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    УЗГОДНЕНА 

    Старшыня Гомельскага  
    абласнога выканаўчага камітэта 
 

                             У.А.Дворнік  
АБЛАСНЫ  ПЛАН  
мерапрыемстваў па правядзенні ў 2016 годзе Года культуры  
 

№ п/п Мерапрыемства Тэрміны 

правядзення 

Адказныя выканаўцы 

Палітычная культура.  Выхаванне патрыятычнай самасвядомасці грамадзян 

1. Арганізаваць і правесці:   

1.1 IV адкрыты абласны конкурс праектных работ навучэнцаў 

“ЮНЕСКО: образование, наука, культура” 

Студзень Упраўленне адукацыі Гомельскага 

аблвыканкама (далей – упраўленне 

адукацыі) 

1.2 Абласны праект “Расскажем вместе о войне” (конкурс 

школьных тэатральных калектываў) 

Студзень-май Упраўленне адукацыі 

1.3 Творчы марафон “Адраджэнне” да 30-й гадавіны катастрофы 

на Чарнобыльскай АЭС 

Красавік Гомельскі аблвыканкам 

1.4 Традыцыйную сустрэчу памежных абласцей Рэспублікі 

Беларусь, Расійскай  Федэрацыі і Украіны 

Чэрвень Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі 

аблвыканкама (далей – галоўнае 

ўпраўленне) 

1.5 Абласную акцыю “Курсант – Ты!” 3 квартал Галоўнае ўпраўленне, УА “Беларускі 

дзяржаўны ўніверсітэт транспарту” 

1.6 Абласны форум студэнцкіх талентаў “Зимняя Радуга” Снежань Галоўнае ўпраўленне 

1.7 Тэматычныя кінавідэапаказы ў кінатэатрах, дамах культуры і 

навучальных установах : 

- “Пісьменнікі Беларусі”, 

- “Музычная спадчына Беларусі”,  

- “Гістарычныя помнікі Беларусі” 

На працягу 

года 

Галоўнае ўпраўленне, КУП 

“Гомелькінавідэапракат”, 

прадпрыемствы кінавідэасеткі 

вобласці 
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Эканамічная і прававая культура 

2. Правесці абласную акцыю “Прававая культура – маладым!” На працягу 
года 

Галоўнае ўпраўленне, УА “Гомельскі 

дзяржаўны ўніверсітэт ім.Ф.Скарыны” 

3 Прыцягнуць фінансавыя сродкі на стварэнне бяспечных умоў 

жыццядзейнасці шматдзетных сем'яў, адзінокіх і адзінока 

пражываючых грамадзян, якія маюць патрэбу ў дадатковай 

сацыяльнай абароне ў частцы выканання работ па рамонту 

печаў, прыладзе і замене электраправодкі, абсталяванню 

аўтаномнымі пажарнымі апавяшчальнікамі 

На працягу 
года 

Камітэт па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне  аблвыканкама, 

упраўленне адукацыі  

Фарміраванне светапогляду і маральных якасцей моладзі 

    4. Правесці абласныя адукацыйныя мерапрыемствы, 
накіраваныя на прымяненне навучэнцамі і выхаванцамі 
атрыманых ведаў па асновах бяспекі жыццядзейнасці 
 

На працягу 

года 

Упраўленне адукацыі,  установа 

“Гомельскае абласное упраўленне 

МНС РБ” (далей – упраўленне МНС), 

упраўленне унутраных спраў 

аблвыканкама 

Інфармацыйнае забеспячэнне Года культуры 

5. Ажыццявіць выраб і размяшчэнне вонкавай рэкламы, 

прысвечанай Году культуры (не менш за 1 білборд і 

расцяжку на раён) 

люты Галоўнае ўпраўленне, 

гаррайвыканкамы 

6. Правесці адзіны дзень інфармавання “2016 год – Год 

культуры”  

Першы 

квартал 

Галоўнае ўпраўленне, 

гаррайвыканкамы  

 

7. Стварыць на афіцыйных сайтах аблвыканкама, 

гаррайвыканкамаў, падведамасных устаноў культуры і 

мастацтва, на сайце “Культура Гомельшчыны” тэматычны 

банэр “2016 - Год культуры” 

Першы 

квартал 

Галоўнае ўпраўленне, абласныя 

падведамасныя арганізацыі, аддзелы 

ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі гаррайвыканкамаў 

(далей – аддзелы  гаррайвыканкамаў) 

8. Стварыць у абласной, гарадскіх і раённых газетах 

спецыяльную рубрыку, прысвечаную Году культуры ў 

Беларусі 

Першы 

квартал 

Галоўнае ўпраўленне, аддзелы 

гаррайвыканкамаў, рэдакцыі 

дзяржаўных рэгіянальных друкаваных 

выданняў 
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9. Правесці штогадовае абласное спаборніцтва сярод рэдакцый 

газет, арганізацый тэлебачання і радыё, журналістаў, якія 

ажыццяўляюць сваю дзейнасць на тэрыторыі Гомельскай 

вобласці 

Май-чэрвень Галоўнае ўпраўленне 

10. Размясціць на інфармацыйных стэндах арганізацый і ў іншых 

даступных для грамадзян месцах тэматычную інфармацыю 

(у тым ліку плакаты, буклеты) 

На працягу 

года 

Гаррайвыканкамы 

11. Забяспечыць інфармацыйнае суправаджэнне 

мерапрыемстваў Года культуры ў дзяржаўных друкаваных і 

электронных сродках масавай інфармацыі, правесці 

тэматычныя прэс-мерапрыемствы з удзелам прадстаўнікоў 

дзяржаўных органаў і арганізацый, мясцовых выканаўчых і 

распарадчых органаў, юрыдычных асоб, індывідуальных 

прадпрымальнікаў 

На працягу 

года 

Галоўнае ўпраўленне, аддзелы 

гаррайвыканкамаў, рэдакцыі 

дзяржаўных рэгіянальных друкаваных 

выданняў, арганізацыі тэлебачання і 

радыё 

12. Размясціць відэа- і аўдыё ролікі сацыяльнай рэкламы па 

пытаннях забеспячэння бяспекі жыццядзейнасці на ТБ 

экранах, у эфіры мясцовых радыёстанцый, праз радыёвузлы 

аўта- і чыгуначных вакзалаў, рынкаў, аб'ектаў з масавым 

знаходжаннем людзей, па гучнай сувязі грамадскага 

транспарту 

На працягу 

года 

Галоўнае ўпраўленне, аддзелы 

гаррайвыканкамаў 

Вытворчая і экалагічная культура. Навядзенне парадку на зямлі 

13. Правесці:   

13.1 Рэспубліканскую дабрачынную акцыю “Аднаўленне святынь 

Беларусі” 

Сакавік-
кастрычнік 

Галоўнае ўпраўленне, Гомельская 

абласная арганізацыя грамадскага 

аб’яднання “БРСМ” 

13.2 Абласны этап рэспубліканскай акцыі “Дзень Зямлі – 2016” Красавік  Упраўленне адукацыі аблвыканкама 

13.3 XIII Гомельскі эканамічны форум – 2016  Май  Камітэт эканомікі  Гомельскага 

аблвыканкама (далей – камітэт 

эканомікі) 

13.4 Конкурс на лепшую арганізацыю работы па ўтрыманню 

будынкаў і добраўпарадкаванні прылеглых тэрыторый сярод 

Чэрвень-
жнівень 

Галоўнае ўпраўленне 
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раённых устаноў культуры 

13.5 Абласную акцыю “Всемирный день окружающей среды” Чэрвень  Упраўленне адукацыі  

13.6 VI міжрэгіянальны моладзевы экалагічны злёт “Берега 

Дружбы – 2016” 

 

Жнівень  Упраўленне адукацыі  

13.7 V Беларуска-фінляндскі эканамічны форум Верасень  Камітэт эканомікі, Міністэрства 

замежных спраў 

13.8 Рэканструкцыю і аднаўленне меліярацыйных сістэм; 

аграмеліярацыйныя работы; даследванні зямель на прадмет 

выяўлення ўчасткаў моцнаэрадзіраваных, асушаных зямель, 

асушаных зямель з дэградзіраваным тарфяным слоем  

На працягу 

года 

Землеўпарадкавальная служба 

Гомельскага аблвыканкама 

13.9 Абласны агляд-конкурс “Прадпрыемства высокай культуры 

вытворчасці” з разглядам вынікаў работы па рэалізацыі 

комплексу мер па ўмацаванні працоўнай дысцыпліны, 

бяспекі вытворчай дзейнасці 

На працягу 

года 

Гаррайвыканкамы 

       14. Прыняць удзел у рэспубліканскім суботніку ў рамках Года 

культуры 

Красавік Галоўнае ўпраўленне, абласныя 

падведамасныя арганізацыі, аддзелы 

гаррайвыканкамаў 

Мерапрыемствы, накіраваныя на павышэнне культуры побыту і чалавечых адносін 

15. Правесці:   

15.1 Семінары для спецыялістаў устаноў аховы здароўя  

“Культура здоровья как фактор формирования 

здоровьесберегающей среды” 

Сакавік, май, 
верасень 

Упраўленне аховы здароўя 

аблвыканкама, ДУ “Гомельскі абласны 

цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і 

грамадскага здароўя” 

14.2 Абласную прафілактычную інфармацыйна-

прапагандыстскую акцыю “Гомельшчына за здаровы лад 

жыцця” 

Красавік   Упраўленне аховы здароўя 

аблвыканкама, ДУ “Гомельскі абласны 

цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і 

грамадскага здароўя” 

15.3 Абласное спартыўна-масавае мерапрыемства “Малые 

Олимпийские игры” 

 

Май  Упраўленне адукацыі  
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15.4 Абласную прафілактычную акцыю – тыдзень здароўя 

“Моладзь. Здароўе. Лад жыцця” 

Верасень  Упраўленне аховы здароўя 

аблвыканкама, ДУ “Гомельскі абласны 

цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і 

грамадскага здароўя”, упраўленне 

адукацыі, галоўнае ўпраўленне, 

упраўленне спорта і турызма 

аблвыканкама, Гомельская абласная 

арганізацыя грамадскага аб’яднання 

“БРСМ” 

15.5 Свята вянчання  

 

Верасень  Галоўнае ўпраўленне, Жыткавіцкі 

райвыканкам 

15.6 Абласную прафілактычную акцыю здароўя, прымеркаваную 

да Дня маці 

Кастрычнік  Упраўленне аховы здароўя 

аблвыканкама, ДУ “Гомельскі абласны 

цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і 

грамадскага здароўя” 

15.7 Абласны конкурс маладых сямей “Лепшая маладая сям’я 

Гомельшчыны” 

Лістапад Галоўнае ўпраўленне 

Мерапрыемствы по фарміраванню культуры бяспекі жыццядзейнасці 

 

16. Арганізаваць і правесці: 

 

  

16.1 Маніторынгі (праверкі) забеспячэння бяспекі ў перыяд 
падрыхтоўкі і правядзення абласных фестываляў:  
- на аб'ектах з масавым знаходжаннем людзей, месцаў 
правядзення масавых святочных мерапрыемстваў;  
- у навучальных установах, у тым ліку месцаў аздараўлення і 
адпачынку дзяцей;  
- месцаў,  звязаных   з   надыходам   вяснова-летняга 
пажаранебяспечнага перыяду;  
- аб'ектаў, звязаных з уборкай, перапрацоўкай і захоўваннем 

ўраджаю 

 

На працягу 
года 

Упраўленне МНС,  гаррайвыканкамы 
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16.2 

 

-абласны конкурс па фарміраванні культуры бяспекі 

жыццядзейнасці ў студэнтаў “Студэнты. Бяспека. 

Будучыня”; 

 - абласны конкурс “Школа бяспекі” сярод навучэнцаў 

устаноў адукацыі;  

 - абласны конкурс дзіцячай творчасці “Выратавальнікі 

вачыма дзяцей”;  

 -абласны злёт юных ратавальнікаў-пажарных сярод 

навучэнцаў сярэдніх агульнаадукацыйных школ;  

 -абласны конкурс “Бяспечнае дзяцінства” сярод дашкольных 

устаноў; 

- рэспубліканскія акцыі “Бяспека у кожную хату”, “Не 

пакідайце дзяцей адных”, “Канікулы без дыму і агню”,                

“У цэнтры ўвагі дзеці”, “Не прапальваць сваё жыццё”, 

“Бяспечны новы год” і іншыя 

На працягу 
года 

Упраўленне МНС,  гаррайвыканкамы, 

Беларускае  добраахвотнае пажарнае 

таварыства 

17. Рэалізаваць  мерапрыемствы тэрытарыяльнай праграмы 

сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2016 - 2020 гады 

(зыходзячы са спецыфікі галіны або рэгіёну) па абароне 

насельніцтва і тэрыторый ад надзвычайных сітуацый, 

удасканаленню матэрыяльна-тэхнічнай базы элементаў 

дзяржаўнай сістэмы папярэджання і ліквідацыі 

надзвычайных сітуацый, зніжэнню рызыкі бедстваў, 

павышэнню ўстойлівасці функцыянавання арганізацый, 

забеспячэнню бяспечных умоў жыццядзейнасці насельніцтва 

(пры наяўнасці галіновых і тэрытарыяльнай праграмы) 

 

На працягу 

года 

Гомельскі аблвыканкам, 

гаррайвыканкамы 

Падтрымка грамадскіх ініцыятыў у сферы культуры 

 

18. Правядзенне выставак, канцэртаў і іншых творчых 
мерапрыемстваў  
 

На працягу 
года 

Творчыя саюзы,  галоўнае ўпраўленне 
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Пашырэнне выкарыстання беларускай мовы 

 

19. Мерапрыемствы, прысвечаныя Міжнароднаму дню роднай 

мовы 

На працягу 

года 

Галоўнае ўпраўленне 

Стварэнне ўмоў для прафесійнага росту і самарэалізацыі таленавітай творчай моладзі 
 

      20. Арганізаваць і правесці:   

20.1 Міжнародны адкрыты конкурс “Мой сябра – баян” 

 

Люты-сакавік 

 

Гомельскі аблвыканкам, Міністэрства 

культуры,  беларускі саюз музычных 

дзеячаў  

 

20.2 Абласны конкурс  прыгажосці і грацыі “Красавица Полесья” 

 

Май Галоўнае ўпраўленне 

20.3 Адкрыты абласны конкурс “МАЙСТАР” Май Галоўнае ўпраўленне 

20.4 Этна-фэст “Фестывальная талака” (у рамках маладзёжнага 

бібліятэчнага праекта “Пакаленне “МЫ”) 

Чэрвень Галоўнае ўпраўленне 

20.5 Міжнародны дзіцячы конкурс “Музыка надежды” 

 

Снежань 

 

Міністэрства культуры, Гомельскі 

аблвыканкам  

Духоўная культура. Мастацкая творчасць 

 

21. Правесці:   

21.1 Свята “Сегодня в день Крещения Господнего” Студзень Галоўнае ўпраўленне, Жыткавіцкі 

райвыканкам 

21.2 Прэзентацыю музейных экспазіцый, прысвечаных 95-годдзю 

з дня нараджэння народных пісьменнікаў Беларусі Івана 

Шамякіна і Івана Мележа 

Студзень-

люты 

Галоўнае ўпраўленне 

21.3 Абласны конкурс “Музыка детской души” у рамках 

праграмы “Юные дарования” для дзяцей-сірот і дзяцей, якія 

засталіся без апекі бацькоў 

Люты Упраўленне адукацыі 

21.4 Абласны тэлевізійны конкурс вядучых дзіцячых перадач 

“Юная телезвезда” 

Люты-чэрвень Упраўленне адукацыі  
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21.5 Абласны конкурс народнай творчасці ветэранскіх 

калектываў “Не стареют душой ветераны”, прысвечаны 75-

годдзю У.Мулявіна 

Сакавік Галоўнае ўпраўленне, Жлобінскі 

райвыканкам 

 

21.6 Юбілейная выстава, прысвечаная 120-годдзю Заслужанага 

дзеяча мастацтваў Беларусі Б.Ф.Звінагродскага 

Сакавік Галоўнае ўпраўленне 

21.7 Абласное свята харэаграфічнага мастацтва імя 

А.А.Рыбальчанкі, народнага артыста БССР 

Красавік Галоўнае ўпраўленне, Мазырскі 

райвыканкам 

21.8 Свята беларускага мастацтва “Музычныя краявіды 

Хойніцкай зямлі” 

Красавік Хойніцкі райвыканкам, галоўнае 

ўпраўленне 

21.9 Свята беларускай музыкі “Чачэрскія сустрэчы” Красавік Чачэрскі райвыканкам, галоўнае 

ўпраўленне 

21.10 Юбілейную выставу, прысвечаную 80-годдзю Заслужанага 

дзеяча мастацтваў Беларусі Р.Я.Ландарскага  

Красавік Галоўнае ўпраўленне 

21.11 Абласны конкурс харэаграфічнай творчасці “Танцевальная 

карусель” 

Красавік Упраўленне адукацыі 

21.12 Абласны конкурс юных мадэльераў “Разноцветная мозаика” Красавік Упраўленне адукацыі 

21.13 Свята духоўнай музыкі Май Галоўнае ўпраўленне, Жыткавіцкі 

райвыканкам 

21.14 Рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва 

“Берагіня” 

 

Чэрвень 

 

Акцябрскі райвыканкам,  Гомельскі 

аблвыканкам, Міністэрства культуры 

Рэспублікі Беларусь, Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь, ГА 

“Беларускі фонд культуры”  

21.15 Рэспубліканскі фестываль народнага гумару “Аўцюкі”  Ліпень 

 

Калінкавіцкі райвыканкам, Гомельскі 

аблвыканкам, Міністэрства культуры  

 

21.16 Рэгіянальны фестываль песеннага мастацтва “Гэты дзіўны 

спеў з глыбінь народных” на прыз мастацкага кіраўніка 

Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору імя Г.І.Цітовіча, 

лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі, прафесара, народнага 

артыста Рэспублікі Беларусь М.П. Дрынеўскага 

Ліпень Лельчыцкі райвыканкам, галоўнае 

ўпраўленне 
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21.17 Міжнародны фестываль этнакультурных традыцый “Кліч 

Палесся” 

 

Жнівень- 

верасень 

 

Гомельскі аблвыканкам, Брэсцкі 

аблвыканкам, Міністэрства культуры, 

дзяржаўная прыродаахоўная ўстанова 

“Нацыянальны парк “Прыпяцкі”,  

ААТ “Мазырскі нафтаперапрацоўчы 

завод”, ААТ “Белаграпрамбанк”  

21.18 Абласны пленэр для выкладчыкаў УА “Гомельскі дзяржаўны 

мастацкі каледж” 

Жнівень Галоўнае ўпраўленне, Лельчыцкі 

райвыканкам 

21.19 Рэгіянальны фестываль гарманістаў “Грай, гармонік!” 

 

Жнівень 

 

Ельскі райвыканкам, галоўнае 

ўпраўленне 

 

21.20 Рэспубліканскае свята “Дзень беларускага пісьменства” Верасень Міністэрства інфармацыі, Міністэрства 

культуры, Міністэрства адукацыі, 

Гомельскі аблвыканкам, Рагачоўскі 

райвыканкам 

21.21 Абласны конкурс  аўтаклубаў Гомельскай вобласці 

“Маршрут - далёкая веска” 

Верасень Галоўнае ўпраўленне,  

Жыткавіцкі і Кармянскі райвыканкамы 

 

21.22 XI свята камернай і духоўнай музыкі “Тураў  - 2016” 

 

Верасень Жыткавіцкі райвыканкам, галоўнае 

ўпраўленне 

 

21.23 Міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва “Сожскі 

карагод” 

Верасень 

 

Гомельскі гарвыканкам, Гомельскі 

аблвыканкам, Міністэрства культуры  

 

21.24 Абласны конкурс “Клуб года – 2016” Кастрычнік-

лістапад 

 

Галоўнае ўпраўленне 

21.25 Абласны конкурс  узорных тэатральных і лялечных 

калектываў 

Лістапад Галоўнае ўпраўленне, 

Жлобінскі, Рэчыцкі, Нараўлянскі 

райвыканкамы, Гомельскі гарвыканкам 
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21.26 Абласны фестываль афганскай песні “Время выбрало нас” Снежань 

 

Галоўнае ўпраўленне, Жлобінскі 

райвыканкам 

 

21.27 Уручэнне прэміі Гомельскага абласнога выканаўчага 

камітэта “Литературная премия имени Кирилла Туровского” 

Снежань Гомельскі аблвыканкам 

21.28 Літаратурную вечарыну беларускай літаратуры “Страцім-

лебедзь”, прысвечаную 125- годдзю з дня нараджэння 

Максіма Багдановіча 

Снежань Галоўнае ўпраўленне 

21.29 Абласны штогадовы конкурс на творчую індывідуальнасць 

кожнай бібліятэкі ў рабоце з чытачамі “Бібліятэка, 

неабходная грамадству” 

На працягу 

года 

Галоўнае ўпраўленне 

21.30 Канцэрты калектываў ДУ “Гомельская абласная філармонія”, 

прымеркаваныя да 120-годдзя І.Шамякіна, 75-годдзя 

Ул.Мулявіна, 125-годдзя М.Багдановіча 

На працягу 

года 

Галоўнае ўпраўленне 

       22. Ажыццявіць:   

22.1 Мастацкі праект “Год культуры ў бібліятэцы”  Студзень-

снежань 

Галоўнае ўпраўленне 

22.2 Пастаноўку літаратурнага спектакля па творах М.Багдановіча 

“Мае песні” (з  выкарыстаннем музыкі У.Мулявіна) 

Люты-

красавік 

Галоўнае ўпраўленне 

22.3 Творчы праект “Музей хлеба” На працягу 

усяго года 

Чачэрскі райвыканкам 

Развіццё і падтрымка прафесійнага беларускага мастацтва 

 

     23. Пашыраць міжкультурныя сувязі  і міжнароднае 

супрацоўніцтва тэатральна-відовішчных арганізацый 

На працягу 

года 

Галоўнае ўпраўленне 

 

Ахова і папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі 

 

24. Адкрыццё для наведвальнікаў пахавальні князёў Паскевічаў 

– аднаго з галоўных аб’ектаў Гомельскага палацава-

паркавага ансамбля 

Студзень - 

люты 

Гомельскі аблвыканкам 
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Намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама        У.А.Прывалаў 

25. Рэканструкцыя з рэстаўрацыяй будынка касцёла, Брамы і 

агароджы з вежамі помніка архітэктуры ХVIII ст. комплекса 

былога калегіума езуітаў 

 

На працягу 

года 

 

Міністэрства культуры Рэспублікі 

Беларусь, Гомельскі аблвыканкам, 

Калінкавіцкі райвыканкам  

26. Рэстаўрацыя з прыстасаваннем помніка архітэктуры                     

19 стагоддзя сядзібнага дома ў в. Чырвоны Бераг, Жлобінскі 

раён (6, 7 чаргу) 

На працягу 

года 

Гомельскі аблвыканкам, Мазырскі 

райвыканкам Міністэрства культуры 

Рэспублікі Беларусь, Гомельскі 

аблвыканкам, Жлобінскі райвыканкам 

27. Рэканструкцыя будынка ДУ “Мазырскі драматычны тэатр                           

ім. І.Мележа” 

На працягу 

года 

Гомельскі аблвыканкам, Мазырскі 

райвыканкам 


