня свободи) 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 грудня 
2021 р. 

Медіа година «Попереджений, значить 
захищений» (до Дня боротьби зі СНІДом). 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

28 січня 
2022 р. 

Історичний екскурс «Бій під Крутами – героїчна 
сторінка історії» 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

02 лютого 
2022 р. 

Гра – тренінг «Інтернет - територія безпеки» (до 
Дня безпечного інтернету) 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

05 березня 
2022 р. 

Літературно-музичний вечір «З любов’ю до 
жінок» 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 квітня 
2022 р. 

Інформаційний мікс «Здоров’я — розкіш для 
людини, найбільша цінність у житті» (до 

Всесвітнього дня здоров’я ). 
Івангородська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

06 травня 
2022 р. 

Творча лабораторія «Подарунок мамі» (до Дня 
матері) 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

09 червня 
2022 р. 

Пізнавально-розважальна програма  «У колі 
друзів» (до Міжнародного дня друзів) 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 липня 
2022 р. 

Бібліомандри  «Перлини архітектурної 
спадщини»  (до Дня архітектури України). 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

23 серпня 
2022 р. 

Літературна подорож «Мандруй Україною - 
вивчай Україну!» 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

21 вересня 
2022 р. 

Музично – поетичний вечір «Мирного неба тобі, 
Україно!» (до Дня миру) 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 жовтня 
2022 р. 

Конкурсно-пізнавальний вернісаж «Про подвиги, 
про доблесть і про славу» (до Дня Українського 

козацтва) 
Івангородська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

25 листопада 
2022 р. 

Круглий стіл «Голод 33-го – біль душі і пам’ять 
серця» 

Івангородська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 грудня 
2022 р. 

Вахта  пам’яті «Попіл Чорнобиля в наших 
серцях» (до Дня ліквідатора.) 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 вересня 
2021 р. 

Літературна  подорож «Червоний список: птахи і 
тварини» 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

11 листопада 
2021 р. 

Еко- вітальня «Бережіть природу! Дбайте про 
майбутнє!» 



Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

25 грудня 
2021 р. 

Літературний портрет до 156-річчя від 
народження Р.Кіплінга  «Ми з тобою однієї 

крові» 
Красносілківська   філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

29 січня 
2022 р. 

Батл допитливих «Книга чи комп’ютер?» 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

19 січня 
2022 р. 

Екскурс в історію «Вони помирали, щоб жила 
Україна» 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

18 березня 
2022 р. 

Флеш-моб «Читаємо улюблені вірші 
українською» (до Всесвітнього дня поезії  ) 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

22 квітня 
2022 р. 

Майстер-клас з прикрашання пасхальних яєць   
«Великодні яйця своїми руками» 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 травня 
2022 р. 

Історичний мікс  «Миру – бути!» 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Розважальне свято«Світлішає на світі, коли 
радіють діти» 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

05 липня 
2022 р. 

Літературно - ігрова абетка«Граємось та 
навчаємось» 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 серпня 
2022 р. 

Калейдоскоп цікавих фактів «Турист завжди 
стежку знайде» 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

30 вересня 
2022 р. 

Флеш-моб «Читати модно!» 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 жовтня 
2022 р. 

Інтелектуальний марафон «Ми роду козацького 
діти» 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

16 листопада 
2022 р. 

День толерантності «Вчимося толерантному 
спілкуванню» 

Красносілківська   філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

17 грудня 
2022 р. 

Майстерня радості «Прийди до нас, Миколаю!» 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

29 вересня 
2021 р. 

День бібліотек  «Бібліозустріч на вулиці 
Центральній, 75» 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 жовтня 
2021 р. 

Зустріч поколінь «Таке суцвіття літ не кожен 
набирає, Такий великий скарб років - не кожен 

подолає» 
Красносільська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

23 листопада 
2021 р. 

День інформації  «Українська література про 
Голодомор» 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 грудня 
2021 р. 

Книжковий калейдоскоп  «Права та обов'язки у 
нашому житті» 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

21 січня 
2022 р. 

Історичний хронограф  «Соборна мати Україна - 
одна на всіх, як оберіг» (до дня Соборності 



бібліотека» України) 
Красносільська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

19 лютого 
2022 р. 

Вахта пам’яті «Ми сотнею пішли на небо» 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 березня 
2022 р. 

Свято - подарунок  «Усім жінкам присвячується» 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

26 квітня 
2022 р. 

Літературний набат « І до цього часу болить»  (до 
Дня пам'яті Чорнобиля) 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 травня 
2022 р. 

Вечір  пам'яті  «Спогади про війну у віршах та 
піснях» 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Майстер-клас  «Діти - це наші квіти» (до Дня 
захисту дітей) 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 липня 
2022 р. 

Народознавча веселка  «Ой на Івана - ой на 
Купала» 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

27 серпня 
2022 р. 

День творчості «Людина нібито  не літає... А 
крила має!» - (до 80 річчя від дня народження 

актора Богдана Ступки) 
Красносільська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

08 вересня 
2022 р. 

Екскурсія першокласників до бібліотеки  «Книги 
зустрічають нових друзів» 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 жовтня 
2022 р. 

Змагання відчайдухів «Щоб козацька слава повік 
не пропала»   (до Дня Захисника Відчизни) 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

09 листопада 
2022 р. 

Свято мови  «Яке прекрасне рідне слово! Воно - 
не світ, а всі світи» 

Красносільська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 грудня 
2022 р. 

Бібліомотиватор «Зроби вибір на користь 
здоров'я» (до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДОМ). 
Любомирська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

16 вересня 
2021 рр. 

Бібліопосиденьки «Роман очима жінки» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

09 жовтня 
2021 р. 

Народознавчий вечір «Моє село корінням – 
стародавнє, серцем – молоде» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

27 листопада 
2021 р. 

Патріотичний флеш-моб: «Незгасне в серці 
пам’яті свіча» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

04 грудня 
2021 р. 

Святковий хенд-мейд «Зимовий настрій» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

05 січня 
2022 р. 

Новорічно-різдвяне свято «В гостях у 12 місяців» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

12 лютого 
2022 р. 

Ігрова карусель «Валентинки –веселинки» 

Любомирська філія 05 березня Інформаційно- розважальний день «Весняний 



КЗ «Центральна 
бібліотека» 

2022 р. вернісаж» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

16 квітня 
2022 р. 

Еко-подорож  «Важкий тягар Чорнобильського 
неба» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 травня 
2022 р. 

Історична панорама « Війні немає забуття» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Літературне свято  «Маленька країна дитинства, 
де сонечко світить і казка живе» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 липня 
2022 р. 

Бібліопоказ  «Купальська чарівна ніч» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

20 серпня 
2022 р. 

Патріотична акція  «Моя країна-незалежна 
Україна» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 вересня 
2022 р. 

Краєзнавчий мікс «Наш чарівний край» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 жовтня 
2022 р. 

Історико-літературний вояж «Ми знаємо Вас, 
нащадки запорожців» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

22 листопада 
2022 р. 

Літературний екскурс «Лиха коса голодомору» 

Любомирська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

17 грудня 
2022 р. 

Майстерня вихідного дня «Листи Святому 
Миколаю» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

30 вересня 
2021 р. 

День знайомства «Моя сучасна бібліотека» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

14 жовтня 
2021 р. 

Літературно-музична композиція «Козацькій 
славі вічно жити у віках» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

21 листопада 
2021 р. 

Вахта пам’яті «Ми маємо гідність» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

08 грудня 
2021 р. 

Правознавчі сходинки «Наші права у мандрівку 
життя» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

21 січня 
2022 р. 

Історичний екскурс «Соборна мати Україна – 
одна для всіх, як оберіг» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

11 лютого 
2022 р. 

Вечір-признання «Така любов буває раз в ніколи» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

04 березня 
2022 р. 

Майстер-клас «Руками створена краса» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

12 квітня 
2022 р. 

Калейдоскоп  цікавих фактів «У простори 
космосу» 



Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

13 травня 
2022 р. 

Сімейна скриня «Без сім ї і свого роду – немає 
нації й народу» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

22 червня 
2022 р. 

Героїко-патріотична подорож «Стогнала Земля 
від біди і тривоги» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

12 липня 
2022 р. 

Книжковий карнавал «Подорож країни Книг» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

23 серпня 
2022 р. 

Літературно-музична композиція «Незалежна і 
єдина рідна ненька Україна» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

30 вересня 
2022 р. 

Бібліотечний бенефіс «Бібліотека – всесвіт 
мудрості і слова» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

14 жовтня 
2022 р. 

Патріотичні стежини «Лине слава козацька із 
далечі віків» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

25 листопада 
2022 р. 

Вечір-реквієм «Холодний подих згаслої свічі» 

Михайлівська філія 
КЗ  «Центральна 

бібліотека» 

16 грудня 
2022 р. 

Народознавча вітальня «Свято починається, мрії 
збуваються» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

24 вересня 
2021 р. 

Бібліотечний марафон  «Добро творити на Землі 
Людині лиш дано» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

12 жовтня 
2021 р. 

Вечір-зустріч «Сила нескорених» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

19 листопада 
2021 р. 

Вахта  пам’яті «Свобода, воля, честь понад усе» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

17 грудня 
2021 р. 

Народознавче свято «Чудотворець Миколай! Ти 
усіх оберігай!» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

20 січня 
2022 р. 

Літературно-музична подорож «Соборна. Вільна. 
Незалежна» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

18 лютого 
2022 р. 

День пам’яті «Гідності хай промінь не згасає» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

04 березня 
2022 р. 

Конкурс  малюнків  «Тарасова доля» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

22 квітня 
2022 р. 

Історична закладка «Мужність і біль Чорнобиля» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 травня 
2022 р. 

Історичний хроноскоп « Пам’ятаємо. Згадуємо. 
Бережемо» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

01 червня 
2022 р. 

Фоточелендж «Яскрава мить дитинства» 



бібліотека» 
Несватківська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

13 липня 
2022 р. 

Дитячий кінозал  «Планета кіно» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

16 серпня 
2022 р. 

Історичний екскурс «Моя Україна – велична і 
сильна!» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

15 вересня 
2022 р. 

Бібліотечне свято «Ходить осінь по землі» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 жовтня 
2022 р. 

Цикл заходів «Святая мати – Покрова» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

17 листопада 
2022 р. 

Свято першокласників «Посвята в читачі» 

Несватківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

15 грудня 
2022 р. 

Народознавча вітальня «Зимові свята» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

21 вересня 
2021 р. 

Літературно-музична композиція  «Бий, дзвоне 
миру, бий, хмару війни розбий!» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 жовтня 
2021 р. 

Історична мандрівка «Шепотять віки славою 
козацькою» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

19 листопад 
2021 р. 

Патріотична мозаїка «Україна – це територія 
гідності і свободи» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 грудня 
2021 р. 

Коло пам'яті «Чорнобиль. Його забути не 
дозволяє майбутнє» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

21 січня 
2022 р. 

Патріотичний код «Яка ж вдалась сьогодні днина! 
Що хочеться співать пісень. Моя соборна Україна  

знов зустрічає новий день » 
Новоосотська  філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

18 лютого 
2022 р. 

Мовний калейдоскоп «Слова у рідній мові – квіти 
калинові » 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

09 березня 
2022 р. 

Літературно-поетичний вогник «Шевченкова 
свіча століттями горить…» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

22 квітня 
2022 р. 

Еко вернісаж «Здорова планета – здорові ми» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 травня 
2022 р. 

Історичний обеліск «Уклін живим – загиблим 
слава» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Свято просто неба «Місце зустрічі – країна 
дитинства» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 липня 
2022 р. 

Народознавча забава «Чари купальської ночі» 

Новоосотська  філія 23 серпня Історичний колаж «Бережімо, як зіницю ока, 



КЗ «Центральна 
бібліотека» 

2022 р. Незалежність, що всміхнулась нам» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

28 вересня 
2022 р. 

Бібліозустріч «Я люблю свою бібліотеку» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 жовтня 
2022 р. 

День Захисника України «Усі мої сили і душу 
широку й життя, я віддав до останнього кроку» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

25 листопада 
2022 р. 

Історичний хроноскоп «Голодомор – 
нестихаючий біль України» 

Новоосотська  філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

17 грудня 
2022 р. 

Літературний сніданок «Святий Миколай, 
подарунки нам роздай!» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

18 вересня 
2021 р. 

Майстер-клас «Лялька крупяничка» 
Свято «Я люблю свою бібліотеку» 

Виставка-фотоколаж «Моє село. Подорож у 
минуле» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

02 жовтня 
2021 р. 

Музичний вечір «Берегиня української пісні» 
Профі платформа «Хочу. Можу. Буду» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 листопада 
2021 р. 

Літературно-поетична зустріч «Як річка з роду і 
до роду, так мова з’єднує народ» (до дня мови) 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

11 грудня 
2021 р. 

Етно-паті в бібліохаті «На Андрія…» (Засідання 
клубу «Любисток) 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 січня 
2022 р. 

Різдвяний етнодень у Підлісному «Три празники 
в гості» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

12 лютого 
2022 р. 

Вистака-пам'ять «Славетні герої Майдану» 
Майстер-клас «Валентинка воїнам АТО» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

17 березня 
2022 р. 

Тематична година-подорож «Парки України»( до 
Міжнародного дня лісів) 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

1-10 квітня 
2022 р. 

Майстер-клас з виготовлення пасхального яйця у 
техніці декупажу «Писанки з мережками стали 

обережками». 
Виставка журнальних публікацій «Здоров`я 

безцінне надбання людини» (до Всесвітнього дня 
здоров’я) 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01-12 травня 
2022 р. 

Презентація виставки «Повік не згасне пам’ять».  
Фотоколаж «Зупинити на мить війну».  

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 травня 
2022 р. 

Тематична година «За все, що маю, мамо, дякую 
тобі» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 
Пр. літа 

«Літня кольорова карусель» (до Міжнародного 
дня захисту дітей) 

Літній проект «Читання в парку» 
Підлісненська філія 

КЗ «Центральна 
01-08 липня 

2022 р. 
Книжкова інсталяція «Трав цілющих трунок». 

Фольк-мандрівка «Купальські забави» 



бібліотека» 
Підлісненська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

Серпень 
2022 р. 

Акція-флешмоб «Україно, ми тебе заквітчали 
любов’ю!» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

1-7 вересня 
2022 р. 

Прес-виставка «Розумна молодь – сила 
країни» (до Дня знань). 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

17 вересня 
2022 р. 

Сімейний вікенд у бібліотеці «Читаємо. 
Спілкуємось. Відпочиваємо» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

15 жовтня 
2022 р. 

Сімейні посиденьки «Читаюча неділя» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

29 жовтня 
2022 р. 

Гарбузова вечірка «Страшно й весело» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

Пр. 
листопада 

2022 р. 

Виставка-презентація «З народного напившись 
джерела» (до Дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва) 
Підлісненська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

09 листопада 
2022 р. 

Non-stop «Я говорю українською» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 грудня 
2022 р. 

Правовий брейн-ринг «Права та обов’язки 
громадян України» 

Підлісненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

23 грудня 
2022 р. 

Майстер-клас «Новорічний подарунок власними 
руками» для дітей з інвалідністю та 

малозабезпечених сімей 
Поселянівська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

05 вересня 
2021 р. 

Музично-ігрова програма «Хітова скарбничка» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

02 жовтня 
2021 р. 

Майстер-клас «Дарунок власноруч» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 листопада 
2021 р. 

Торбина розумних завдань «Година цікавинок» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

18 грудня 
2021 р. 

Святковий вернісаж  «У зимовий тихий час 
Миколай іде до 

нас» 
Поселянівська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

29.01.22 
Конкурсно-ігрова карусель «Година без 

інтернета» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

12 лютого 
2022 р. 

Свято млинців «Традиції та звичаї» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

04 березня 
2022 р. 

Майстер-клас «На порозі святкового дня» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 квітня 
2022 р. 

Свято сатири та гумору «Жменька сміху всім на 
втіху» 

Поселянівська філія 06 травня Майстер-клас «Мак - як символ перемоги» 



КЗ «Центральна 
бібліотека» 

2022 р. 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Святкова ігротека «Світлішає на світі,коли 
радіють діти» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 липня 
2022 р. 

Свято шоколаду «Все буде в шоколаді» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

05 серпня 
2022 р. 

Ігроленд «Веселий світлофор» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 вересня 
2022 р. 

Майстер-клас «Дівоча коса-українська краса» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 жовтня 
2022 р. 

Фейсбілдінг «Нехай день розпочнеться з 
усмішки» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

05 листопада 
2022 р. 

Мовна круговерть «Скарб, якому немає ціни» 

Поселянівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

24 грудня 
2022 р. 

Майстерня Діда Мороза  «Мороз малює 
візерунки» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 вересня 
2021 р. 

День знань  «Знання - це скарб, а книга - ключ до 
нього» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

02 жовтня 
2021 р. 

Бібліокафе «Щасливі люди читають книги та 
п'ють каву» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

05 листопада 
2021 р. 

Мовна дуель «Знавці української мови» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 грудня 
2021 р. 

Правові сходинки «Права свої дитино знай та 
обов'язки не забувай» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

05 січня 
2022 р. 

Різдвяні вітання «Мереживо Різдва» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 лютого 
2022 р. 

Інформдайджест «Безмежний та цікавий світ 
океанів» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

05 березня 
2022 р. 

Art-майстерня «Подарунок мамі» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

02 квітня 
2022 р. 

Кошик цікавинок «Пташиний дивосвіт» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 травня 
2022 р. 

Героїко-патріотична подорож «І травень знову 
нагадав історію жахливих днів» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Бібліодворик «Відпочиваємо з к книгами та 
іграми» 



Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

03 липня 
2022 р. 

Флеш акція «Літо чудова пора всім читати пора» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 серпня 
2022 р. 

Слайд-шоу «Мій вусатий друг Муркіт» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

30 вересня 
2022 р. 

Бібліочаювання «Книжковий дім-відкритий всім» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

11 жовтня 
2022 р. 

Історичний екскурс «Подорож у козацькі часи» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

22 листопада 
2022 р. 

Пантеон пам'яті «Всіх сліз земля ще не ввібрала» 

Родниківська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 грудня 
2022 р. 

Бумеранг доброти «У колі людської турботи» 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

25 вересня 
2021 р. 

Бібліотека за межами «Туристичні принади. 
Читай! Обирай! Вирушай!» 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

15 жовтня 
2021 р. 

Літературний захід «Я славлю час, добу і час» 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

09 листопада 
2021 р. 

Свято українського слова «Бринить - співає наша 
мова, чарує, тішить і п`янить...» 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 грудня 
2021 р. 

Патріотичний  віраж  «День Збройних сил 
України» 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

22 січня 
2022 р. 

Свято державності «З відданістю Україні в 
серці»( до Дня Соборності України) 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

21 лютого 
2022 р. 

День Рідної мови «Спитай себе, людино, хто ти є, 
і в серці обізветься рідна мова» 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

09 березня 
2022 р. 

Вечір пам’яті «Наш Кобзар» 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

20 квітня 
2022 р. 

Актуальний репортаж «Біль нашої землі» (до 
річниці Чорнобильської трагедії.) 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 травня 
2022 р. 

Вечір-спогад «Допоки пам’ятаємо- живемо» 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Розважальна програма  «Чарівний світ 
дитинства»( до Дня захисту дітей та 

Міжнародного дня дітей) 
Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 липня 
2022 р. 

Народознавча майстерня «Віночки заплітаємо –
Івана Купала зустрічаємо» 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

26 серпня 
2022 р. 

Роздум-знайомство «Іван Франко – це розум й 
серце нашого народу» 



бібліотека» 
Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 вересня 
2022 р. 

Екскурс до знань «Перший день осені, ти 
незабутній…» 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 жовтня 
2022 р. 

Час пізнання і відкриттів «Хто такі козаки?»  (до 
Дня українського козацтва) 

Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 листопада 
2022 р. 

Літературна подорож «Бібліотека – простір 
культури і мовлення» (до Дня української 

писемності та мови) 
Розумівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 грудня 
2022 р. 

Патріотичний квест «Ми славного роду і крові 
свій народ боронити готові» (до Дня Збройних 

Сил України) 
Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

21 вересня 
2021 р. 

Вахта  пам’яті «Хай слава партизанська, зіркою в 
легендах буде жити» 

 
Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

02 жовтня 
2021 р. 

Гра-квест «Правда і вигадка про звичайних 
тварин» 

 
Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 листопада 
2021 р. 

Мовна бібліоподорож «Мова – це час, це минуле 
й сучасне народу» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 грудня 
2021 р. 

Правові сходинки «Права свої, дитино, знай та 
обов’язки не забувай!» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

28 січня 
2022 р. 

Історико – літературна композиція  «Пам’ятаємо 
героїв Крут» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

19 лютого 
2022 р. 

Ігрова мозаїка «В Україні проживаєш, а чи мову її 
знаєш?» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

18 березня 
2022 р. 

Літературно-екологічний круїз «Де вода, там і 
життя» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

23 квітня 
2022 р. 

Екологічний дзвін «Гіркий полин твоєї долі, 
Україно» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 травня 
2022 р. 

Бібліофеєрія «Вишиванка – душа України» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Бібліотечна альтанка «Відкриваєм двері в літо» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 липня 
2022 р. 

Книжковий хіт-парад «Читаємо всією сім’єю» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

20 серпня 
2022 р. 

Історична мандрівка «Люблю тебе всім серцем, 
Україно!» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 вересня 
2022 р. 

Краєзнавча мандрівка «Історія мого села» 

Соснівська філія 12 жовтня Інформаційний калейдоскоп «Ми нащадки 



КЗ «Центральна 
бібліотека» 

2022 р. козацької слави» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

19 листопада 
2022 р. 

Бібліотечний ігродром «Щаслива дитина – 
квітуча країна» 

Соснівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

03 грудня 
2022 р. 

Інформ-коктейль «Уклін усім, хто край свій 
боронить» 

 

Ставидлянська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

29 вересня  
2021 р. 

Літературно-історичний репортаж «Могильний 
вітер з тих ярів повіяв - а в полум’ях метався 
Бабин Яр» (до Дня пам’яті трагедій Бабиного 

Яру) 
Ставидлянська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

28жовтня 
2021 р. 

Історичний хроноскоп «Війна така далека 
і близька» (до Дня визволення України від 

фашистських загарбників) 
Ставидлянська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

09 листопада 
2021 р. 

Екскурс у давнину «Минуще все, лиш слово не 
мине!» 

(до  Дня української писемності та мови) 
Ставидлянська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

28 грудня 
2021 р. 

Літературні читання в пам'ять про патріотів 
України Василя Стуса та Василя Симоненка  

«Народе мій, до тебе я ще верну». 
Ставидлянська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

29 січня 
2022 р. 

Історичний віраж «Крутянські спартанці, або як 
нищили цвіт нації». 

Ставидлянська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

25 лютого 
2022 р. 

Літературно-музична експозиція «Дочка 
українського Прометея». 

Ставидлянська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

09 березня 
2022 р. 

Шевченківські читання «Історія мого життя – це 
частина історії моєї Батьківщини» 

Ставидлянська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

23 квітня 
2022 р. 

Book-фест «Для молоді і разом з нею!» (до 
Всесвітнього Дня книги та авторського права) 

Ставидлянська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 травня 
2022 р. 

Конкурс  поетично-патріотичного читання «У 
кожної дитини – матінка єдина»( до Дня матері) 

Ставидлянська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

25 червня 
2022 р. 

Правовий орієнтир «Є право – значить є надія» 
(до Дня Конституції України) 

Ставидлянська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 липня 
2022 р. 

Бібліопікнік «Я дякую Богу за те, що я маю» (до 
Дня родини в Україні) 

Ставидлянська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

23 серпня 
2022 р. 

Літературно – історична подорож «Ти земле рідна 
та свята! Ти Батьківщино люба – золота» ( до Дня 

Незалежності України) 
Ставидлянська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

10 вересня 
2022 р. 

Бібліофреш «Для здорової людини підкоряться 
всі вершини» (до Дня фізичної культури і спорту 

України) 
Ставидлянська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

13 жовтня 
2022 р. 

Інформкоктейль «Подорож до Запорізької Січі» 
(до Дня  козацтва) 

Ставидлянська філія 
КЗ «Центральна 

26 листопада 
2022 р. 

Історичний екскурс в історію «Свічка, яка ніколи 
не згасає»( до Дня пам’яті жертв голодомору та 



бібліотека» політичних репресій) 
Ставидлянська філія 

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

01 грудня 
2022 р. 

Велнест – тренінг «Жити поруч» ( до 
Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДОМ) 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

17 вересня 
2021 р. 

День шляхетного пірата «Час підняти вітрила» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 жовтня 
2021 р. 

Фейсбілдінг «Нехай день розпочнеться з 
усмішки» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 листопада 
2021 р. 

Літературний портрет «Ми з тобою однієї крові» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

21 грудня 
2021 р. 

Майстерня Діда Мороза 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

11 січня 
2022 р. 

Бібліоспілкування «Чарівне слово-дякую» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 лютого 
2022 р. 

Літературно-музичний вечір «Чари кохання» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

05 березня 
2022 р. 

Свято масляної «Масляну зустрічаємо, зиму 
проводжаємо» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

18 квітня 
2022 р. 

Астрономічна лабораторія «PROкосмос» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

07 травня 
2022 р. 

День пам’яті та примирення «Перемога в серцях 
Поколінь» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

09 червня 
2022 р. 

День друзів «Твій найкращий друг-книга» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 липня 
2022 р. 

Естет-шоу  «Мій світ»! 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

23 серпня 
2022 р. 

Тематичний вечір «З Днем народження, країно!» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

16 вересня 
2022 р. 

Святкування Дня народження Джул’єти 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

04 жовтня 
2022 р. 

Музично-ігрова програма «Хітова скарбничка» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

12 листопада 
2022 р. 

Інформіна «Добро  починається з тебе» 

Староосотська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

03 грудня 
2022 р. 

День листів Діду Морозу 

Триліська філія 18 вересня Історична подорож «Перлини  рідного  краю» 



КЗ «Центральна 
бібліотека» 

2021 р. 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

12 жовтня 
2021 р. 

Козацькі розваги «І живе  слава  козацька» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

18 листопада 
2021 р. 

Тренінг правової культури « Знаючи  закони-
захисти  себе» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

17 грудня 
2021 р. 

Родинне свято «Казковий   Миколай» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

20 січня 
2022 р. 

Історично – інформаційна довідка «Державна  
символіка  України» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

12 лютого 
2022 р. 

Інформ - акорд «Афганістан  біль  в  душі  моїй» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

15 березня 
2022 р. 

Літературно-музична композиція «Вінок  слави  
Кобзаря» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

20 квітня 
2022 р. 

Історичний репортаж «Реквієм   Чорнобилю» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

09 травня 
2022 р. 

Фронтовий обоз «Ваші  імена-то  символ  
Перемоги» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

10 червня 
2022 р. 

Ліб-моб «Скарб  слова-історія  бібліотеки» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

19 липня 
2022 р. 

Народознавча вітальня «У  нашому  краї  цвітуть  
вишиванки» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

19 серпня 
2022 р. 

Усний журнал «День  Незалежності  України» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

16 вересня 
2022 р. 

День краєзнавства «Моє  село  для  мене  ти  
єдине» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 жовтня 
2022 р. 

Літературно – історична подорож «Козацькому  
роду  нема  переводу» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

22 листопада 
2022 р. 

Вечір пам’яті «Прости  нас , пам’яте,  прости  
1932-1933 р.» 

Триліська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

13 грудня 
2022 р. 

Молодіжні гуляння «Андріївські  вечорниці» 

Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

Протягом 
місяця 

(вересень) 

Бібліотечно – громадська акція «Хай квітне 
Цвітне» 

Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

20 жовтня 
2021 р. 

Інформаційно – розважальне свято «Ех, 
яблучко!» (До Всесвітнього Дня яблук) 



Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

17 листопада 
2021 р. 

Інформаційний іконостас «…Богородице, Мати 
світла, любові й добра!» 

Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 грудня 
2021 р. 

Вечір спогадів «Все пам’ятає батьківська земля – 
і грім гармат, і визволення день!»     (до Дня 

визволення села від нацистів) 
Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

19 січня 
2022 р. 

Поетичний вернісаж « На Україні буде Україна, а 
не чиясь окраїна глуха» 

Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

16 лютого 
2022 р. 

Патріотичний діалог «Для чого люди вийшли на 
Майдан, що їхні душі сонні розбудило?» 

Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

09 березня 
2022 р. 

Поетична панорама «Живи, поете, в бронзі і 
граніті. 

Живи поете, в пам’яті людській! 
Живи в піснях, живи у «Заповіті», 

У слові праведнім, у славі віковій.» 
Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 квітня 
2022 р. 

Свято духовності « З єдиним світом злившись  
воєдино, будь на землі щасливою , людино!» 

Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

12 травня 
2022 р. 

Літературно – музична композиція «Без сім’ї та 
свого роду – немає нації, народу» 

Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

23 червня 
2022 р. 

Конституційний компас «До Конституції - з 
повагою, до влади  - з надією» 

Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

27 липня 
2022 р. 

Патріотичний колаж «Тернистий шлях 
державності» 

Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

23 серпня 
2022 р. 

Літературний акцент «Привітай, Господи, з Днем 
народження Україну, неньку нашу, від усіх 

поколінь!» 
Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

02 вересня 
2022 р. 

Історичний спогад «Немає правди у війні, вона 
лиш в мирі та любові» 

Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

05 жовтня 
2022 р. 

Творчий вечір поетів –односельчан «Поезія – це 
той дзвінкий струмок, що витікає з надр душі» 

Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

17 листопада 
2022 р. 

Літературно – музична композиція «Пахучий 
хліб, то щедрий дар землі за труд і розум 

доблесній людині» 
Цвітненська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

14 грудня 
2022 р. 

Етнографічний колаж  «Звичаї  - скарб 
українського народу» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

11 вересня 
2021 р. 

Краєзнавча подорож« Мій край - моя   земля» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

16 жовтня 
2021 р. 

Конкурсно-пізнавальний вернісаж «Ми роду 
козацького діти, землі української цвіт» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

19 листопада 
2021 р. 

Ділове коло «Вчимося толерантному 
спілкуванню» 



Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

03 грудня 
2021 р. 

Бесіда  «Нехай навколо світ добро приносить» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

28 січня 
2022 р. 

Інформаційний хроноскоп  «Нам пам’ять серця не 
дає спокою…» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

18 лютого 
2022 р. 

Історичний екскурс «Вони помирали, щоб жила 
Україна» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

04 березня 
2022 р. 

Шевченківські читання «Шевченко – наш. Він 
для усіх століть…» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

22 квітня 
2022 р. 

Реквієм пам’яті «Зона відчуження: Жорстокий 
урок історії» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 травня 
2022 р. 

Репортаж «Я серцем відчуваю біль війни» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 червня 
2022 р. 

Розважальне свято «Світлішає на світі, коли 
радіють діти» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

08 липня 
2022 р. 

Свято «Моя родина – це щастя, тепло і добро» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

20 серпня 
2022 р. 

Патріотичний діалог  «Квітуй, Україно, багата і 
щедра земля!» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

20 вересня 
2022 р. 

Тренінг «Сто порад для здоров’я» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

01 жовтня 
2022 р. 

Вечір відпочинку «Посмішка нехай нас всіх 
зігріє!» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

04 листопада 
2022 р. 

Літературна галерея  «Українська мова - оберіг 
держави» 

Ясинівська філія 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

06 грудня 
2022 р. 

Хроноскоп подій «Ми славного роду і крові свій 
народ боронити готові» 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

13 жовтня 
2021 р. 

Козацький турнір «Ми – нащадки запорожців» 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

26 листопада 
2021 р. 

Хроніка пам’яті «Голгофа голодної смерті» 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

17 грудня 
2021 р. 

Благодійна акція «Затамуйте, друзі, подих, 
Миколай сьогодні ходить» 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

28 січня 
2022 р. 

Історичний бриз «Нам пам'ять серця не дає 
спокою…» 

( подвиг української молоді під Крутами) 
Олександрівська 

бібліотека для дітей 
21 лютого 

2022 р. 
Мовна сага : «Єдиний скарб у тебе – рідна мова» 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

18 березня 
2022 р. 

Свято книги: «Книго моя! Мудрість твоя збагачує 
наші серця» До Тижня дитячого читання 

Олександрівська 26 квітня Екологічний діалог: «Зона відчуження: 



бібліотека для дітей 2022 р. Жорстокий урок історії» до Дня трагедії на ЧАЕС 
Олександрівська 

бібліотека для дітей 
19 травня 

2022 р. 
Бібліотечна гостина: «Чарівна краса вишиванки» 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

01 червня 
2022 р. 

Розважально – ігрова програма «Ми всі такі різні 
і це КРУТО» до Міжнародного Дня захисту дітей 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

04 липня 
2022 р. 

Перехрестя веселих забав: «Літо – ура! Пригодам 
– ура! Веселому дозвіллю – ура!» 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

23 серпня 
2022 р. 

Парад книг : «Міцніє у віках та книгах наша 
Незалежна Україна» 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

26 вересня 
2022 р. 

Краєзнавчий променад: «Тясмин: що подивитись 
за один день» До Дня селища 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

12 жовтня 
2022 р. 

Час веселих випробувань: «Як козаки до 
бібліотеки ходили» 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

26 листопада 
2022 р. 

Хронометр пам’яті; «Не забуваємо про тих, хто 
хотів жити» 

Олександрівська 
бібліотека для дітей 

19 грудня 
2022 р. 

Пізнавальні посиденьки: «Із неба в український 
край йде зимовий Миколай» 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Вересень 
2021 р. 

Концерт присвячений початку навчального року 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Вересень 
2021 р. 

Концерт присвячений Дню ветеранів праці і 
людей похилого віку 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Жовтень 
2021 р. 

Концерт до Міжнародного Дня музики 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Жовтень 
2021 р. 

Участь в VІІ Всеукраїнському конкурсі 
«Сходинки до майстерності» 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Жовтень 
2021 р. 

Участь в ІХ Всеукраїнському конкурсі            « 
Тріумф Фест» 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Жовтень 
2021 р. 

Лекція-концерт до Дня українського козацтва 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Грудень 
2021 р. 

Свято першокласника 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Грудень 
2021 р. 

Лекція-концерт до Дня Збройних Сил України 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Грудень 
2021 р. 

Новорічні та Різдвяні свята 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Березень 
2022 р. 

Лекція-концерт до Міжнародного дня 8 Березня 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Березень 
2022 р. 

Лекції-концерти в школах та дитячих садках  в 
рамках Тижня музики для дітей та юнацтва 

«Шевченківські дні» 
КЗ «Олександрівська 

дитяча музична школа» 
Квітень 2022 

р. 
Звітний концерт школи 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Травень 
2022 р. 

Концерт до Дня Перемоги 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Червень 
2022 р. 

Концерт присвячений Дню захисту дітей 

КЗ «Олександрівська 
дитяча музична школа» 

Червень 
2022 р. 

Випускний вечір 

 
 

 



 
 
 
 
 


