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Звіт міського голови С. Цапюка про роботу галузі культури у 2016 році 
 
Усвідомлення необхідності створення єдиного культурного простору та формування 

унікальної культурної атмосфери м. Олександрії позначається на діяльності закладів культури, 
визначає рівень і якість культурно-освітніх послуг, що надаються ними. 

Завдяки програмі «Соціально-економічного розвитку міста» в Олександрії вдалося зберегти 
мережу закладів культури, яка налічує 25 установ: бібліотеки – 13; клуби – 4 ; ПСМНЗ – 4 школи; 
музеї – 1; мистецтво – 3 (міський інструментальний ансамбль «Мелодія», міський духовий оркестр 
«Ліра», КЗ «Палац урочистих подій»).  

Функціонування галузі культури забезпечують 305 працівників (з них: 264 основних 
працівників та 41 сумісник) (СЛАЙД 1). 

Фінансування галузі у 2016 році було повністю покладене на місцевий бюджет і становило 
16 176,7 тис.грн. (у порівнянні з 2015 роком -  13 473,2 тис. грн.) (СЛАЙД 2) 

 
У закладах, підпорядкованих управлінню культури і туризму міської ради, проведено 

такі капітальні,поточні роботи та придбання: 
встановлення енергозберіючих вікон у закладах ЦБС – 49,9 тис. грн.,  
поповнення бібліотечного фонду – 90,0 тис. грн.,  
поточний ремонт по заміні вікон будівлі, першого та другого поверхів ОДМШ – 239,2 тис. 

грн., 
 придбання крісел для концертної зали ОДМШ – 208,0 тис. грн., 
поточний ремонт каналізації у ПК «Світлопільський» 30,1 тис. грн.,  
поточний ремонт туалету будинку культури селища Пантаївки – 48,0 тис. грн.,  
частковий ремонт покрівлі Палацу урочистих подій – 24,0 тис. грн.,  
придбання сценічних костюмів для МПДО «Ліра» – 30,0 тис. грн.,  
придбання сценічно постановочних костюмів (народних) для міського Палацу культури – 

170,0 тис. грн.,  
встановлення пожежної  та охоронної сигналізації та оповіщення людей про пожежу в  

центральній бібліотеці імені О. Пушкіна – 78,0 тис. грн., 
придбання тротуарної плитки для поточного та капітального ремонту площі перед будівлею 

ПК «Світлопільський» із заміною тротуарної плитки – 620,2 тис. грн.,  
придбання столу-вітрини для музейних експонатів та стільців для  Олександрійського 

міського музейного центру імені Худякової А. Ф. – 32,8 тис. грн.,  
капітальний ремонт холу та чоловічого туалету в ПК «Світлопільський» – 360,0 тис. грн.,  
капітальний ремонт по заміні вітражів у бібліотеці О.С. Пушкіна – 90,0 тис. грн.,  
капітальний ремонт по заміні вітражів у ПК «Світлопільський» –143,0 тис. грн.,  
встановлення енергозберігаючих вітражів у Олександрійському міському музейному центрі 

імені Худякової А.Ф. – 193,3 тис.грн.,  
капітальний ремонт приміщення Олександрійського міського музейного центру імені 

Худякової А.Ф. – 95,0 тис.грн.,  
придбання, встановлення водопровідних і опалювальних установок (батарей) в ПК 

«Світлопільський» – 33,7 тис. грн. (СЛАЙДИ 3-7) 
КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

У клубних закладах культури функціонують 49 колективів художньої самодіяльності, 
любительських об’єднань та клубів за інтересами, з них: 9 аматорських колективів із званням 
«народний» та 2 колективи – «зразковий».  

Творчі колективи закладів культури протягом року активно брали участь у культурно-
мистецьких акціях, фестивалях та концертах. А також демонстрували свою майстерність на 
обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах (СЛАЙД 8). 

ПОЧАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МИСТЕЦЬКІ ЗАКЛАДИ 
У місті діють чотири початкових спеціалізованих мистецьких заклади: три музичні школи 

та одна дитяча художня школа. (СЛАЙД 9). Велика кількість дипломів різних ступенів, одержаних 
на конкурсах і фестивалях, ще раз довели, що в школах працюють досвідчені викладачі (СЛАЙД 
10). 
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ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСИТЕМА 
Бібліотечні установи протягом звітного періоду впевнено підтверджували своє достойне 

місце в соціокультурному середовищі нашого міста, яке відповідає їхній прогресивній місії 
(СЛАЙД 11). 

Протягом 2016 року для різних груп користувачів у бібліотеках і за їх межами проведено 
660 масових заходів, відвідування яких становить 18674, видано літератури – 3988, залучено нових 
читачів до бібліотек – 654 (СЛАЙД 12). 

У 2016 році на базі бібліотек ЦБС відкрито: 
 Пункт європейської інформації в Центральній бібліотеці ім.О.Пушкіна; 
 Школу для малечі та їх матусь «Англійська з пелюшок» в Юнацькій бібліотеці; 
 Дитячу вітальню «Капітошка» з сервісними послугами «Бібліоняня» та 

«БібліоГПДешка» у центральній міській бібліотеці для дітей ім.Ю.Гагаріна. (СЛАЙД 13). 
Відбулись презентації: 
 літературно-мистецького збірника «Сузір’я молодих талантів Олександрії»; 
 літературного альманаху «Джерело»; 
 книги поезій Григорія Клименка; 
 книги Наталії Фесенко «Малороска» (СЛАЙД 14). 
У 2016 році на базі міських бібліотек системи продовжила свою діяльність  Вища народна 

школа. Люди похилого віку навчаються за 8 напрямками. 
Олександрійський міський музейний центр імені Худякової А.Ф. 

Основними завданнями музейного центру є дослідження, наукова обробка, популяризація 
музейних фондів, збереження та поповнення музейних  фондів, просвітницько-патріотичне 
виховання, підвищення фахової кваліфікації працівників, підтримка зв`язків з музеями України, 
співробітництво з міжнародними та громадськими організаціями, підтримка зв`язків з 
волонтерським рухом. 

У  2016 році співробітники музейного центр у підготували і опублікували у засобах масової 
інформації 49 публікації та 39 статей на власний блог, досліджено, опрацьовано і підготовлено до 
використання 13 науково-дослідних проектів з історико-краєзнавчої тематики. 3 проекти 
відправлені на Всеукраїнський конкурс науково – дослідницьких робіт.  

За 2016 рік музейний центр організував і провів 65 виставки у своїх залах, на яких 
експонувалися 16 860 предметів основного фонду (СЛАЙД 15). 

Культурно-освітні програми та проекти музейного центру  протягом року –  це насамперед  
356 екскурсій по експозиціях та тимчасових виставках (в тому числі  4 англійською мовою). 

Охорона культурної спадщини 
Одним із пріоритетних напрямків роботи у сфері охорони культурної спадщини є: 

забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і використанням об’єктів культурної 
спадщини; сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації та 
використання пам’яток; ознайомлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів з 
об’єктами культурної спадщини міста, шляхом проведення екскурсійно-туристичної діяльності. 

У місті знаходиться 19 пам’яток історії, 2 пам’ятки монументального мистецтва, 3 пам’ятки 
археології місцевого значення, що перебувають в загальнодержавному реєстрі нерухомих 
пам’яток України та 45 пам’яток архітектури місцевого значення. Усі вони повинні мати паспорти 
пам’ятки і укладені охоронні договори з булансоутримувачами.  

Випадків порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» та «Про охорону 
археологічної спадщини» 2016 року не було зафіксовано. 

ТУРИЗМ 
Протягом 2016 року проведена робота по здійсненню цілої низки заходів, які були направлені 

на подальше створення зручних умов для обслуговування туристів, вивчення туристичного 
потенціалу міста, розвитку та розширення потреб туристичної галузі. Приділяється велика увага 
щодо продовження роботи «По розвитоку зимового (білого) туризму на території міста». 
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Велику увагу приділяється розвитку сільського зеленого туризму. Розроблено кілька 
маршрутів – «Зелена садиба «Горіх» с.м.т. Пантаївка, «Зимова казка Звенигородки», «На рибалку 
в Світлопіль», «Тихе полювання» (Пантаївський ліс), «Осіння казка» - с.Звенигородка, 
«Лікарівський кінний завод», «Зимова риболовля» (с. Рожеве). «Кам`яний кар`єр», «Гостиннй двір 
запрошує», «Шарівські світанки» та інші. 

Можливість організації заходів за порівняно помірну плату може стати головною 
перевагою подальшого розвитку туризму в місті. Співвідношення ціни і якості дозволить зробити 
Олександрію привабливою для широкого кола туристів.  

В основу роботи по розвитку туризму в Олександрії вкладені ідеї задоволення потреб 
потенційних споживачів. Треба запропонувати той туристичний продукт, який буде згоден 
придбати потенційний споживач.  

 
Культура є ключовим елементом гармонійного і динамічного розвитку суспільства, а 

культурна самореалізація особистості є однією з фундаментальних загальнолюдських 
цінностей. 
  Тому, важливим напрямком діяльності влади є розвиток духовності і культури 
громади, організація дозвілля населення, естетичне навчання дітей. 

 


