Характеристика

Хоменка Миколу Павловича,
Керівника народного аматорського театру мініатюр
районного будинку культури
Білогірського району, Хмельницької області
вул.Островського 5/13, 1954 року народження,
освіта вища, закінчив Київський інститут культури
Микола Хоменко протягом трудової діяльності зарекомендував себе здібним
керівником та режисером.
До виконання службових обов’язків ставиться сумлінно, має глибокі міцні та
професійні знання, усебічно розвинений. Багато вивчає досвід у галузі культури.
Особливий інтерес виявляє до організаційних питань, які поставлені перед
установою, театрального мистецтва. З його ініціативи створений в районному
будинку культури театр-мініатюр, який здобув звання «народний аматорський».
Створив телестудію при районному будинку культури. Як режисер «народного
аматорського» фольклорного гурту «Забава» приймав участь у концертах і
Міжнародних фестивалях.
Успішно провів цикл заходів з нагоди святкування 85-річчя утворення
Білогірського

району.

З

1988

року

активно

займається

впровадженням

різноманітних видів надання платних послуг для населення /макраме, плетіння з
лози/. Реалізовує в дійсність плани поставлені перед установою. Розробив і
розповсюдив методичні рекомендації з питань

культурно-освітньої роботи

організації дозвілля в Білогірському районі. Має досвід режисера в організації свят і
концертів, являється режисером районного свята «Білогірські забави». Став
ініціатором творчих звітів трудових колективів селища Білогір’я. Виважено
здійснює методичне керівництво сільськими закладами культури.
Протягом трудової діяльності виявляв активність у громадській та суспільнокорисній роботі, як депутат Білогірської селищної ради. Впроваджує в свою роботу

новітні і інноваційні форми роботи. При районному будинку культури працює
спортивний зал, де проводяться різноманітні спортивні змагання.
Протягом ЗО років очолював Білогірський районний будинок культури.
За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток культури і
мистецтва

області

та

високий

професіоналізм

Хмельницької обласної ради - 2001р. та 2014 р.

нагороджений

грамотами

та Почесною грамотою

Хмельницької обласної державної адміністрації - 2005р..
За відмінну роботу та впровадження інноваційних форм роботи в клубній
справі у 2011 році був занесений на обласну Дошку Пошани.
М.П.Хоменко

нагороджений

грамотами

управління

культури,

національностей, релігій та туризму Хмельницької ОДА (2004р. та 2008р.)
Дипломом управління культури за І місце обласного огляду - конгкурсу
театральних колективів «Подільська сцена» у 2000 р нагороджений народний
аматорський театр -мініатюр, який працює під керівництвом М.П.Хоменка.
Білогірський РБК за керівництва М.П.Хоменка став переможцем обласного конкурсу на кращий дозвіллєвий проект іноваційного спрямування по роботі з
територіальною громадою серед районних та міських закладів культури 2015р.
У 2004-2014 роках був головою ради директорів районних та міських
будинків культури області.
Є автором пісні «Білогір’я моє».

