Звіт
про роботу управління культури і туризму
Олександрійської міської ради
за 2016 рік
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.
Так, протягом 2016 року в місті було здійснено ряд планових, системних заходів, що
кардинально змінили політику розвитку галузі та позитивно позначились на її діяльності.
Зусиллями міської влади та завдяки програмі «Соціально-економічного розвитку міста» в
Олександрії вдалося зберегти мережу закладів культури, яка налічує 25 установ:
 бібліотеки – 13;
 клуби – 4 (міський Палац культури, Палац культури «Світлопільський», Будинок культури
селища Пантаївки, Будинок культури селища Олександрійське);
 ПСМНЗ – 4 школи (Олександрійська, Димитровська, Пантаївська дитячі музичні школи та
Олександрійська дитяча художня школа);
 музеї – 1 (КЗ «Олександрійський міський музей центр ім. Худякової А.Ф.») ;
 мистецтво – 3 (міський інструментальний ансамбль «Мелодія», міський духовий оркестр
«Ліра», КЗ «Палац урочистих подій»).
Ця мережа відповідає нині діючим нормативам соціально-культурного забезпечення
населення міста та селищ.
Функціонування галузі культури забезпечують 305 працівників (з них: 264 основних
працівників та 41 сумісник):
 працівники позашкільних спеціалізованих мистецьких навчальних закладів – 91 чол.,
 клубні працівники – 74 чол.,
 працівники мистецьких закладів – 40 чол.,
 бібліотечні працівники – 74 чол.,
 музейні працівники – 8 чол.,
 інші працівники – 16 чол.,
 апарат – 2 чол.
Працівники галузі
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Стратегічні напрямки галузі
Стратегічними напрямками галузі культури і туризму міста Олександрії є:
- визнання центрального місця культури в загальнонаціональному розвитку та винятковості
національної ідентичності, що спирається на українську культуру; посилення ролі культури в
соціально-економічному розвитку України шляхом взаємодії і посилення відповідальності
державних органів, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства;
- удосконалення та модернізація правових, структурних і фінансових інструментів підтримки
культури, ініціювати внесення змін до Закону України «Про культуру», «Про охорону культурної
спадщини», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музей та музейну справу», «Про
позашкільну освіту», «Про кінематографію»;
- забезпечення доступу до культури через традиційні та нові форми культурної діяльності;
забезпечення міської підтримки культурного розмаїття міста: всі громадяни України незалежно
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від місця проживання, статусу, приналежності до певної соціальної чи етнічної групи; незалежно
від майнового статусу, походження, статі мають рівні права на формування власної культурної
ідентичності та її вираження, доступ до національного і світового культурного надбання, участь у
культурному житті міста;
- модернізація інструментів підтримки культури — удосконалення набору інструментів підтримки
культури (правових, фінансових, ресурсних, політичних, технологічних), яке є постійним
процесом, що вимагає моніторингу та оцінки. Надійність та ефективність застосовуваних
інструментів багато в чому визначає успішність культурної діяльності;
- сприяння створенню національного культурного продукту і формування цілісного інформаційнокультурного простору — створення, виробництво, поширення, збереження національного
культурного продукту і підвищення рівня його споживання шляхом формування цілісного
інформаційно-культурного простору, здатного акумулювати та засвоювати кращий досвід і
впливати на світовий інформаційно-культурний простір.
Підтримка створення національного культурного продукту спрямована на створення
якнайсприятливіших умов для творчої самореалізації особистості через розмаїття форм
художнього самовираження, міжкультурний діалог, культурний взаємообмін та мобільність людей
та ідей.
- удосконалення системи культурно-мистецької освіти — запровадження нових форм навчання,
модернізація системи культурно-мистецької освіти, включаючи загальноосвітні навчальні заклади,
поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та
навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну;
- розвиток міжнародної діяльності та популяризація української культури — міжнародне
співробітництво у сфері культури, що є важливим фактором розвитку міжнародного партнерства.
Координація та системний підхід до популяризації національного культурного продукту,
інформації та знань про Україну, поширення європейських підходів, культурних здобутків і
різноманітних форм культурного виявлення в Україні є однією з основних цілей.
- збереження та забезпечення функціонування існуючої мережі закладів культури в кількості 25
закладів та функціонування існуючої мережі закладів культури. Кількість закладів складає: 4
клуби, 13 бібліотек, 4 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних заклади (3 музичні
школи і 1 художня школа), 1 музеї, 3 муніципальні установи.
У місті працюють три музичні школи та одна дитяча художня школа, які мають за мету
забезпечення можливості випускникам школи щодо подальшого професійного навчання у вищих
мистецьких навчальних закладах та результативної участі учнів школи у творчих змаганнях всіх
рівнів – від міських конкурсів юних музикантів до Всеукраїнських. Велика кількість дипломів
різних ступенів, одержаних на конкурсах і фестивалях, ще раз довели, що в школах працюють
досвідчені викладачі.
Учнівський контингент ПСМНЗ
Олександрійська дитяча
музична школа - 315

23%
9%
9%

Димитровська дитяча
музична школа - 50
59%

Пантаївська дитяча
музична школа - 50
Олександрійська дитяча
художня школа - 122

Значна увага педагогічного колективу Олександрійської дитячої музичної школи протягом
навчального року приділялась роботі з обдарованими учнями, яка велась за індивідуальними
планами і програмами.
Викладачами школи надається допомога учням в підготовці їх до вступу у вищі та середні
навчальні заклади.
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Бібліотечні установи протягом останніх років впевнено підтверджували своє достойне
місце в соціокультурному середовищі нашого міста, яке відповідає їхній прогресивній місії.
На сьогодні бібліотеки Олександрії залишаються чи не єдиним безкоштовним джерелом
одержання інформації, місцем самоосвіти, розваг, відпочинку, спілкування і творчого розвитку
різних категорій користувачів.
Намагаючись відповідати вимогам часу, висококваліфіковані, креативно мислячі та
відповідальні бібліотечні фахівці ЦБС міста постійно оновлюють зміст і форми спілкування з
користувачами, ведуть багатопланову роботу з популяризації читання, конструктивної взаємодії з
різноманітними організаціями, намагаються створити більш комфортне інформаційне середовище,
яке відповідало б різноманітним інтересам читачів міста.
Основними завданнями колективу Олександрійської міської ЦБС у 2016 році було:
виконання основних планових показників;
зростання ролі бібліотек у житті міста шляхом участі у державних, обласних та
бібліотечних програмах;
подальша реалізація свободи доступу користувачів до інформації;
подальше впровадження новітніх технологій, можливостей мережі Інтернет в практику
роботи ЦБС;
орієнтація на індивідуальні потреби та запити користувачів;
сприяння популяризації книги та читання, запровадження інноваційних форм роботи з
читачами у поєднанні з традиційними;
підвищення бібліотечної культури дітей та молоді засобами бібліотечно-бібліографічних
уроків, проведення днів бібліотеки, тижнів книги;
оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачем;
створення сприятливого соціально-психологічного клімату з метою позитивної
налаштованості молоді на утворення сім’ї та збереження її кращих традицій в рамках діяльності
бібліотечної лабораторії «Світ сім'ї – світ щастя на землі»;
спрямування індивідуальної та масової роботи з користувачами на формування
особистостей, які плекають українські традиції, духовні цінності, володіють відповідними
знаннями, вміннями та навичками, здатні реалізувати свій потенціал в умовах сучасного
суспільства, сповідують європейські цінності, готові до виконання обов’язку із захисту
Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України;
підвищення ефективності партнерських взаємозв’язків бібліотек з органами влади та
місцевого самоврядування, громадськими організаціями, закладами та установами в
соціокультурному просторі міста;
розширення фонду засобами проведення доброчинних акцій;
організація реклами, створення позитивного іміджу ЦБС, співробітництва з місцевими ЗМІ;
зростання професійного потенціалу бібліотечних кадрів шляхом їх цілеспрямованого
добору, доцільної розстановки та навчання.
Усе розмаїття заходів, які відбувалися в бібліотеках протягом року, характеризувалися своєю
інформаційною насиченістю, інноваційністю, креативністю, різноманіттям форм, нестандартними
підходами до їхньої організації та проведення.
Таким чином, масова робота наших бібліотек користується високою популярністю серед
громади міста, тому що прагнення бібліотекарів співпадають з бажаннями читачів, які хочуть
спілкуватися, збагачуватися новою інформацією в живій, динамічній ситуаційній формі.
ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ «КУЛЬТУРА»
Фінансування галузі у 2016 році було повністю покладене на місцевий бюджет і становило
16 176,7 тис.грн. З них на заробітну плату 11 602,5 тис.грн., на енергоносії 2 448,1 тис. грн., на
інше 2 126,1 тис.грн. (з них 403,0 тис.грн. на заходи, в тому числі День Соборності, День
Конституції України, День Перемоги, День Незалежності України, День партизанської слави, День
Гідності і Свободи, День визволення України від фашистських загарбників, новорічні свята);
придбання малоцінних швидкозношуючих предметів – 1 258,1 тис. грн.; на оздоровлення дітей на
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рахунок профспілки перераховано 59,9 тис.грн.; на проведення поточних видатків у закладах
культури виділено 732,8 тис.грн.
Капітальні видатки у 2016 році становили 1 280,7 тис.грн.
Фінансування галузі
заробітна плата 11602,5 тис.грн.

15%

5%

капітальні видатки 1280,7 тис.грн.

8%
72%

поточні видатки 732,8 тис.грн.
енергоносії - 2448,1
тис.грн

У закладах, підпорядкованих управлінню культури і туризму міської ради, проведено такі
капітальні та поточні роботи:
№
Вид робіт
Фінансові
п/п
витрати
1

Встановлення енергозберіючих вікон у закладах ЦБС

49,9 тис. грн.

2
3

Поповнення бібліотечного фонду
Поточний ремонт по заміні вікон будівлі, першого та другого
поверхів ОДМШ
Придбання крісел для концертної зали ОДМШ
Поточний ремонт каналізації у ПК «Світлопільський»
Поточний ремонт туалету будинку культури селища Пантаївки
Частковий ремонт покрівлі Палацу урочистих подій

90,0 тис. грн.
239,2 тис. грн.

30,0 тис. грн.
170,0 тис. грн.

14

Придбання сценічних костюмів для МПДО «Ліра»
Придбання сценічно постановочних костюмів (народних) для
міського Палацу культури
Встановлення пожежної та охоронної сигналізації та оповіщення
людей про пожежу в бібліотеці ім. Ю. Гагаріна
Придбання тротуарної плитки для поточного та капітального
ремонту площі перед будівлею ПК «Світлопільський» із заміною
тротуарної плитки
Придбання столу-вітрини для музейних експонатів та стільців для
Олександрійського міського музейного центру імені Худякової А. Ф.
Капітальний ремонт холу та чоловічого туалету в ПК
«Світлопільський»
Капітальний ремонт по заміні вітражів у бібліотеці О.С. Пушкіна

15

Капітальний ремонт по заміні вітражів у ПК «Світлопільський»

143,0 тис. грн.
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Встановлення енергозберігаючих вітражів у Олександрійському
міському музейному центрі імені Худякової А.Ф.
Капітальний ремонт приміщення Олександрійського міського
музейного центру імені Худякової А.Ф.
Придбання, встановлення водопровідних і опалювальних установок
(батарей) в ПК «Світлопільський»

193,3 тис.грн

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

17
18

4

208,0 тис. грн.
30,1 тис. грн.
48,0 тис. грн.
24,0 тис. грн.

78,0 тис. грн.
620,2 тис. грн.

32,8 тис. грн.
360,00 тис. грн.
90,0 тис. грн.

95,0 тис.грн.
33,7 тис. грн.

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». Загальна кількість учасників складає 873 чоловік.
Протягом 12 місяців було проведено 543 заходів, які відвідало близько 199 457 чоловік.
Палац культури «Світлопільський»
Палац культури «Світлопільський» є осередком культурного-масового життя
олександрійців. Багатопрофільний культурно-дозвілевий заклад клубного типу зібрав у свої
любительські об’єднання за інтересами мешканців міста різних вікових категорій і активно сприяє
розвитку талантів та творчих здібностей дітей, учнівської та студентської молоді.
Робота колективу ПК «Світлопільський» спрямована на організацію якісного дозвілля
населення, збереження та втілення в життя духовних цінностей, надбань українського народу,
виховання патріотизму.
Метою діяльності Палацу культури є створення умов для розвитку і самореалізації
особистості з урахуванням творчих здібностей для підтримки обдарованості через оптимізацію
психологічного клімату та виховання інтелігентної особистості, здорової та компетентної, носія
національних і загальнолюдських цінностей.
Працівники ПК «Світлопільський» систематично підвищують культурно-освітній та
професійний рівень, психолого-педагогічну майстерність, активізують створення авторських шоупрограм, сценарних розробок, театральних вистав та театралізованих свят, є постійними
учасниками культурного життя міста, області, України.
За звітний період з 01.01. по 31.12.2016 проведено:
- заходів - 325
- відвідувачів - 159323, з них для дітей - 145 заходів, 51,605 - відвідувачів
У Палаці культури «Світлопільський» працює 26 клубних формувань, з них 12 - клубних
об’єднань, 12 - аматорських колективів, а також працюють фізкультурно-спортивний клуб «Еней»
та фото-клуб «Наш формат».
5 аматорських колективів носять почесне звання «народний», 1 - «зразковий». Мета
аматорських колективів та об’єднань:
- створення умов для участі обдарованих дітей у підготовці та проведенні творчих проектів;
- виявлення творчих здібностей членів гуртків та формування в кожного з их багатогранної
особистості;
- формування естетичних навичок членів гуртків;
- створення умов для участі обдарованих дітей у фестивалях, конкурсах, оглядах;
- розвиток високої громадської позиції членів гуртків;
- створення ринку послуг сучасного шоу-бізнесу;
- формування загальнолюдських моральних якостей;
- інформатизація культурно-освітнього процесу;
- залучення вихованців закладу до вступу в КВНЗ «Олександрійське училище культури»,
ВНЗ культури та мистецтва України.
Слід відзначити високу якість та результативність роботи колективу в 2016 році у
проведенні масових заходів, участь у фестивалях та конкурсах різних рівнів.
У січні великою популярністю користувалась казка «Хлопчик-зірка», яку створив колектив
ПК «Світлопільський» для дітей сиріт, дітей інвалідів та дітей з сімей, що опинились в складних
життєвих обставинах, як подарунок від міського голови. Дитячі ранки біля центральної ялинки для
дітей міста були масовими, цікавими та організованими.
Народні гуляння на «Святі Водохрещення» за участю творчих колективів
ПК «Світлопільський» у с. Войнівка та мікрорайоні Перемога вже стали гарною традицією в
нашому місті, на які проходять багато олександрійців.
Особливо порадували олександрійського глядача театральні постановки. В середині місяця
завітало творче об’єднання «Театр без границ» з виставою-казкою для дітей «Буратіно» та
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виставою «Вій» для дорослої аудиторії, а в кінці місяця глядачі в захваті спостерігали за «Театром
тіней», який дивував своєю неповторністю.
Аматорський зразковий вокальний дитячий ансамбль «Нові імена» взяв участь у
Всеукраїнському турі талантів від громадської організації «Кожен спроможен», який відбувся в
місті Олександрія.
У лютому члени клубів «Джерело» та «Джерельце» підготували розважальну програму
«Любов до української пісні» та вечір жартів, танців, інтермедій «Сивина в бороду», які
проводились на базі клубу «Українська світлиця» за участю «Українських вечорниць». У рамках
обласної соціальної програми «Молодь Кіровоградщини» відбулась концертно-розважальна
програма «Ода коханню - 2», що стала для юнацтва справжнім випробуванням, адже студенти
ВНЗ міста виборювали звання найромантичнішої пари. Конкурсна програма супроводжувалась
концертними номерами кращих колективів Палацу культури.
Стали традиційними благодійні заходи, які проводяться колективом ПК «Світлопільський»
для дітей з обмеженими можливостями, якими опікується благодійна громадська організація
«Віра». Уривок казки «Хлопчик-зірка» та казка «Круть-верть», яку підготували юні актори ТЮГ
«Апельсин», не залишили байдужими маленьких глядачів.
Також у лютому в ПК «Світлопільський» завітала група «Фрістайл», а в кінці місяця
приємною подією для дітей та їх батьків стало ілюзійне шоу «Усмішка магії».
У лютому учасники колективу КСБТ «Олександрит» взяли участь в обласних змаганнях
«Свято танцю» у м. Новоукраїнка та в обласних змаганнях «Тріумф-данс» у м. Новомиргороді, де
здобули призові місця та отримали нагороди.
У березні в рамках цільової соціальної програми підтримки сім’ї колектив
ПК «Світлопільський» подарував чарівним жінкам Олександрії святковий концерт «Весна,
кохання, квіти і ти». Для учнівської молоді та педагогів ЗНЗ була проведена тематична концертна
програма «Вітання найдорожчим в світі». Привітали олександрійців зі святом 8 Березня і
колективи східного танцю, показавши цікаву та незвичайну програму під назвою «Таємниці
чарівної лампи».
Благодійні концертні програми «Вітаємо Вас, жінки!» за участю аматорських вокальних
колективів проходили в Геріатричному пансіонаті та благодійній громадській організації «Віра».
Юні актори ТЮГ «Апельсин» та дитячий клуб «Джерельце» взяли участь у місцевому
конкурсі читців «Сторінками Кобзаря» з композицією «Шевченка полум’яне слово», де отримали
нагороди.
Вистава «Наймичка» КЗ «Кіровоградського академічного обласного українського музичнодраматичного театру ім. М.Л. Кропивницького», яка відбулася на сцені ПК «Світлопільський», як
завжди зібрала повну залу глядачів.
Головною подією театрального життя міста в березні став огляд-конкурс «57 Театральна
весна Кіровоградщини». Цього року ПК «Світлопільський» гостинно приймав театральні
колективи малих форм області, які своїми постановками вразили шанувальників театрального
мистецтва.
Тематична концертна програма до Дня народження військової частини №2269 «З любо’вю
та вдячністю» надала святкового настрою та оптимізму всім присутнім в залі.
Уже вкотре до нашого міста завітали зірки «Х-фактора» - «Лісапетний батальйон». У
концертній програмі було багато гумору та веселих пісень, які підняли настрій олександрійцям та
гостям міста. Не менш яскравою була концертна програма ВІА «Пламя», яка також полюбилася
глядачу.
У березні учасники колективу КСБТ «Олександрит» здобули призові місця у змаганнях
різних рівнів, а саме: «Кубок фавориту» в м. Кропивницький, Всеукраїнські змагання зі
спортивно-бального танцю у м. Кривий Ріг, Всеукраїнські змагання зі спортивно-бального танцю
та кубок міського голови у м. Кременчуці, обласні змагання у м. Долинська.
Хореографічний колектив «Калейдоскоп» у X відкритому регіональному фестивалі –
конкурсі хореографічного мистецтва «Сонячні танці 2016» здобув диплом III ступеня, III вікова
категорія у номінації «Сучасна хореографія», та диплом II ступеня, II вікова категорія.
Квітень місяць був насичений театральним та хореографічним мистецтвом.
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Найважливішою подією театрального життя стала прем’єра вистави «Хомо еректус»
народного аматорського театру ПК «Світлопільський», яка схвилювала все місто. Висока
майстерність акторів, режисерська постановка Дзбановського Ю.І., звукове оформлення, декорації
повністю відповідали професіональному показу вистави.
Вистава-казка «День народження кота Леопольда» Коломийського академічного обласного
українського драматичного театру ім. І.Озаркевича та вистава «Пограбування опівночі» відвідали
чимало глядачів, а улюблений всіма олександрійцями Кіровоградський академічний обласний
український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького з виставою «Циганка Аза»
зібрав аншлаг у глядацькій залі. Вистава «Женихи» театральної трупи «Театру без границ» за
участю народного артиста України В.В. Горянського та Руслани Писанки не залишила байдужим
нікого. Захват глядачі продемонстрували довгими оваціями та щиро запрошували акторів завітати
знову.
Не менш цікавою була постановка вистави «Бракованные люди» театрально-видовищного
закладу культури «Київський експериментальний театр «Золоті ворота», яка також знайшла свого
глядача.
Запальна Злата Огнєвіч з концертною програмою «Запали вогонь» закохала в себе всю
олександрійську молодь та залишила неповторні спогади.
Звітні концерти хореографічних колективів «Першоцвіт» та «Калейдоскоп» стали
справжньою феєрією хореографічного мистецтва, що викликали захоплення у любителів танцю.
У рамках державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї була проведена
концертна програма та вистава «Круть-верть» для дітей з обмеженими можливостями, які
проводились в дитячій бібліотеці ім. Ю.Гагаріна.
Благодійний концерт від народного вокального ансамблю «Криниченька» в благодійній
громадській організації «Віра» став приємним відпочинком для людей з особливими потребами.
Насиченим та дуже активним був квітень для колективу КСБТ «Олександрит». 09 квітня у
м. Кропивницькому на Всеукраїнських змаганнях зі спортивно-бального танцю «Гармонія танцю»
учасники здобули шість I місць і кубків, одне II місце та посіли інші місця.
Відкриті обласні класифікаційні змагання зі спортивно-бального танцю «Феєрверк
талантів», які підготувала та провела С. Стукаленко, керівник КСБТ «Олександрит», заворожили
глядачів магією танцю. А вихованці ПК «Світлопільський» здобули чимало нагород.
У міському фестивалі хореографічного мистецтва «Весняні ритми» взяли участь два
хореографічні колективи Палацу культури – «Першоцвіт» та «Калейдоскоп», де отримали свої
нагороди.
Дуже цікаво та масово пройшов відкритий рейтинговий фестиваль «Нурія запрошує 2016». За свою майстерність виконання східних, індійських та циганських танців учасники
отримали дипломи та кубки.
Народний аматорський вокальний ансамбль «Криниченька» у квітні взяв участь у
Всеукраїнському фестивалі «Весняний зорепад» у м. Вінниці, де стали дипломантами II та III
премії.
9 травня на підтримку Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»
відбувся цикл концертних програм до Дня Великої Перемоги: мітинг біля пам’ятника Невідомого
солдата в мікрорайоні Перемога, мітинг пам’яті на солдатському кладовищі та велика концертна
програма в глядацькій залі ПК «Світлопільський» «Ви назавжди в наших серцях», по завершенню
якої ветерани та глядачі мали змогу скуштувати традиційної солдатської каші.
14 травня на сцені ПК «Світлопільський» відбулася ювілейна концентра програма «Тепло
родинного дому» з нагоди 85-річчя училища культури КВНЗ «Олександрійське училище
культури».
Уже вдруге в Палаці культури «Світлопільський» проводився Всеукраїнський фестивальконкурс дитячого і юнацького мистецтва «Овація», в якому аматорські колективи ПК
«Світлопільський» взяли активну участь та отримали багато нагород. Так зразковий аматорський
вокальний дитячий ансамбль «Нові імена» отримав три нагороди: одне І місце та два ІІІ місця.
Традиційними стали звітні концерти «Театру танцю «Вуличний балет» під керівництвом
Ліни Касеєвої-Андрієнко, які залишають про себе незабутні враження та багато позитивних
емоцій.
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Чудовою розвагою для олександрійської малечі стала дитяча розважальна програма «Фіксішоу» ТОВ «Перший театр мильних бульбашок».
22 травня на прохання олександрійських любителів театру відбулася вистава «Хомо
еректус» народного аматорського театру під керівництвом Дзбановського Ю.І., яка за короткий
час полюбилась глядачам.
Палац культури працює у тісній співпраці з навчально-виховними та спортивними
закладами міста, тож до Дня створення військово-патріотичного клубу «Захист» для вихованців та
їх батьків у ПК «Світлопільський» відбулось велике урочисте свято, де нагороджували
переможців змагань, вихованців та тренерів.
Особливою подією травня стала участь аматорського зразкового вокального дитячого
ансамблю «Нові імена» у ювілейному Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Калиновий спів»
м. Кропивницький, де колектив підтвердив звання «зразкового».
На підтримку обласної програми «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей»
27 травня до Дня захисту дітей відбувся щорічний фестиваль дитячої творчості дошкільних
закладів «Першоцвіт».
Святкування Дня міста відзначалось циклом концертно-розважальних заходів для всіх
верств населення Олександрії. Це дитячо-розважальна програма та конкурс на найкращий
малюнок на асфальті. Для любителів оркестрової музики на території ПК «Світлопільський» грав
муніципальний оркестр «Ліра». Продовжив програму фольклорний колектив «Українські
вечорниці», який своїм співом зібрав чимало шанувальників української народної пісні.
Урочисте нагородження «Олександрієць року – 2016», на якому за традицією відзначають
кращих олександрійців у різних номінаціях, відбувся на сцені ПК «Світлопільский» спільними
зусиллями колективу МПК та ПК «Світлопільський». Перемога режисера ТЮГ «Апельсин»
Мозгової С.В. у номінації «Талант року» стала особливо радісною подією для всього колективу
ПК «Світлопільський».
Закінчився цикл заходів великою концертною програмою «З Днем народження, місто!» та
молодіжною дискотекою, які проводились на території ПК «Світлопільський».
Гарною традицією стала участь колективів Палацу культури «Світлопільський» у
випускних вечорах вищих навчальних закладів міста. Святково прикрашена глядацька зала вже
вкотре стала місцем урочистого вручення дипломів випускникам.
Учасники КСБТ «Олександрит» зайняли призові місця на змаганнях «Фурор-данс» у
м. Знам’янці та «Кубок феєрії» у м. Дніпродзержинську.
У червні до Дня захисту дітей за участю БДЮТ та ЦДЮТ на території
ПК «Світлопільський» відбулась концертна програма «Веселкова палітра творчості».
5 червня відбувся Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва «Магія танцю»,
який вкотре проводить керівник КСБТ «Олександрит» Світлана Стукаленко. Колектив отримав
Диплом І ступеня та кубок в номінації «Сучасна хореографія» та зайняв інші призові місця. Не
залишився осторонь і хореографічний колектив «Калейдоскоп», який здобув Дипломи І та ІІ
ступеня в номінації «Сучасний танок».
Для учнів, які відпочивають у шкільних дитячих таборах, проводилась велика екскурсія по
ПК «Світлопільський», під час якої школярі мали змогу пізнати всі таємниці закулісся.
Для популяризації здорового способу життя для школярів проводились розважальні дитячі
програми «Веселі старти» та «Шоу силачів» за участю ГО «Сильна Олександрійщина»,
проводились концертно-розважальні програми та конкурс малюнків на асфальті.
З великим успіхом відбулась концертна програма творчих колективів і солістів
Кіровоградської обласної філармонії, присвячена 25-й річниці Незалежності України «Краю наш,
тебе ми прославляємо!»
Конкурс краси та талантів «Міс досконалість «Центр 2016» школи моделей «Інтрига», яка є
любительським об’єднанням ПК «Світлопільський», пройшов з великим успіхом та зібрав аншлаг.
Концертні номери дитячих колективів Палацу стали гармонічним доповненням феєричного свята.
Особливою подією червня стала творча зустріч з народною улюбленицею Тіною Кароль,
яка дала могутній заряд оптимізму та подарувала гарний настрій жителям міста.
До Дня Конституції України творчі колективи Палацу культури «Світлопільський»
підготували концертну програму «Живи та квітни, наша державо!», а до Дня молоді концертно8

розважальну програму «Ми - майбутнє України», які продовжились молодіжними дискотеками.
Концертні програми проводились на території ПК «Світлопільський» та зібрали глядачів різних
вікових категорій.
КСБТ «Олександрит» взяв участь у Кубку центрального регіону зі спортивно-бального
танцю в м. Кропивницькому, де вибороли 5 призових медалей, отримали почесну грамоту від
спортивного комітету області.
Аматорський зразковий вокальний дитячий ансамбль «Нові імена» взяв участь у
відкритому турі «Голос - діти», в якому якнайкраще показала себе солістка ансамблю Ліза Задоя.
У липні на підтримку обласної програми «Про заходи щодо Всеукраїнської молодіжної
акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» аматорські колективи ПК «Світлопільський» брали
активну участь у святкуванні Івана Купала у м-ні Перемога. Це улюблене молоддю свято сприяє
популяризації народних традицій та обрядів, знайомить молодь з українськими піснями, виховує
патріотизм. Олександрійці мали змогу побачити та безпосередньо взяти участь в театралізованому
дійстві, в концертній та ігровій програмах.
Цей місяць став незабутньою подією для всіх шанувальників творчості народної артистки
Наталії Могилевської, яка своєю концертною програмою створила незабутній вечір та зарядила
всіх присутніх на концерті своїм позитивом.
На підтримку державної цільової програми «В підтримку сім’ї та молоді» у парку Шахтарів
проведена концертна програма «Хай лунають музика й пісня» за участю фольклорного колективу
«Українські вечорниці» для людей з обмеженими можливостями, що знаходяться під патронатом
благодійної громадської організації «Віра».
У серпні розпочався цикл дитячих танцювально-ігрових програм. Щонеділі
олександрійську молодь і малечу ТЮГ «Апельсин» та хореографічні колективи Палацу радували
розважальними іграми та бансами (танцями-руханками, в яких показуються рухи для вивчення).
По закінченню дитячої програми на території ПК «Світлопільський» для любителів оркестрової
музики грав муніципальний оркестр «Ліра».
23 серпня з нагоди Дня Державного Прапора України відбулась «хода вишиванок», в якій
взяли активну участь працівники та творчі колективи Палацу.
З нагоди відзначення річниці Незалежності України» відбулись концертна програма
«Україна в серцях» та молодіжна дискотека, які проводились на території ПК «Світлопільський».
ТЮГ «Апельсин» та аматорські колективи були запрошені в смт. Пантаївка, де взяли
участь у святковій програмі до Дня села.
Тематична концертна програма «З любов’ю та вдячністю» до Дня авіації України, була
проведена для військової частини № 2269, яка надала святкового настрою всім присутнім в залі.
Дуже насиченим та активним був серпень для зразкового аматорського вокального
ансамблю «Нові імена», адже вони взяли участь у багатьох заходах. Дуже відповідальною була
участь у телевізійному шоу «Голос Польщі» (Варшава, 12 серпня), де брав участь соліст ансамблю
Олександр Сухомлін. Участь у відбірковому турі Дитячого Євробачення України в м. Києві брала
Ліза Задоя, яка виконувала авторську пісню та отримала диплом учасника. 20 серпня 15 учасників
колективу взяли участь у відбірковому районному етно-фольклорному святі «Чута-Фест» у
Знам’янському районі.
Першого вересня 2016 року творчі колективи Палацу культури взяли активну участь в
урочистих лінійках, присвячених Дню знань у ЗНЗ міста.
У вересні продовжився щонедільний цикл танцювально-ігрових програм та концертної
програми муніципального оркестру «Ліра», які з задоволенням відвідали юні і дорослі жителі
міста.
10 вересня на території ПК «Світлопільский» відбулася святкова концертна програма до
Дня фізичної культури і спорту «Здоровий дух в здоровому тілі», в якій взяли участь вокальні
колективи Палацу.
Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр
ім. М.Л. Кропивницького порадував малечу виставою «Пригоди Буратіно», яка проводилась для
ЗНЗ міста. Дорослі поціновувачі театрального мистецтва отримали насолоду від вистави «Смішні
гроші», яка зібрала повний аншлаг в глядацькій залі.
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Концертна програма-вітання до Дня рятувальника «Ви на варті нашого спокою», яку
підготував колектив ПК «Світлопільський», справила незабутнє враження на присутніх в залі,
адже артисти дивували своїм професіоналізмом і вмінням дарувати тепло та радість глядачам.
Наприкінці вересня колектив ПК «Світлопільський» разом з управлінням освіти, молоді та
спорту Олександрійської міської ради підготував урочисте свято до Дня працівників освіти «Ми
віримо в майбутнє наших дітей». У холі ПК «Світлопільський» фотостудія «Наш погляд»
організувала фотовиставку, присвячену працівникам освіти.
Святковою концертною програмою «Бібліотечні княгині, для Вас сьогодні свято» привітав
колектив ПК «Світлопільський» усіх працівників бібліотечної сфери з Днем бібліотекаря та
подарував гарний настрій, оптимізм і позитив.
Головною подією вересня стала концертна програма Міли Нітіч «Просто бути щасливою».
Захват глядачі продемонстрували довгими оваціями та щиро запрошували співачку завітати знову.
На початку жовтня відбувся творчий вечір поета-пісняра Григорія Клименка та
композитора Віктора Шмигла «Пісенна криниця». Театралізоване дійство відбулося у виконанні
учасників літературно-мистецького клубу «Джерело» та дитячого клубу «Джерельце», а
прикрасою заходу стали концертні номери колективів Палацу.
Вистава «Похоже на счастье» за участю Героя України, народної артистки Ади Роговцевої,
справила на глядачів незабутнє враження. Висока майстерність акторів, режисерська постановка,
звукове оформлення і декорації вражали своєю професійністю.
Святковою концертною програмою «Ви на захисті наших прав» творчі колективи Палацу
культури «Світлопільський» привітали працівників Олександрійського міського центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги з Днем юриста.
У середині жовтня на підтримку обласної програми «Про заходи щодо Всеукраїнської
молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» разом з волонтерами був проведений
благодійний концерт до Дня Захисника України та Дня Українського Козацтва «Вільна країна у
мужніх руках», що став для ПК «Світлопільський» головною подією жовтня. Шкільна та
студентська молодь міста з радістю підтримала захід, всі зібрані кошти були витрачені на
підтримку воїнів АТО.
Повний аншлаг у глядацькій залі був на «Посвяті у ліцеїсти», що спільно з творчими
колективами ПК «Світлопільський» проводили учні Ліцею інформаційних технологій. Ліцеїсти
продемонстрували досягнення в навчанні та спорті, а хореографічні і вокальні колективи
прикрасили свято яскравими виступами.
Приємно здивувала олександрійців концертна програма «Лети…» вокальної формації
«Пікардійська терція», що вдруге завітала до Олександрії та знову зачарувала серця глядачів.
Молодших школярів ЗНЗ міста колектив ПК «Світлопільский» порадував концертнотеатралізованою програмою «Карнавал осінньої казки». Чудові казкові герої та концертні номери
сподобались маленьким глядачам.
Наприкінці жовтня КСБТ «Олександрит» під керівництвом С. Стукаленко підготували та
провели турнір-чемпіонат області «Барви осені» зі спортивно-бального танцю, де вихованці
закладу здобули багато нагород.
Учасниці зразкового аматорського вокального дитячого ансамблю «Нові імена» Півняк Н.,
Чорна В. взяли участь в регіональному Всеукраїнському фестивалі творчих осіб з обмеженими
можливостями «Барви життя» у м. Кропивницькому.
Наприкінці жовтня в м. Олександрія відбувся регіональний фестиваль-конкурс вокального
мистецтва «Зірковий мікрофон», де солістки ансамблю посіли призові місця.
Учасники аматорського народного вокального ансамблю «Криниченька» взяли участь у
концертній програмі на Міжнародній агропромисловій виставці «AGROEXPO-2016» у
м. Кропивницькому.
Листопад розпочався концертною програмою «Серце» гурту «Неангелы», який викликав
захват та запам’ятався майстерним виконанням співачками улюблених пісень олександрійських
глядачів.
На початку місяця відбулася святкова концертна програма до Дня працівників культури та
аматорів народного мистецтва «Іскри творчості запалюють серця!», під час якої відбулось
нагородження кращих працівників культури міста.
10

Дуже цікаво та масово пройшов відкритий рейтинговий фестиваль «Нурія запрошує 2016». За свою майстерність виконання східних, індійських та циганських танців учасники
отримали дипломи та кубки.
17 листопада на підтримку обласної цільової соціальної програми «Молодь
Кіровоградщини» відбулася благодійна концертна програма на підтримку воїнів АТО до Дня
студентів, яка зібрала чималу студентську аудиторію, адже патріотичне виховання молоді є
основним завданням клубних закладів.
Для дітей з обмеженими можливостями, якими опікується БГО «Віра», аматорський
зразковий вокальний дитячий ансамбль «Нові імена» на виконання державної цільової соціальної
програми «В підтримку сім’ї та молоді» до Дня інвалідів підготував концертну програму «Пісня
зцілює душі». Ще одним незабутнім святом для дітей став фестиваль добра і краси «Казкові мрії»,
в якому взяли участь діти з особливими потребами.
Яскравою подією місяця стала концертна програма від Олега Вінника, яка схвилювала
місто ще задовго до її виходу, адже квитки були розпродані ще за три місяці до концерту артиста.
Неймовірні емоції та позитивний настрій зарядив олександрійців на довгий час.
Колектив КСБТ «Олександрит» у листопаді здобув призові місця на змаганнях «Cold cup
2016» у м. Кривий Ріг, «Кубок ректора» у м. Кропивницькому, «Кубок міста Знам’янки» у
м. Знам’янці.
Хореографічний колектив «Калейдоскоп» у м. Дніпро взяв участь у ХVI Відкритому
Міжнародному фестивалі-конкурсі класичного, бального, сучасного та спортивного танцю, де
отримали два диплома І ступеня в номінації «Хореографія» ІІІ та VIII вікова категорія.
Насичений заходами був і грудень
На початку місяця відбулась театралізована концертна програма, яка презентувала збірку
поетичних і прозових творів олександрійських поетів «Джерело». Великий об’єм роботи взяли на
себе учасники літературно-мистецького клубу «Джерело» та дитячого клубу «Джерельце» Палацу
культури «Світлопільський», які створили справжнє театралізоване дійство, а прикрасили захід
хореографічні колективи.
У день визволення міста Олександрії від фашистських загарбників відбувся мітинг пам’яті
біля пам’ятника Невідомому солдату в мікрорайоні Перемога.
Любителів театру порадувала комедія Київського театру GODO «Історія однієї мрії». Цей
творчий доробок молодих, але талановитих акторів, надовго залишиться в серцях глядачів.
У рамках Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» 14 грудня
вихованців Пантаївської школи-інтернату від щирого серця привітали творчі колективи Палацу
культури та юні актори ТЮГ «Апельсин» з концертною програмою «Радісна зустріч з Миколаєм».
А 16 грудня молодших школярів ЗНЗ міста привітали концертною програмою «Дарунки від
Миколая», яка відбулася в глядацькій залі.
З великим успіхом на сцені Палацу культури «Світлопільський» пройшов звітний концерт
«Дорогою життя» аматорського хореографічного колективу «Авантюрин» районного будинку
культури.
19 грудня відбувся традиційний парад Дідів Морозів та Снігуроньок до головної ялинки
міста та урочисте відкриття міської ялинки, під час якого відбувся святковий концерт та виступи
представників влади.
З великою радістю колектив ПК «Світлопільський» взяв участь у новорічних віншуваннях у
м. Кропивницькому. Енергійні Морозенко, Зима та Снігуронька водили з дітлахами хороводи та
грали в рухливі ігри, а народний аматорський вокальний ансамбль «Криниченька» звеселяв
глядачів новорічними піснями.
Головною подією грудня для Палацу культури «Світлопільський» щороку є новорічна казка
- дарунок дітям від Олександрійського міського голови. Цього року колектив підготував казку
«Новорічне диво» за мотивами Е. Гофмана «Лускунчик та мишачий король». Казка тричі пройшла
з великим успіхом і зібрала повний зал глядачів. Майстерність акторів, режисерська постановка
С. Мозгової, вокальні, хореографічні номери та світлове і звукове оформлення, спеціальні ефекти,
декорації та костюми викликали захват у юних глядачів.
КСБТ «Олександрит» виборов призові місця у Всеукраїнському змаганні «Фаворит 2016» в
м. Кропивницький та Всеукраїнському змаганні «Сузір’я 2016» в м. Кременчуці.
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Колектив Палацу культури протягом року активно розвивав співпрацю з волонтерами, брав
участь та самостійно проводив благодійні концерти. Важливим акцентом роботи цього року стало
патріотичне виховання молоді та юнацтва, популяризація традицій української культури за
допомогою пісень, вистав, танців.
У 2016 році завдяки підтримці керівництва міста в ПК «Світлопільський» було оновлено
площу біля Палацу культури, замінивши асфальтне покриття та бетонні плити на сучасну
тротуарну бруківку. Для збільшення комфорту глядачів було проведено капітальний ремонт фойє
та ремонт чоловічого туалету, замінено батареї холу І поверху на сучасні та енергоефективні.
Встановлено енергозберігаючі вітражі на першому поверсі холу Палацу культури.
Співпраця з громадськими організаціями, навчальними закладами та підприємствами міста
дала можливість закладу залучити велику кількість населення міста до проведення культурнодозвілєвих заходів.
Олександрійські глядачі протягом року із задоволенням відвідували як концерти артистів
Палацу культури, так і запрошених «зірок» естради, а театральне життя міста було, як ніколи,
насиченим та різноманітним.
Міський Палац культури
Основним напрямком роботи міського Палацу культури є підвищення якості культурного
обслуговування та організація змістовного відпочинку жителів та гостей міста Олександрії. Робота
міського Палацу культури протягом звітного року спрямовувалась на забезпечення
конституційних прав доступу до надбань культури і мистецтва, задоволення інтелектуальних та
духовних потреб громадян, створення умов для творчого розвитку особистості, національнокультурного розвитку, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, зміцнення
духовних основ українського суспільства, сприяння розвитку і функціонуванню української мови,
патріотичне виховання населення, збереження, розвиток, популяризація культурної самобутності,
традицій, звичаїв та обрядів, реалізація культурно-мистецьких проектів, залучення до сфери
культури коштів від надання платних послуг та благодійництва, створення умов для відродження
і розвитку культури української нації, збереження нематеріальної культури, зміцнення
матеріально-технічної бази, надання допомоги та співпраця з громадськими об’єднаннями міста,
збереження та підвищення кваліфікації творчих працівників.
Аналіз діяльності закладу свідчить про те, що працівники культури проводять відповідну
роботу щодо удосконалення форм і методів організації культурно-дозвілевої діяльності, введення
нових сучасних форм творчої діяльності. Попри економічні негаразди в державі, вони дарують
глядачам нові та цікаві сценарії.
Вся культурно-масова діяльність закладу у 2016 році велась згідно річного Плану роботи
міського Палацу культури та наказів управління культури і туризму Олександрійської міської
ради.
На базі міського Палацу культури функціонує 22 клубних формувань, 11 з яких – дитячі. 4
колективи носять звання «народний» та 1 – «зразковий».
Вже стало традицією, що творчі колективи закладу дарують мешканцям нашого міста свій
талант з перших днів нового року до останніх, аж до його завершення. Щорічно в міському
Палаці культури проводяться Новорічні дитячі ранки.
2016 рік розпочався з розважальних програм «Дитячі новорічні пригоди» для дітей біля
міської новорічної ялинки на площі Соборній, які проводились 02.01, 04.01, 06.01, 10.01 та 12.01.
У тісній співпраці з Товариством Червоного Хреста України, разом з учасниками
театральної студії «Едем», театру малих форм «Колорит», вокального ансамблю «Фаворит»,
народного вокального ансамблю «Перлина», зразкового театру танцю «Вуличний балет» та
хореографічного колективу естрадно-спортивного танцю «Стиль» був підготовлений та
проведений дитячий мюзикл «Новорічні подарунки в країні казок». Театральна студія «Едем» в
образах Сніжинок, Зірочок, Сніговика та Завірюхи разом з Дідом Морозом та Снігурочкою
вправно малювали з дітлахами новорічні візерунки під час хороводів, танців та ігор. Дідусь Мороз
був головним суддею та нагороджував найспритніших учасників солодкими подарунками.
Завершили новорічний цикл дитячих програм театралізованим закриттям міської Новорічної
ялинки «До зустрічі, ялинко-красуне!»
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Для розвитку та популяризації ідеї фізичної культури та спорту, сприянню всестороннього
розвитку дітей i молоді, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення
пропаганди здорового способу життя МПК постійно співпрацює з молодіжними i дитячими
громадськими організаціям, секціями з видів спорту та іншим громадським організаціям у
проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту. Так заклад готував урочисте
відкриття та проведення ІV Всеукраїнського турніру з боксу ім. О. Скічка, що проходив у місті в
період з 28 по 30 січня. У турнірі взяли участь 14 команд, а це понад 130 боксерів із таких міст
України: Олександрія, Кропивницький, Світловодськ, Комсомольськ, Запоріжжя, Кременчук,
Київ, Кривий Ріг, Миколаїв, Дніпро тощо. Під час урочистого відкриття на знак гостинності та
поваги представники команд отримали запашні короваї, а творчі колективи подарували свої
найкращі виступи.
Знаковим заходом у лютому 2016 року став мітинг-реквієм з нагоди виводу військ з
Афганістану, що був проведений у співпраці із ОГОВІ «Солдати в Афгані». На Європейській
площі біля меморіального комплексу воїнам–інтернаціоналістам був проведений мітинг-реквієм, у
якому взяли участь представники влади, учасники війни в Афганістані, військовослужбовці
олександрійського гарнізону, мешканці міста різних поколінь. Присутні вшанували пам’ять
загиблих і померлих воїнів-афганців хвилиною мовчання, на знак глибокої поваги і шани поклали
квіти до пам’ятного обеліску.
Розповідаючи про співпрацю міського Палацу культури з громадськими об’єднаннями та
товариствами, неможливо не згадати про тісну дружбу з громадським об’єднанням «Віра», яке
об’єднало інвалідів міста Олександрії. У лютому відбулися «День сюрпризів» для дітей-інвалідів
та концертна програма «Від усієї душі» для дорослих глядачів, у травні – концертна програма до
Дня Перемоги.
Схвальні відгуки отримали мюзикл «Пригоди Буратіно», тематична розважальна програма
до Дня Валентина та шоу-вистава для молоді «Вибір», що проводились для студентської та
учнівської молоді міста.
Березень розпочався святковою концертною програмою «Ви зігріваєте теплом» до Дня 8
Березня.
Традиційно у березні українці вшановують видатного поета, письменника, художника Тараса
Григоровича Шевченка. Рішенням виконавчого комітету був затверджений план проведення в
Олександрії заходів, присвячених Великому Кобзарю. Тож у міських закладах освіти і культури
тривали Шевченківські дні, а на базі міського Палацу культури був проведений міський конкурс
читців «Безсмертне слово Кобзаря», у якому брали участь представники навчальних закладів
міста та аматори й аматорські колективи. Приємно відзначити, що учасники театру малих форм
«Колорит» МПК були нагороджені дипломами I та II ступенів.
Квітень для міського Палацу культури означився ювілейною програмою народного
аматорського хору «Веселка». З нагоди 55 – річчя колектив представив на суд глядача оновлену
концертну програму, разом із новим керівником – Н. Стрельник. Програма пройшла у теплій,
родинній атмосфері. Під час заходу згадали колишнього керівника та засновника – заслуженого
працівника культури України, почесного громадянина м. Олександрії – В.Скляра.
Дитячим сектором закладу був підготовлений та проведений конкурс краси та таланту «Міс
Весна – 2016». У якому взяла участь 21 маленька красуня, кожна отримала титул та подарунок.
Захід проводився з метою залучення до творчості та розкриття юних талантів, розвитку та
формування сценічної, духовної та естетичної культури, правильного уявлення про смак і моду.
З нагоди 30-х роковин трагедії на ЧАЕС спільно з Громадським об’єднанням «Інвалідів
Чорнобиля» закладом було проведено цілу низку тематичних програм. Це:
урочисте
нагородження ліквідаторів аварії, що відбулось у міській раді, святковий концерт для ліквідаторівветеранів міської лікарні та урочистий концерт для членів громадського об’єднання «Інваліди
Чорнобиля», що відбувся на сцені МПК.
У квітні 2016 року закладом був проведений XІХ міський фестиваль хореографічного
мистецтва «Весняні ритми», в якому взяли участь 20 колективів із міст Олександрія, Знам’янка та
Олександрійського району. Глядачі радо та дуже емоційно зустрічали кожен колектив, що брав
участь у фестивалі. А в кінці свята-танцю всі отримали дипломи учасників та пам’ятні подарунки.
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У травні, на передодні Дня Перемоги закладом був проведений мітинг – реквієм по
загиблим військовополоненим біля меморіалу по вул. Радянській. У заході взяли участь учні ЗНЗ
№ 6, представники громадських організацій, священнослужителі та жителі міста. А 9 травня біля
Меморіалу Невідомому Солдату була проведена літературно – музична композиція.
Загальноміські заходи розпочалися урочистою ходою ветеранів та олександрійців від площі
Соборної до Меморіалу Невідомому Солдату, де і відбулась літературно – музична композиція.
Ведучі заходу згадали трагічні сторінки історії України в роки війни і те, якою ціною заплатив
український народ за свободу і незалежність країни. До сивочолих ветеранів зі словами глибокої
синівської вдячності звернувся міський голова С. Цапюк. Перед присутніми також виступили
ветерани Великої Вітчизняної війни Г. Нікітенко, Л.Томіліна, єпископ Олександрійський і
Світловодський Боголєп та голова громадської організації «Спілка інвалідів Чорнобиля»
Л. Комлєва.
У кінці травня, до Дня міста, закладу випала почесна місія готувати урочисте нагородження
переможців у номінації «Олександрієць року», що проводився у Палаці культури
«Світлопільський». Під час якого було вручене звання «Почесний громадянин міста Олександрії»
колишньому керівнику народного хору «Веселка» - Володимиру Скляру.
За доброю традицією в кінці травня на початку червня в приміщенні МПК пройшли випускні
вечори загальноосвітніх навчальних закладів міста.
У червні силами закладу була проведена виїзна концертна програма до Дня медичного
працівника «Бажаємо щастя лікарям», що відбулась у Палаці культури «Світлопільський». Під час
заходу прозвучали вітання працівникам цієї благородної професії, відбулось нагородження, а
творчі колективи міста подарували свої найкращі твори.
У звітному році міський Палац культури продовжив розпочату в 2015 році традицію
проведення танцювально-розважальних програм для дітей міста на площі Соборній («Flashmob»),
щосуботи протягом червня. Півтори години маленькі глядачі співали, танцювали та грали в ігри
разом з учасниками творчих колективів міського Палацу культури. Ці заходи стали гарним
досвідом та отримали справжніх прихильників – маленьких жителів міста, які кожного разу
приходили на «свято танцю» і старанно повторювали рухи за учасниками колективів.
У серпні в рамках відзначення Дня Незалежності України в Олександрії уже традиційно
відбулося нагородження переможців конкурсів «Кращий благоустрій територій підприємств,
організацій та установ різних форм власності» та «Кращий благоустрій приватної садиби». Ця
святкова подія була проведена в Палаці урочистих подій силами МПК. На початку заходу міський
голова С.Цапюк привітав присутніх з Днем Незалежності України, подякувавши за старанне і
дбайливе ставлення до облаштування власних садиб та територій. У святковій атмосфері міський
голова привітав переможців конкурсу «Кращий благоустрій приватної садиби». Переможцям
С.Цапюк вручив спеціальні номерні знаки з написом «Садиба зразкового утримання», дипломи,
квіти та сувеніри для садового декору. Виступи творчих колективів закладу додали гостям
святкового настрою і яскравих вражень. А завершився урочистий захід спільним фото на згадку.
На вшанування багатовікової історії українського державотворення, виховання шани і
поваги до державних символів України 23 серпня міським Палацом культури була проведена
Церемонія підняття Державного Прапору України. Урочистості з цієї нагоди розпочалися біля
приміщення міської ради. У церемонії взяли участь міський голова, представники депутатського
корпусу, творчі колективи закладу, представники авіаційного гарнізону, громадськість та гості
міста. На знак глибокої шани та поваги присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною
мовчання. Після привітань військовослужбовці Олександрійського гарнізону урочисто підняли
Державний Прапор України.
Після підняття прапора олександрійці пройшли ходою вишиванок до пам’ятника
Т.Шевченку, де МПК провів літературно-музичну композицію. Під час якої у виконанні
народного аматорського хору «Веселка» пролунали українські патріотичні пісні. Міський голова
С.Цапюк, його заступники, представники депутатського корпусу, громадськості, творчої
інтелігенції та жителі міста різних поколінь поклали квіти до пам’ятника Великому Кобзарю.
День Незалежності та День шахтаря заклад культури відзначив великими концертними
програмами, що пройшли на території Палацу культури «Світлопільський».
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Патріотизм – одна з найважливіших рис всебічно розвинутої людини. Відчуття гордості за
свою Батьківщину, за свій народ, пошану до його великих звершень та гідних сторінок історії – є
головним завданням сьогодення, що стоїть перед закладами культури. Задля цього МПК постійно
проводилась робота, спрямована на формування в народу національної свідомості, гідності,
єдності, дбайливого ставлення до рідної мови, культури, традицій, відповідальність за свої вчинки,
прагнення працювати на благо рідного міста, через проведення міських заходів: мітингів,
літературно – музичних композицій тощо.
У 2016 році закладом проводились різнобічні культурно- мистецькі заходи, основна частина
яких спрямовувалася на консолідацію громади, утвердження патріотизму та національної
самосвідомості. Зокрема, відбулося
урочисте відкриття меморіальної дошки
учаснику
антитерористичної операції – Бусигіну Євгену Андрійовичу.
На жаль, у 2016 році через погодні умови, не був проведений вже традиційний фестиваль
«Козацької слави». У рамках цього фестивалю, напередодні свята, 12 жовтня в Олександрійській
музичній школі міським Палацом культури, у тісній співпраці з управлінням освіти, молоді та
спорту Олександрійської міської ради, відбувся конкурс «Козацької пісні». У заході взяло участь
шістнадцять навчальних закладів міста. Перше почесне місце розділили між собою учні – ЗНЗ I-III
ступенів № 10, Ліцею Інформаційних Технологій та НВК Мартоіванівський ЗНЗ I-II ступенів-ДНЗ.
Друге почесне місце отримали учні НВК «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа», ЗНЗ
№ 2 I-III ступенів та НВО «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка - ЗНЗ I-II ступенів». І
трете місце розділили учні ДНЗ «Олександрійський професіональний ліцей», Будинку дитячої та
юнацької творчості та НВК Звенигородський ЗНЗ I-III ступенів - ДНЗ. Переможців нагородили
Грамотами за підписом міського голови Степана Цапюка.
Листопад та грудень стали насиченими на розважальні, концертні та театралізовані
програми, які МПК проводив для інвалідів ГО «Віра».
Також силами МПК були підготовлені та проведені різноманітні тематичні мітинги: до Дня
Гідності та Свободи України, мітинг – реквієм до Роковин Голодомору 1932-33 років, літературно
– музична композиція до Дня визволення міста Олександрії від фашистських загарбників, мітинг
до Дня вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Після мітингу, 14 грудня,
відбулась тематична концертна програма в приміщенні Олександрійської музичної школи.
В знак пам’яті та шани творчості заслуженого працівника культури України, почесного
громадянина міста Олександрії – Володимира Скляра, був підготовлений та проведений вечір
пам’яті, під час якого звучали його авторські пісні та пісні у його музичному аранжуванні у
виконанні народного аматорського хору «Веселка». Під час заходу звучали спогади, слова
вдячності Володимиру Павловичу за його добре серце і творчість на благо міста.
Завершення 2016 року для всіх творчих колективів Міського Палацу культури, а саме:
учасників театральної студії «Едем» (керівник Наталія Подкур), хореографічних колективів
«Вуличний балет» (керівник Тетяна Ребер) та «Стиль» (керівник Софія Слуцька-Жир) виявилося
надто спекотним, навіть не дивлячись на морози. Починаючи з 19 грудня, тобто в день відкриття
Новорічної ялинки на Соборній площі, розпочався двотижневий святковий марафон для юних
артистів та їх керівників.
Новорічні ранки були проведені у приміщенні міської юнацької бібліотеки, у актовому залі
гімназії імені Т. Г. Шевченка, у спортивному залі ЗНЗ I-III ступенів №15, у холі територіального
центру. Втім, ЗНЗ №15 отримала найбільшу увагу з боку завзятих учасників театральної студії
«Едем» та хореографічних колективів Міського Палацу культури. Біля десяти ранків було
проведено тільки у стінах вищеозначеного навчального закладу. У казковий світ дітлахів
запрошували Дід Мороз, Снігуронька, Баба Яга, Чахлик Невмирущий, Мальвіна, Артемон, Джин,
Сніговик та інші яскраві персонажі театралізованого шоу. А поєднання в один феєричний
спектакль казкових персонажів із сучасними досягненнями людства у вигляді комп’ютерів та
мобільного зв’язку додавали дійству нового бачення та кумедних ситуацій. Фінальним акордом
кожного заходу завжди були рухливі ігри та подарунки від Діда Мороза.
Звітуючи про діяльність Палацу культури, варто подякувати Олександрійській міській ради,
виконавчому комітету, депутатському корпусу, управлінню культури і туризму Олександрійської
міської ради за придбання народних костюмів для народного ансамблю танцю «Віночок» на суму
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169 000.00 грн. На даний час колектив готує нову концертну програму, але костюмами жителі
міста могли милуватись під час заходів до Дня Незалежності України та інших урочистих святах.
Протягом звітного періоду постійно велася співпраця з громадськими об’єднаннями та
спілками:
 Спілка воїнів-інтернаціоналістів;
 Спілка «Інвалідів Чорнобиля»;
 Товариство Червоного Хреста України;
 Громадське об’єднання «Віра».
У 2016 році за підтримки міської влади придбано народні костюми для народного
ансамблю танцю «Віночок» на суму 169 тис. грн.
З вересня 2016 року в приміщенні закладу почали ремонтні роботи з реконструкції будівлі.
Але робота творчого колективу закладу та колективів художньої самодіяльності продовжується в
повному обсязі.
Будинок культури селища Пантаївка
У 2016-ому році святкував п’ятнадцятирічний ювілей комунальний заклад –Будинок
культури селища Пантаївки.
Сьогодні заклад повністю забезпечує потреби населення не тільки в культурно-дозвілевій
діяльності, а й бере активну участь в громадсько-політичному житті селища. Заклад має два
приміщення для гурткової роботи та оновлений зал для глядачів на 334 місця, працює бібліотека –
філія № 4.
Штат працівників складає 4 одиниці.
Основні жанри та направлення народної творчості:
вокально-хоровий та сучасна
хореографія.
Вокально-хоровий колектив «Надвечір’я» налічує 15 учасників. Керує колективом
відмінник народної освіти – Володимир Щур. В репертуарі колективу пісні українських
композиторів, українські народні, колядки та щедрівки, авторські пісні керівника колективу. Є
незмінним учасником концертних програм будинку культури та бере активну участь в
загальноміських святах. У цьому році колектив теж святкує 15 років з дня створення колективу.
Хореографічний колектив «Піноккіо» налічує 20 учасників. Керує колективом Випускниця
Олександрійського вищого училища культури Дегтеренко Ганна Володимирівна.
Згідно плану роботи за 2016 рік колективом підготовлено та проведено
66 культурно-масових заходи. З них: 50 культурно-розважальних, 10 концертних та 6 тематичних
програми. Із загальної кількості 52 програми для молоді. Число глядачів склало 5100 осіб, з яких
2000 - діти та молодь.
Найбільш значущими заходами стали:
 новорічний ранок для дітей;
 свято колядок та щедрівок;
 святкова програма до Міжнародного жіночого Дня 8 Березня: «Вічна і кохана»;
 урочистий мітинг та концертна програма до Дня Перемоги;
 свято: «Прощавай, рідна школо»;
 звітний концерт хорового колективу «Надвечір’я»;
 спортивно-розважальна програма до Дня захисту дітей;
 конкурс молодих читців до Дня прапора;
 урочисті збори та концертна програма до Дня Незалежності України;
 організовано та проведено заходи по святкуванню Дня селища Пантаївки та
професійного свята шахтарів;
 мітинг-реквієм до Дня партизанської слави;
 участь у фестивалі хорового співу «Грай гармонь»;
 молодіжна акція на підтримку воінів АТО.

16

Будинок культури селища Олександрійське
Головним напрямком розвитку культурно-дозвілевої діяльності Будинку культури селища
Олександрійське є робота, спрямована на відродження, популяризацію народних традицій, звичаїв
та обрядів, розвиток творчості дітей, організацію змістовного дозвілля селищного населення.
Нині на базі закладу функціонує 3 аматорських колективи, 7 гуртків, 8 любительських
об’єднань та 6 клубів за інтересами, секції з футболу та тенісу.
Працівники Будинку культури працюють в тісному контакті з селищною радою, ЗНЗ,
дитячим садком. Колективи закладу беруть активну участь у змістовному та організованому
відпочинку односельців.
Протягом звітного року проведено 50 заходів, у тому числі з відзначення державних свят:
Дня Конституції України, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.
На початку 2016 року було організовано новорічні вітання з щедрівками та колядками;
дитячі новорічні ранки біля селищної ялинки: «Зимова казка в гості поспішала», «Христос
народився! Славімо його!», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Новий рік у хату йде, нам Маланочку
веде!». Гарним настроєм та чистим піснепівом наповнювалося селище.
Вечір пам’яті «Пам’ять героїв Крут – вічна» – це історичний екскурс в минуле, був
організований студентами-практикантиами Вищого училища куьтури.
Літературно-музична програма «Любов’ю дорожити вмійте» до дня закоханих висвітлила
стільки комедійних і неочікуваних моментів у коханні, що зал рукоплескав артистам стоячи.
Проведено літературно-музичну композицію до дня пам’яті О.С. Пушкіна «И ласковых
имён младенческая нежность».
Тематичний захід «Вітчизна у серці» відбувся як година пам'яті. Учасники заходу згадали
усіх ти, хто загинув на Майдані і мають особливий статус «Небесна сотня».
Театралізоване свято «Прощай, Маснице – ласухо!» (масове гуляння «Проводи зими»)
відбулося весело, з піснями, віршами, танцями, іграми та змаганнями.
7 березня під час концерту «Весна, жінка, свято» чоловіки, такі мужні та сильні, витривалі
до болю, але дуже чутливі до теплих слів, ніжного погляду вітали жінок селища з Міжнародним
жіночим днем.
До дня народження Великого Кобзаря для дітей селища відбулася цікава та пізнавальна
літературно-музична композиція «Ім'я таке просте – Тарас, а велич і душа глибинна», присвячений
творчості Т.Г.Шевченка.
17 квітня у приміщенні Будинку культури селища Олександрійське відбувся відбірковий
фестиваль «Захистимо Україну піснею» під гаслом: «Заспівай, родино, щоб усе збулося! Щоб у
нашім домі, лиш добро велося!». У фестивалі взяли участь 7 вокальних колективів: фольклорний
ансамбль «Надвечір'я» (сел. Пантаївка), вокальний ансамблль «Криниченька» (с. Протопопівка),
хор ветеранів міста Олександрії «Мелодія життя», колектив «Черемшина» (сел. Олександрійське),
фольклорний ансамбль «Криниченька» (сел. Олександрійське), ансамбль «Оксамит» (сел.
Олександрійське), студія «Молоді голоси» (сел. Олександрійське). Переможці фестивалю взяли
участь у Міжнародному фестивалі «Овація», який відбувся у травні місяці в місті Олександрії.
Ініціатором фестивалю була Громадська організація «Молода сила» міста Олександрії.
Під час тематичного заходу до 30-ої річниці з Дня Чорнобильської трагедії «Повік ті дні із
пам'яті нестерти» відбулася зустріч з учасником ліквідації аварії - Парадою Сергієм Івановичем
та перегляд фільму «Чорнобильські дні: фільм постфактум».
Традиційно 9-го травня біля Будинку культури селища Олександрійське відбувся мітинг,
після якого усі присутні мали змогу скуштувати солдатську кашу, а о 10.00 в концертному залі
відбувся святковий концерт «Час і досі незагоїв рани». Цього року за Указом Президента України
віддавали шану і тим українським бійцям, які загинули в зоні АТО та в гарячих точках планети в
наш час. Кожен номер концертної програми, доторкнувся до струн сердець глядачів, адже були і
сльози, і вибухи аплодементів, а на завершення весь зал стоячи приймав пісню – гімн Перемоги
«День Победы».
Свято до Міжнародного день захисту дітей, як правило, завершує навчальний період, тому
святкова програма проходить піднесено, творчо, на високій емоційній ноті. Цього дня Будинок
культури гостинно відчинив двері для дітей з шкільного табору школи, дитячого садка та всіх
мешканців селища. Юні глядачі щиро аплодували своїм улюбленим артистам.
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В останню неділю червня, до Дня Молоді, відбувся великий святковий концерт, який
підготували студія «Молоді голоси» та ансамбль «Оксамит». Гостями свята стали танцювальний
колектив «Смайл» із села Нова Прага. Завершилося святкування молодіжною дискотекою.
Творче об'єднання «ВЗЛОМ» разом з реперськими групами міста Олександрії 14 серпня в
Будинку культури провели молодіжний концерт. А вже 18 серпня з тріумфом виступили на
фестивалі «Стежками Гоголя» у селищі Великі Сорочинці Полтавської області, отримавши кубок
та диплом І ступеня. Фольклорний ансамбль «Криниченька» у своїй віковій категорії став
димломантом І ступеня та одержав кубок. Інші 3 колективи – це студія «Молоді голоси», ансамбль
«Оксамит» та коллектив «Черемшина» отримали дипломи ІІ – ІІІ ступенів.
2016 рік для Будинку культури селища Олександрійське був ювілейним, йому виповнилося
60 років, однак він такий молодий і навіть юний стоїть у зелені кленів, завжди охайний та
гостинно відчиняє двері своїм глядачам, гостям та творчій молоді. Кожен колектив з великим
натхненням готувався до великого святкового концерту, адже вони мали гарну нагоду захистити
честь власного колективу та показати здобути за багато років. Святковий день продовжили юні
артисти та гості свята двохгодинним концертом біля Будинку культури, а на закінчення відбулася
молодіжна дискотека. Для маленьких мешканців селища було проведено конкурс малюнку на
асфальті «Веселковий настрій», дітей пригощали солодощами та морозивом.
17 вересня відбувся мистецький фестиваль «Киньте все гармошка грає!», на який завітали
чотири вокальні колективи: селища Пантаївки, села Червонокам'янки, села Березівки та міста
Олександрії. Також учасниками заходу стали 3 вокальні колективи Будинку культури селища
Олександрійське. Виступили гармоністи та баяністи нашого селища та гості. Свято вирувало
більше п'яти годин.
1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку. Цього дня для пенсіонерів селища
відбувся тематичний концерт під гаслом «Осіння рапсодія».
На святкування Дня Захисника України та Дня Українського Козацтва завітали жителі
селища – учасники АТО. Їх щиро та сердечно вітали артисти та вдячні глядачі заходу.
5 листопада мешканці селища Олександрійське вітали студію «Молоді голоси» з ювілеєм. І
хоча їй лише 5 років, звітний концерт показав, що юному колективу є чим пишатися, а те, що
колектив люблять і поважають його творчість показала переповнена глядацька зала.
До дня Гідності та Свободи у закладі відбулася інформаційна хвилина, під час якої у формі
віршів та пісень відтворили події 2013 року, вшанували пам'ять тих, кого нема вже серед нас,
переглянули документальний фільм.
В останню суботу листопада по всій Україні проходить година скорботи за жертвами
голодоморів 1923-1924, 1932–1933, 1946-1947 років. 26 листопада в приміщенні Будинку культури
селища Олександрійське відбувся захід під гаслом «Великий голод – вічний гріх». Особлива
подяка театральному гуртку, адже ним було підготовлено багато віршів та розіграно декілька сцен
про ті жахливі події.
4 грудня до Дня Збройних сил України та Дня визволення міста Олександрії Будинок
культури селища Олександрійське вітав земляків поетичними словами, запальними танцями,
гумором та гарними піснями.
30 грудня дитячий сектор закладу провів святкове дійство «Зимова казка в гості
поспішала», на яке запросили студія «Молоді голоси» піснею «Зима прийшла». Їм на зміну
прийшли артисти із театрального та танцювального гуртків. У фіналі Дід Мороз та Снігурка разом
із артистами вітали глядачів з Новим 2017 роком та бажали всього найкращого та дарували
солодкі подарунки маленьким учасникам казкового дійства.
Протягом року в Будинку культури проходили виставки декоративно-прикладного
мистецтва гуртка «Сувенір» та виставка-ярмарка юних майстринь.
У 2016 році юні театрали разом з бібліотекарем підготували 15 заходів, які відбулись як у
стінах Будинку культури, а й за межами, зокрема в дитячому садочку та школі.
Протягом року проводилися щомісячні турніри з настольного тенісу серед любителів,
учасниками яких були не тільки жителі селища та міста, а й гості зі Знам'янки та Світловодська, та
турніри з міні-футболу серед юніорів.
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На прохання ради ветеранів селища протягом року відбулося 6 вечорів відпочинку та
конкурс «Нумо, бабусі!».
ПОЧАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МИСТЕЦЬКІ ЗАКЛАДИ
Управлінню культури і туризму Олександрійської міської ради підпорядковані чотири
початкових спеціалізованих мистецьких заклади: три музичні школи та одна дитяча художня
школа, які мають за мету забезпечення можливості випускникам школи щодо подальшого
професійного навчання у вищих мистецьких навчальних закладах та результативної участі учнів
школи у творчих змаганнях всіх рівнів – від міських конкурсів юних музикантів до
всеукраїнських. Велика кількість дипломів різних ступенів, одержаних на конкурсах і фестивалях,
ще раз довели, що в школах працюють досвідчені викладачі.
Олександрійська дитяча музична школа
Олександрійська дитяча музична школа – провідний початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад Кіровоградської області, культурний центр міста з багатою
історією та давніми традиціями. За 60 років педагогічного шляху школа випустила понад 5000
учнів, з яких майже 1000 обрали музику своєю професією.
На сьогоднішній день контингент школи складає 315 учнів, які навчаються на 4 відділах
(фортепіано, оркестрових, народних інструментів, сольного співу); ще 2 відділи – музичнотеоретичних дисциплін та відділ концертмейстерів і додаткового інструменту – спрямовують свою
роботу на підвищення якості й організації навчально-виховного процесу. Всі завідуючі відділів –
випускники школи різних років.
У закладі працюють 43 досвідчених педагогічних працівників. Кожен рік педагогічний
колектив поповнюється молодими фахівцями. Викладацький склад на 80% складається з колишніх
випускників школи. Спеціальність і кваліфікаційний рівень викладачів відповідає профілю
предметів, що викладаються.
У школі працює 13 дитячих музичних колективів: 3 хорових колективи, 2 вокальних
ансамблі, 3 ансамблі скрипалів, камерний оркестр, духовий оркестр, ансамбль гітаристів, ансамбль
баяністів, оркестр народних інструментів.
Згідно плану роботи школи з квітня по вересень 2016 р. була проведена вступна компанія
по набору учнів до підготовчого та 1-го класу. На 2016-2017 навчальний рік було зараховано 50
учнів нового набору.
Одним з пріоритетних напрямків професійної діяльності педагогічного колективу є
забезпечення можливості випускникам школи подальшого професійного навчання у вищих
мистецьких навчальних закладах. За 2011-2016 рр. 40 випускників школи вступило до мистецьких
навчальних закладів, 6 учнів – до спеціалізованих середніх музичних навчальних закладів для
обдарованих дітей.
На високому професійному рівні в школі ведеться методична робота та робота по
підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників. Починаючи з 2003 року щорічно
педагогічні працівники та учні закладу беруть активну участь в курсах підвищення кваліфікації
серед викладачів шкіл естетичного виховання при Інституті публічного управління та кадрової
політики Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв України в Кіровоградській
області, що є показником стабільності та високої фахової майстерності.
1-3 листопада 2016 року в місті Олександрії відбувся 14-й семінар-практикум для
викладачів вищих навчальних закладів культури і мистецтв та початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів області на тему: «Нові формати мистецької освіти: теорія і
практика», який організовує Інститут публічного управління та кадрової політики Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв. Семінар проходив на базі КВНЗ «Олександрійське
училище культури» та Олександрійської дитячої музичної школи. Щорічно захід ставить собі за
мету підвищення кваліфікації викладачів фахових дисциплін мистецьких навчальних закладів.
Щорічно педагогічні працівники школи демонструють перед слухачами курсів багаторічний
досвід роботи, творчий підхід, ініціативу, новітні методики формування виконавської
майстерності. У цьому навчальному році багаторічний досвід роботи, творчий підхід, ініціативу,
глибокі знання предмету та новітніх методик формування виконавської майстерності, досконале
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володіння ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу
продемонстрували перед слухачами курсів, проводячи відкриті уроки, методичні практикуми,
презентуючи педагогічні технології та оглядові лекції.
4-6 листопада в м. Кам’янка Черкаської області відбувся ХІV Всеукраїнський дитячий
музичний конкурс пам’яті П.І. Чайковського. Конкурс проводиться під патронатом Міністерства
культури України, Національного музичного комітету України, Міжнародної музичної ради,
Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, Кам’янського державного
історико-культурного заповідника та за підтримки Центру культурних ініціатив RESPONSIBLE
FUTURE (Відповідальне майбутнє). Учні й викладачі ОДМШ неодноразово брали участь у
зазначеному конкурсі і завжди повертались з гарними результатами. Цього року усі учасники та їх
викладачі отримали заслужені винагороди та спонсорські подарунки. 3 переможця й 1 дипломант
такі здобутки олександрійських учнів у цьому творчому змаганні. ГРАН-ПРІ конкурсу та Диплом
Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського за краще виконання твору
П.І. Чайковського.
12-13 листопада 2016 року в м. Кропивницькому проходив ІІІ Всеукраїнський фестивальконкурс «Сходинки до майстерності». Організаторами конкурсу є Міністерство науки і освіти
України, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, Департамент
освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Департамент культури, туризму
та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації, КЗ «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського». Втретє
Олександрійська дитяча музична школа бере участь у зазначеному конкурсі і, як завжди,
привозить чергові нагороди за свої яскраві виступи. Серед 14 учасників від ОДМШ 12 стали
лауреатами фестивалю-конкурсу, це 11 солістів та камерний оркестр.
17 листопада в закладі відбувся вечір фортепіанної музики за участю Лауреата
Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, випускниці Харківського університету мистецтв ім. І.
Котляревського, викладача Олександрійської дитячої музичної школи КУЗЬМІНОЇ Ірини. У
програмі концерту прозвучали фортепіанні твори Ф.Шопена, М. Мошковського, С. Рахманінова,
Ф. Ліста, Ш. Гуно, П.Чайковського.
24 листопада в Олександрійській дитячій музичній школі відбулася лекція-концерт «Танець
в музиці» для учнів загальноосвітніх закладів міста. Цим заходом школа розпочала цикл
тематичних концертів «Викладачі – дітям», мета яких – популяризація класичної та сучасної
української і зарубіжної музики, підтримка педагогічної творчої ініціативи, профорієнтаційна
робота серед учнів та молоді Олександрії.
На захід були запрошені учні НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 9–
спеціалізована школа» та Ліцею інформаційних технологій.
У концерті були представлені цікаві сольні й ансамблеві виступи виконавців, прозвучали
твори композиторів різних країн та стилів. Перед слухачами продемонстрували свою виконавську
майстерність викладачі школи усіх відділів.
26-27 листопада в м. Полтава відбувся Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс
виконавської майстерності гри на народних інструментах учнів та викладачів початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) «Барви Полтави».
Конкурс організовують та проводять управління культури виконавчого комітету Полтавської
міської ради, управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, Обласний
методичний кабінет навчальних закладів мистецтва та культури, Полтавська дитяча музична
школа № 2 ім. В.П. Шаповаленка. Вже вдруге Олександрійська дитяча музична школа взяла
участь у зазначеному конкурсі й поповнила скарбницю творчих здобутків закладу. Двоє учнів
ОДМШ отримали дипломи переможця та учасника конкурсу.
14 грудня зведений ансамбль скрипалів (керівник ГОРОДЕЦЬКА С.М., концертмейстер
ФЕДОРЕНКО І.Ф.) та інструментальний ансамбль викладачів школи взяли участь у міському
заході, присвяченому пам’яті героїв-ліквідаторів аварії ЧАЕС.
Любов і шанобливе ставлення до музичного мистецтва прищеплюються учням школи не
тільки на уроках. Викладачі закладу ведуть активну концертну діяльність, популяризуючи і
пропагуючи музичне мистецтво не тільки серед своїх учнів та їх батьків, але і серед мешканців
всього міста. Вже традиційними стали такі виховні заходи, як «Посвята в музиканти», тематична
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концертна програма «Нашим мамам» до Міжнародного жіночого дня та урочисте вручення
свідоцтв «Про позашкільну освіту» випускникам школи.
З метою популяризації українського національного музичного мистецтва і підтримки
педагогічної творчої ініціативи з 2006 року на базі школи був заснований міський відкритий
фестиваль-конкурс сольного і ансамблевого музикування «Дивограй», який щорічно проводиться
напередодні Дня Сятого Миколая.
15 грудня 2016 року яскраве відкриття XI міського відкритого фестивалю-конкурсу
відбулося за участі лауреата всеукраїнських фестивалів народної творчості, лауреата обласного
конкурсу «Родинні скарби Кіровоградщини», учасника звітного концерту Кіровоградської області
в Національному палаці «Україна» народного аматорського естрадного оркестру «Джаз-классікбенд». Художній керівник – викладач вищої категорії, старший викладач, голова циклової комісії
духових інструментів Олександрійського вищого училища культури Сергій ЯРОВИЙ.
16 грудня, в день конкурсних виступів, перемогу виборювали учні 7 початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста, району та області, а саме: Олександрійської,
Димитровської, Пантаївської, Новопразької, Знам’янської, Долинської та Світловодської. Всього в
конкурсі взяли участь 66 солістів і 14 інструментальних та вокальних ансамблів різного складу (від
2 до 18 виконавців) – разом 150 учасників. Конкурсанти змагались у п’яти номінаціях: фортепіано,
струнно-смичкові, духові та ударні, народні
інструменти, вокал. Оцінювало виконавську
майстерність юних музикантів незалежне компетентне журі, до складу якого входили провідні
викладачі Кіровоградського музичного училища, Олександрійського вищого училища культури та
музичних шкіл з різних міст.
Щорічно вихованці ОДМШ отримують переважаючу кількість призових місць на цьому
конкурсі. Лауреатами «Дивограю» – 2016 стали 44 солісти і 10 учнівських ансамблів (разом 117
переможців) Олександрійської дитячої музичної школи. Дипломами за краще виконання твору
українського композитора відзначені 4 солісти та 1 колектив школи. Диплом Гран-прі також
отримав вихованець ОДМШ – ЛАПУТЬКО Ілля (ксилофон, клас викладача ЖОРНЯКА С.С.,
концертмейстер ЛОГВИНЕНКО Н.А.).
А 17 грудня, в день нагородження учасників і Гала-концерту переможців, у великому
концертному залі музичної школи зібралась велика кількість шанувальників музичного мистецтва.
Оргкомітет конкурсу оголосив подяки більш ніж 70 викладачам і концертмейстерам початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, учні яких стали переможцями конкурсу, а також
подякував батькам учасників за підтримку і прагнення виховувати своїх дітей естетично й культурно
розвиненими особистостями.
Сьогодні, коли навколишня соціальна, політична, економічна обстановка досить швидко
змінюється і якість мистецької освіти повинна відповідати вимогам сучасності, успішна школа має
своєчасно реагувати на зовнішні зміни, адже від цього багато в чому залежить рейтинг навчального
закладу та його майбутнє. Вивченням даного питання вже не один рік займається адміністрація і
педагогічний колектив Олександрійської дитячої музичної школи. Тому з 2013 року з метою
створення системи безперервної мистецької освіти педагогічний колектив школи працює над
реалізацією довготривалого мистецько-просвітницького проекту «Школа – коледж – ВУЗ», а з
вересня 2015 року адміністрація закладу розпочала роботу над впровадженням інноваційного
проекту «Педагогічний (освітній) менеджмент», який підтримує становлення нових підходів до
організації педагогічного управління.
Значна увага педагогічного колективу школи приділяється роботі з обдарованими учнями.
Мета цієї роботи – результативна участь вихованців школи у творчих змаганнях всіх рівнів – від
міських до Всеукраїнських і Міжнародних. Значно розширилася географія творчих змагань,
збільшилась кількість переможців: тільки у 2016 році учні та викладачі школи взяли участь у 11
музичних фестивалях та конкурсах різних рівнів. 333 вихованці школи стали Лауреатами конкурсів
різних рівнів, що складає майже 106% від всього учнівського контингенту. Велика
кількість
дипломів різних ступенів, привезених з конкурсів і фестивалів, ще раз доводить, що в школі працює
творчий високопрофесійний викладацький колектив.
Протягом 2016
року адміністрація школи продовжувала господарчу роботу над
покращенням умов навчання учнів в школі та дотриманням санітарно-гігієнічних норм і
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стандартів для навчальних закладів. За поточний рік за кошти благодійного рахунку було
здійснено:
- оновлення фасадів будівлі, заміна 12 склопакетів в коридорах і сходових прольотах на
суму 24 295,00 грн;
- заміна 4 вікон в малому концертному залі на суму 11 200,00 грн;
- придбані енергозберегаючі лампи на суму 3 000,00 грн;
всього - 38 495, 00 грн.
- виготовлена проектно-кошторисна документація і проведена експертиза проекту по
будівництву блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі школи із заміною
обладнання для заміщення споживання природного газу;
- придбано основні і малоцінні засоби, будматеріали, господарчі товари, оргтехніка,
встановлено 12 склопакетів, здійснена оплата відрядних, господарчих витрат, послуг зв’язку тощо
за рахунок коштів спеціального фонду на суму 246 606,9 тис. грн;
- оформлена документація на право користування земельною ділянкою для будівництва
та обслуговування будівель та споруд Олександрійської дитячої музичної школи, свідоцтво про
право власності на будівлю.
За рахунок фонду розвитку міста Олександрії зроблені роботи на суму 870 879,57 тис.
грн.:
- проведено капітальний ремонт концертного залу школи та холу 2 поверху;
- замінено склопакети на головному фасаді споруди;
- придбані і встановлені нові крісла в концертний зал.
- проведено ремонт фойє 1 поверху
- придбані жалюзі для фасадних вікон (12 шт.).
Димитровська дитяча музична школа
Димитровська дитяча музична школа – це навчальний заклад, який ставить собі за мету
забезпечення здійснення державних гарантій художньо-естетичного виховання учнівської молоді
через забезпечення доступності до надбань вітчизняної та світової культури, створює максимально
сприятливі умови для здобуття системних знань, умінь та навичок в галузі мистецтва, сприяє
реалізації творчого потенціалу та професійного самовизначення, формування кожної дитини як
цілісної духовної креативної особистості.
Діяльність закладу здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про
позашкільну освіту», «Про культуру», ґрунтується на «Положенні про початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад» та реалізується типовими навчальними планами і програмами, які
визначають державний стандарт початкової спеціалізованої мистецької освіти.
Головними напрямками роботи школи 2016 року були:
• забезпечення високого рівня навчально-виховної роботи, спрямованої для забезпечення
творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, зростання їх інтересу до занять у музичній
школі, залучення до школи талановитих дітей;
• постійне ведення виховної та концертно-лекційної роботи, розвиток творчої активності
учнів школи, залучення їх до участі у творчих конкурсах, підтримка обдарованих дітей;
• підвищення відповідальності викладачів до своїх обов’язків, відвідування та участь в
обласних семінарах.
Плановий контингент ДДМШ складає 50 учнів, із них 16 учнів користуються пільгами на
безкоштовне навчання.
В школі функціонують два відділи:
- це оркестровий відділ, який очолює викладач Ошека І.М., до якого входять:
клас скрипки, класи народних інструментів та духових інструментів;
- фортепіанний відділ, який очолює викладач та «старший вчитель» Груй Т.В., до якого входять
клас фортепіано та класи теоретично-хорових дисциплін.
На оркестровому відділі працюють такі колективи: ансамбль скрипалів, ансамбль
гітаристів, дует баяністів та створений у цьому році камерний та духовий оркестри.
На фортепіанному відділі є такі колективи:
- 4 фортепіанних дуети,
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- 2 хори молодших та старших класів,
- вокальний ансамбль.
Викладачі відділів прагнуть до нових творчих здобутків, пошуку нових організаційних
форм та методів навчання, що дозволяє підвищувати ефективність виконавської підготовки учнів
та надає змогу продовжувати й примножувати традиції виховання професіонала музичного
мистецтва.
Викладацький склад музичної школи становить 8 чоловік, з яких 2 має вищу атестаційнокваліфікаційну категорію; 5 - І категорію, 1 – ІІ категорію, 2- мають звання «старший вчитель». У
школі постійно ведеться плідна методична робота.
Проводяться відкриті уроки, методичні доповіді. Так, на даний час викладачем
Терещенком В.І. проведений відкритий урок: «Початковий етап навчання. Посадка, постановка,
звуковидобування».
Засідання педагогічної ради школи систематично проходять на початку та в кінці
навчального року, також в кінці кожного семестру (обговорення та затвердження плану роботи
школи, затвердження педагогічного навантаження, затвердження списку учнів та підведення
підсумків роботи школи за семестр).
Щорічно на фортепіанному відділі учні здають залік у вигляді колоквіуму, який розроблено
згідно програми музичної школи з 1 по 8 кл. (зав. відділом Груй Т.В.). Завдяки цьому діти мають
ґрунтовні теоретичні знання, які вони використовують як на зняттях з фаху, так і на уроках
сольфеджіо та хору (тобто підтримується тісний зв'язок між предметами).
Технічний розвиток піаніста – важлива складова виховання музиканта. Тому щорічно на
фортепіанному відділі проводиться конкурс на краще виконання інструктивного етюду, що
викликає великий інтерес серед учнів та їх батьків.
Традиційно в концертному житті школи є концерти до Дня Музики, Дня Вчителя, «Посвята
в музиканти», концерт до 8 Березня, Новорічні ранки та звітні концерти відділів та школи.
Своєрідною творчою лабораторією є кілька учнівських колективів: ансамбль скрипалів (керівник
Ошека І.М.), 3 фортепіанних дуети (керівник Груй Т.В.), фортепіанний дует (керівник Біліонова
В.В.), ансамбль гітаристів (керівник Терещенко В.І.), вокальний ансамбль та 2 хори молодших та
старших класів (керівник Полейчук В.П.), камерний та духовий оркестри (керівник Залевський
В.В.).
Виконуючи вимоги програм та державні стандарти в навчанні та вихованні, які стоять
перед учнівським та педагогічним колективами, школа досягла певних успіхів на шкільних,
міських, регіональних, обласних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях, багато з них стали
дипломантами, лауреатами, отримали призи, грамоти.
Так, у лютому 2016 року ансамбль скрипалів (керівник Ошека І.М., концертмейстер
Полейчук В.П.) взяли участь у ІІІ відкритому фестивалі інструментальної музики
Ю.П. Хілобокова в м. Кіровограді, де ансамбль скрипалів був відзначений дипломом.
31 березня відбувся ІІІ (заключний) тур обласного конкурсу «Паросток».
Учні школи посіли такі місця:
• Залевська Вероніка посіла І місце (викладач Залевська Н.М.)
• Загаба Аліна посіла ІІІ місце (кл. викладача Залевського В.В.)
• Буткеєв Богдан посів ІІІ місце (кл. викладача Залевського В.В.)
У 2016 році школа взяла участь у ІХ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтва і
творчості «Сузір׳я талантів» (м. Жовті Води) та здобули:
І місце - ансамбль скрипалів під керівництвом Ошеки І.М., концертмейстер Полейчук В.П.;
І місце - Димчук Аліса (викладач Груй Т.В.)
ІІ місце - Залевська Вероніка (викладач Біліонова В.В.)
ІІ місце - ансамбль гітаристів під керівництвом Терещека В.І.
ІІІ місце - фортепіанний ансамбль у складі (викладач Груй Т.В.)
15 травня 2016 року на Міжнародному фестивалі - конкурсі «Овація» у м. Олександрії
учні школи здобули:
ІІІ місце – ансамбль скрипалів;
ІІІ місце – фортепіанний дует, викладач Груй Т.В.
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1 квітня в залі Димитровської дитячої музичної школи відбулося свято духової музики, яке
справило на слухачів яскраве, незабутнє враження. До школи завітали студенти Кіровоградського
музичного училища відділу духових та ударних інструментів.
Серед учасників концерту під назвою «Музична весна» виступали й випускниці музичної
школи, які продемонстрували високий рівень виконавської майстерності.
У 2016 році школа випустила 8 випускників, Загаба Аліна (викладач Залевський В.В.)
вступила до Кіровоградського музичного училища. Голобородько Олександра (викладач Ошека
І.М.) вступила до Олександрійського училища культури.
Відповідно до національної стратегії
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки школа намагається охопити музичною освітою
якомога більше дітей селища.
На даний час в музичній школі навчається 13,4 % контингенту НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст. №12 –
ДНЗ»), тоді як по області цей відсоток становить 5,6%.
Цих результатів досягнув висококваліфікований колектив викладачів:
• Груй Тетяна Вікторівна
• Ошека Інна Миколаївна
• Полейчук Валентина Павлівна
• Залевський Віктор Володимирович
• Залевська Ніна Миколаївна
• Терещенко Віктор Іванович
• Крутько В׳ячеслав Іванович
• Біліонова Віра Володимирівна
Викладач по класу гітари та баяна Терещенко В.І. успішно продовжує свою яскраву творчу
діяльність як композитор, який написав нову пісню на слова Ніни Косенко, селищної поетеси, під
назвою «Олександрія» для вокального ансамблю.
У травні та вересні 2016 року активно проводилася робота по набору учнів на новий
навчальний рік.
2 грудня 2016 року в школі за традицією відбулась цікава подія – «Посвята в музиканти».
Велика шкільна родина поповнилась 12 юними музикантами. Першокласники вперше грали,
співали та розгадували музичні ребуси перед батьками, вчителями та гостями.
16 грудня на ХІ міському фестивалі-конкурсі «Дивограй», м. Олександрія, учень
2 класу Долбін Ярослав посів ІІІ місце (номінація «Народні інструменти», соло, клас викладача
Крутька В.І.).
18 грудня учні школи взяли активну участь у ІV Всеукраїнському фестивалі – конкурсі
мистецтва і творчості «Новорічна феєрія » м. Дніпро і досягли таких результатів:
І місце - камерний оркестр класичної музики (номінація «Інструментальний жанр»,
оркестри), диригент – Залевський В.В., концертмейстер скрипічної групи – Ошека І.М.
ІІ місце - ансамбль гітаристів у складі: Мєсков Денис, Льогких Назар, Калінко Ангеліна
(номінація «Народні інструменти», ансамблі) клас викладача: Терещенка В.І.
ІІІ місце - Залевська (номінація «Фортепіано», соло)
Дипломанти конкурсу:
Ясинчук Софія
(номінація «Фортепіано», соло) та Шульга Світлана (номінація
«Фортепіано», соло) клас викладача Груй Т.В.
Переглядаючи роботу Димитровської дитячої музичної школи, можна зробити висновки
про те, що викладачами ведеться велика робота по мистецькій підготовці учнів до конкурсів
професійної майстерності, адже досягнення учнів – це досягнення викладачів.
Робота колективу дає високі результати, адже вихованці стають музично грамотними,
духовно багатими, здоровими та щасливими. На відділах згідно плану школи на належному
професійному рівні вчасно пройшли академічні концерти, контрольні уроки, прослуховування
випускників, технічні заліки.
Пантаївська дитяча музична школа
У 2016 році педагогічний колектив школи направляє свої зусилля на те, щоб через
пропаганду музичної культури естетично збагачувати учнів музичної школи, учнів селища,
доросле населення селища та міста.
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Робота музичної школи в 2016 році спрямована на пропаганду музичної культури, залучення
до навчання та занять музичними дисциплінами нових вихованців, підготовкою перспективних
учнів до вступу в вищі навчальні заклади музичного напрямків, збереження зацікавленості в
навчанні музикою учнів з різним рівнем музичних здібностей.
Щорічно школа бере участь у конкурсах як міських, обласних так і міжнародних.
У другому турі обласного конкурсу «ПАРОСТОК» (лютий 2016 р.) взяли участь учні
фортепіанного відділу викладача Поліщук Наталії Григорівни, учні вокально-хорового відділу
викладача вокально-хорових дисциплін Мальченко Оксани Іванівни, ансамбль баяністів
викладача Щербакової Валентини Іванівни. Ансамбль баяністів та вокальний ансамбль викладача
Мальченко О.І. вибороли право взяти участь в ІІІ турі обласного конкурсу «ПАРОСТОК».
Учень з класу народних інструментів Циганок Максим (гітара) результативно взяв участь в
обласному відбірковому турі Всеукраїнського конкурсу «ПРОВЕСІНЬ», де за підсумками
конкурсу учень нагороджений дипломом ІІІ ступеня (викладач Годун Л.Г.).
У травні 2016 року учнівський колектив школи - ансамбль баяністів взяв участь в
міжнародному фестиваль-конкурсі дитячої та юнацької творчості «ОВАЦИЯ». Такої честі
заслужив ансамбль баяністів під керівництвом викладача народних інструментів Щербакової
Валентини Іванівни. За підсумками проведеного фестивалю-конкурсу ансамбль баяністів
нагороджений ДИПЛОМОМ ІІІ ступеня.
У листопаді 2016 року учні школи взяли участь в ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі
«СХОДИНКИ ДО МАЙСТЕРНОСТІ». За підсумками проведеного фестивалю-конкурсу учні
класу сольного співу вибороли два ДИПЛОМИ ІІ ступеня (викл. Мальченко О.І.), учениця класу
фортепіано БУЛЬБА КАТЕРИНА (викл. Поліщук Н.Г.) відзначена ДИПЛОМОМ ІІ ступеня, учень
класу гітари ЦИГАНОК МАКСИМ (викл. Годун Л.Г.), відзначений ДИПЛОМОМ учасника,
викладач класу вокально-хорових дисциплін Липка Олена Олександрівна нагороджена відзнакою
ГРАН-ПРІ як соліст-вокаліст.
У грудні 2016 року учні школи взяли участь в міському фестиваль-конкурсі «ДИВОГРАЙ».
За підсумками фестивалю-конкурсу ДИПЛОМИ ІІІ ступеня вибороли учні класу гітари
ЦИГАНОК МАКСИМ та АРТЕМЕНКО ЄВГЕНІЙ (викл. Годун Л.Г.), учениця класу фортепіано
БУЛЬБА КАТЕРИНА (викл. Поліщук Н.Г.), ДИПЛОМ ІІ ступеня виборов ансамбль баяністів
(викладач Щербакова В.І.), ДИПЛОМОМ учасника відзначена учениця класу фортепіано БУЛЬБА
АНАСТАСІЯ (викл. Поліщук Н.Г.)
Учні та викладачі школи постійно беруть участь в концертах до державних, календарних та
місцевих свят в селищі Пантаївка та м. Олександрія.
Викладачі та учні школи протягом 2016 року підготували та провели тематичні заходи:
- «Мамо, моя люба» (4 березня 2016 року)
- «У рідному краї і серце співає» (24 травня 2016 року)
- «Музика – мова душі» (1 жовтня 2016 року)
- «Посвята в музиканти» (19 листопада 2016 року)
У школі для творчої самореалізації учнів, створені різноманітні ансамблі:
- ансамбль викладачів (керівник Щербакова Валентина Іванівна),
- старший хор (керівник Мальченко Оксана Іванівна),
- ансамбль баяністів (керівник Щербакова Валентина Іванівна),
- ансамбль гітаристів (керівник Годун Леонід Григорович),
- молодший хор (керівник Липка Олена Олександрівна),
- сернедня вокальна група (керівник Липка Олена Олександрівна),
- ритмічна група (керівник Липка Олена Олександрівна).
При роботі з учнями викладачі крім традиційних впроваджують і нові форми та методи
роботи. Зокрема, останні роки, крім традиційних академконцертів, які відбуваються за визначеною
програмою, запроваджено концерти з виконанням творів як згідно вимог програми, так і
виконання творів усіх, які може виконати учень на даному етапі навчання. Це стимулює учнів
напрацьовувати програму, стимулює їх якомога більше творів мати в своєму репертуарі.
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Олександрійська дитяча художня школа
Проблема, над якою працював колектив Олександрійської дитячої художньої школи
протягом року: «ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЕСТЕТИЧНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
ЮНОГО ХУДОЖНИКА».
Функціонування школи забезпечує 6 викладачів, які мають повну вищу освіту та
відповідають своєму кваліфікаційному рівню.
- 4 викладача – спеціалісти вищої категорії;
- 1 викладач – спеціаліст – 2 категорії;
- 1 викладач – спеціаліст.
Протягом року педагогічний колектив продовжив роботу над:
- підвищенням рівня академічної майстерності учнів та викладачів;
- освоєнням учнями нових технік, матеріалів, комбінування різних технік, розвиток творчого
мислення;
- впровадженням технічних засобів у проведення уроків;
- розширенням конкурсної та виставочної діяльності, згідно методичного об' єднання обласного
управління культури;
- доповненнями до програм з чотирирічним навчанням з метою удосконалення навчання та
дотримання рівня навчання.
Цього року викладачу Тонофрей О.Ф. присвоєно кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії».
За 2016 рік колектив має досягнення:
- Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Підводні фантазії»
2 місце – Лисан Владислав
викл. Микита С.В.
3місце – Евгенія Горбаченко
викл. Микита С.В.
3місце – Цуркан Анна
викл. Носова В.Ю.
3місце – колектив ДХШ за надану колекцію робіт.
Подякою оргкомітету ХХV Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Підводні
фантазії» були нагороджені викладачі ОДХШ : Микита С.В., Носова В.Ю. за підготовку учнів до
участі у фестивалі та зайняте 3 місце.
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Веселкові фарби», м. Кіровоград:
Диплом І ступеня – Маліца Марина (викладач: Охапкін О.І.)
Диплом І ступеня – Ткач Олександра (викладач: Тонофрей О.Ф.)
Диплом І ступеня - Губський Нікіта (викладач: Носова В.Ю.)
Всеукраїнський дитячий конкурс пейзажу «Мій рідний край», м. Вінниця:
1 місце – Ткаленко Яна (викл. Носова В.Ю.)
2 місце – Сердюк Аліна (викл. Охапкін О.І.)
3 місце – Шевченко Дарія (викл. Микита С.В.)
Всеукраїнський проект «Талант Арт 2016», тема «Мій улюблений сюжет у творі
Т.Г. Шевченка», м. Київ:
1 місце – Качановська Анастасія (викл. Тонофрей О.Ф.)
2 місце – Кучумова Анна (викл. Охапкін О.І.)
3 місце – Баданіна Маргарита (викл. Охапкін О.І.)
Обласний етап Всеукраїнського конкурс учнівської творчості (м. Кіровоград)
Номінація «Декоративно –прикладне мистецтво»:
Шевчук Дарія (викл. Микита С.В.)
Номінація «Образотворче мистецтво»:
Маркова Яна (викл. Носова В.Ю.).
Подякою департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської
облдержадміністрації в 2016 році були нагороджені викладачі ОДХШ Носова В.Ю., Тонофрей
О.Ф., Микита С.В., Охапкін О.І. за підготовку учнів до участі в конкурсі «Веселкові фарби» та за
надану кількість робіт.
Подякою департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської
облдержадміністрації в 2016 році були нагороджені Микита С.В., Носова В.Ю. за сумлінну
працю, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка.
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Грамотою українських професійних інструкторів підводного плавання була нагороджена
Олександрійська дитяча художня школа, лауреат 27 Міжнародного фестивалю дитячої творчості
«Підводні фантазії 2016» за виховання у дітей любові до природи та розвитку цікавості до
підводного світу засобами мистецтва.
У порівнянні з 2015 роком, де в конкурсах брали участь 45 учнів, у 2016 році їх будо 65
осіб. У 2015 році перемог було 10, а в 2016 році – вже 14.
До святкування Дня міста в ПК «Світлопільский» була організована виставка учнівських
робіт на тему: «Тобі, моя Олександрія», яка тривала травень- червень 2016 року.
Подякою Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, центру
культури та дозвілля була нагороджена Носова Вікторія Юріївна за активну участь у конкурсі
творчих робіт «Герої не вмирають» в номінації «Малюнок, плакат, фото».
У 2016 році до друку надійшла книга про викладача Олександрійської дитячої художньої
школи Охапкіна Олександра Ігоровича, що мала назву: «Необароко. Ікони Охапкіна О.І.», вона
розкриває біографію художника – іконописця та містить багато фоторобіт художника. Також у
червні 2016 року Охапкіну Олександру Ігоревичу було присвоєне звання «Заслужений художник
України».
Вперше за 43 роки існування школи учень Волошин Денис, під керівництвом викладача
Охапкіна Олександра Ігоревича, заслуженого художника України, став лауреатом Міжнародного
конкурсу учнівської творчості «Ілюстрація до народної казки», що проводився в м. Херсоні в
грудні 2016 року. Дитяча художня школа брала участь в цьому конкурсі вперше. Він проводився в
жовтні 2016 року. Для участі в конкурсі були надіслані роботи з різних країн світу: Білорусь,
Болгарія, Угорщина, Індія, Індонезія, Казахстан, ОАЕ, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина,
Туреччина. Всього на конкурс було подано понад 3000 робіт учнів різних шкіл. Лауреатами стали
146 учнів, серед яких і учень Олександрійської дитячої художньої школи.
Лауреати – учасники урочистої церемонії, нагороджувалися заохочувальними призами.
Викладач нагороджувався листом-подякою за виховання переможців та учасників конкурсу.
Церемонія нагородження та відкриття виставки кращих робіт відбулася 27 грудня 2016 року в
м.Херсоні.
Протягом навчального року були вчасно затверджені особові плани викладачів, виконані
методичні розробки на теми: «Побудова частин голови людини. Губи», викладач Охапкін О.І.,
«Творчий натюрморт», викладач Охапкін О.І., «Основи кольорознавства», викладач Микита С.В.,
«Пейзаж», викладач Надточа Ю.В., « Мозаїка кракле», викладач Носова В.Ю., «Паперопластика.
Оригамі», викладач Носова В.Ю., виконання наочності на тему: «Ліплення форми кольором»,
викладач Охапкін О.І., методичні рекомендації на тему: «ІОМ», викладач Колісник Н.В. Протягом
навчального року викладачами були підготовлені реферати на теми: «Естетичний розвиток
дитини», викладач
Тонофрей О.Ф., «Методика паперопластики» викладач Микита С.В.,
«Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва», викладач Охапкін О.І.,
«Художні здібності дитини становлення і розвиток», викладач Микита С. М., «Правопівкулястий
живопис – вплив емоцій на зображення», викладач Микита С.В.
Протягом навчального року проводились виробничі наради, засідання педагогічної ради. На
педагогічних радах викладачі ділились передовим досвідом, виступаючи з підготовленими
доповідями та рефератами. У березні місяці була затверджена тематика випускних робіт учнів
ОДХШ випускного класу.
Під час проходження курсів підвищення кваліфікації викладачами ОДХШ проводились
відкриті заняття та майстер класи, де вони знайомили гостів та учасників курсів із своєю
майстерністю та вмінням володіти різними техніками. Так майстер-класи провели Надточа Ю.В.
на тему: «Петриківський розпис», Микита С.В. на тему: «Ліплення з солоного тіста» та
Тонофрей О.Ф. на тему: «Повітряна перспектива».
У червні місяці кожного року проводиться пленерна практика для учнів школи. Там вони
вдосконалюють творчу майстерність, проявляють креативність та інтерес до малювання. Їм цікаво
знайомитись з методикою малювання на природі, передаючи її красу на папері.
Протягом звітного періоду надавалась допомога учням у підготовці їх до вступу у вищі та
середні навчальні заклади, проводились виставки робіт учнів до Дня міста, зустрічі, бесіди з
батьками учнів на майбутніх вступників, підтримувались різноманітні контакти з учнями та
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навчальними закладами міста та області. Також проводились бесіди з питань охорони здоров'я і
життя, особистої гігієни під час занять та літньої практики виконання умов протипожежної
безпеки. Колективом школи надавалась допомога громадянам міста з питань образотворчого
мистецтва, в оздобленні наочної агітації організації «Червоний Хрест», в оформленні свят «Дари
осені», «Новий Рік» тощо.
Протягом навчального року проводились бесіди з учнями школи з питань охорони здоров’я
і життя, особистої гігієни під час занять та літньої практики, під час канікул. Приміщення
утримувалось у відповідності до санітарних вимог, було обладнане підвальне приміщення школи.
Усі викладачі та працівники школи пройшли медичний огляд. Були виконані всі умови
протипожежної безпеки.
Колектив Олександрійської дитячої художньої школи, безпосередньо викладачі, а саме:
Тонофрей О.Ф., Микита В., Надточа Ю.В., Колісник Н.В. надавали допомогу в оформленні та
оздоблені міста, а саме в розмальовуванні зупинок, виконували декоративне пано для бібліотеки
ім. Ю.Гагаріна, реставрували пано на огорожі в КЗ «Палац урочистих подій», тим самим всіляко
намагалися зробити наше місто кращим, квітучим та привабливим не тільки для його мешканців,
а й для гостей міста.
БІБЛІОТЕКИ
Бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи протягом року докладали багато
зусиль, щоб бути привабливими і цікавими для користувачів, йти в ногу з часом, розширюючи
сферу своїх послуг, вдаючись до найрізноманітніших заходів, оновлюючи дизайн приміщень;
надавати населенню міста як інформаційну підтримку, так і допомогу у вирішенні соціальних
проблем.
Основними завданнями та пріоритетними напрямками організації бібліотечного
обслуговування населення м. Олександрії у 2016 році були та залишаються наступні:

актуалізація фондів;

доступність бібліотечних ресурсів і послуг;

розширення партнерської взаємодії з органами влади, різними установами та організаціями
в інтересах користувачів;

підвищення якості бібліотечного обслуговування населення, задоволення вибіркових
запитів жителів міста;

підтримка дитячої та юнацької творчості;

стимулювання читацької активності дітей, підлітків, юнацтва шляхом впровадження нових
форм соціокультурної діяльності;

професійна корпоративність бібліотечної системи, підтримка системи шкільних бібліотек;

безперервність модернізації та комп’ютеризації бібліотек;

підвищення фахового рівня кадрового потенціалу;

вдосконалення дизайну приміщень бібліотечних закладів.
Бібліотеки ЦБС у 2016 році спрямовували свою діяльність на виконання стратегічних
програм розвитку та власних цільових програм:
- «Бібліотеки міста Олександрії – новий формат громадського простору» - стратегія
розвитку Олександрійської міської ЦБС на 2016-2021 рр
- стратегічна програма розвитку відділу обслуговування ЦБ ім. О. С. Пушкіна на 20122016рр. «Інтереси читача – найголовніше»;
- стратегічна програма розвитку бібліотеки-філії №8 для юнацтва на 2012-2016 рр.
«Юнацька бібліотека – для NEXT покоління»;
- стратегічна програма розвитку ЦМБД ім. Ю. Гагаріна «Бібліомістечко – дитячий
простір»
- «Мій край у всьому неповторний» - програма ЦБ ім. О. Пушкіна на 2012 – 2016 рр.;
- «Сучасна молода сім’я: створи своє щастя» - загальносистемна цільова комплексна
програма на 2014-2016 рр.;
- «Здоров’я молоді – здоров’я нації» - загальносистемна цільова комплексна програма на
2012-2016 рр., ініційована бібліотекою №8 для юнацтва;
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- «Я - українець» - цільова комплексна програма бібліотеки-філії №8 для юнацтва на 20152017 рр.
- «Академія молодого подружжя» - цільова комплексна програма бібліотеки-філії №8 для
юнацтва на 2015-2017 рр.
- «Надаємо крила» - цільова програма ЦМБД ім. Ю. Гагаріна (2014 – 2016 рр.);
- «Я - громадянин, я - патріот, я - житель свого міста» - цільова програма ЦМБД
ім. Ю. Гагаріна на 2015 – 2018 рр.;
- «Літо на книжкових островах» - програма літнього читання ЦМБД ім. Ю. Гагаріна (літо
2016 р.)
Аналіз основних показників діяльності ОМЦБС у 2016 році:
Мережа бібліотек ОМЦБС не змінилась та складається з 13-ти книгозбірень. Сьогодні
бібліотеки міста забезпечують доступ до широкого діапазону документів на різних носіях: книги,
періодика, електронні документі, бази даних, Інтернет.
Виконання основних показників за 2016 рік (у порівнянні з минулими роками):
За
2014р.

За 2015р.

27402

28268

План
2016
27440

Користувачі бібліотек:
Виконання за 2016р.
Всього
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
викон.
діти
юнацтво
дорослі
27866

10511

6539

10816

в т.ч. нові
4019

Надходження до фонду ОМЦБС у 2016 році
Загальне надходження документів до бібліотек міста становить 8 371 примірник, оновлення
фонду складає 2,3% при нормі 10%, відповідно до міжнародних стандартів ІФЛА.
З метою поповнення бібліотечних фондів проводились акції «Подаруй бібліотеці книгу»,
«Подаруй дітям радість – книгу», оформлялись виставки подарованої літератури «Бібліотеці - з
любов’ю». В дарунок в ході акції отримали 1 363 примірники книг, це 16% від загального
надходження видань.
Аналіз незадоволеного попиту користувачів спонукав бібліотекарів до активного
використання міського обмінного фонду, з нього доукомплектовано фонди бібліотек на 539
примірників, це – 0,2%.
Передплатна кампанія:
Нарощуються темпи комплектування фонду періодичних видань, якщо в 2015 р.
передплачено 95 назв, то у 2016 р. – 117 назв, кількість примірників – з 178 до 204. У середньому
одна бібліотека отримала 491 примірник книг, 9 назв періодичних видань.
Передплата періодичних видань здійснена у 2016 р. на загальну суму: 39 964 грн. 36 коп.
Робота по створенню бібліографічних баз даних з використанням системи ІРБІС:
Рік
Назва власних БД
Всього на Поповнення Всього на
%
започ.
1.01.2016
за 2016 рік
1.01.2017
БД «Книги»
23530
2332
25862
2006
22,67
БД «Статті»
32817
1035
33852
2006
29,8
506
36
542
2006 БД «Електронні видання»
0,5
2007
2015
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БД «Краєзнавство»
БД «Аудіовізуальні
документи»
Разом:

47856
30

5497
0

53353
30

47
0,03

104739

8900

113639

100

Участь у зведеному краєзнавчому кооперативному каталозі:
З 2007 р. ЦБ входить до складу бібліотек-учасниць Кіровоградського Регіонального
Кооперативного Каталогу. Бібліографами ЦБ ім. О.Пушкіна опрацьовуються 2 видання: газети
«Вільне слово» та «Городской курьер».
Всього у 2016 р. для КРКК:
 передано 862 записи (з початку створення КРКК передано 15241 запис);
 отримано від інших членів корпоратизації - 4387 записів (з початку створення КРКК
отримано від інших членів – 59898 записів).
Основні показники діяльності Інтернет-центрів ОМЦБС:
Комп’ютеризовано 11 бібліотек, до мережі Інтернет має доступ 9 бібліотек ЦБС. Швидкість
каналу – від 4 до 24 Мбіт/сек від провайдера ВАТ «Укртелеком». В приміщеннях цих бібліотек –
безкоштовний Wi-Fi доступ.
Станом на 1.01.2017 р. в ЦБС працює 9 центрів публічного доступу до мережі Інтернет.
Бібліотеки ЦБС в соціальних мережах:
 Власні блоги ведуть 10 книгозбірень, на яких у 2016 р. було розміщено 272 публікації,
43449 переглядів;
 2 канали бібліотек на Ютуб (Канали мають разом 39 передплатників, 23505 переглядів;
представлено 175 відео про діяльність бібліотек ОМЦБС та репортажів місцевих
телеканалів про цікаві заходи в бібліотеках);
 7 бібліотек ведуть свої сторінки на Фейсбук (розміщено 416 повідомлень),
 3 бібліотеки присутні в мережі «ВКонтакті» (87 публікацій);
 свій акаунт на Pinterest має ЦМБД ім. Ю. Гагаріна - «Детская библиотека».
Маркетингова діяльність бібліотек Олександрійської міської ЦБС
Вивчення потреб реального та потенційного користувача
Сучасні соціально-економічні умови ставлять перед бібліотеками актуальні завдання –
визначення нових соціальних орієнтирів і належного місця у системі забезпечення і
максимального задоволення інформаційних, освітніх, культурних запитів і потреб користувачів,
зміни характеру взаємовідносин з ними, зміцнення зв’язків з населенням, забезпечення
підвищення якості своєї діяльності. Але оптимізувати діяльність бібліотек, максимально
наблизивши її до сучасних умов, можливо тільки, вивчаючи сучасний стан роботи бібліотечних
закладів. Саме на це були націлені соціологічні дослідження, які проводилися в бібліотеках ЦБС у
2016 році.
Бібліотека для юнацтва взяла участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні
«Молодіжна бібліотека: популярність, репутація, бренд». Перед бібліотекарями постали такі
завдання: визначити рівень популярності юнацької бібліотеки, отримати інформацію про
ставлення молодих користувачів до закладу, дізнатись про основні шляхи розповсюдження
інформації щодо роботи та заходів юнацької книгозбірні, оцінити рівень корисності нинішніх
методів розповсюдження інформації; розробити способи поліпшення іміджу бібліотеки. В
дослідженні взяли участь 200 респондентів віком від 14 до 35 років. Підбиваючи підсумки цього
соціологічного дослідження, бібліотекарі зробили для себе важливі висновки:
 слід звернути більшу увагу на користувачів віком від 20 до 35 років, активніше залучати їх до
участі в соціологічних дослідженнях та в масових заходах бібліотеки;
 активно використовувати логотип бібліотеки не тільки в підготовці друкованої продукції, але й
при виготовлені різноманітних відеороликів, буктрейлерів, телепередач;
 працювати над залученням більшої кількості партнерів, друзів, помічників бібліотеки з числа
молоді та їх наставників, щоб діяльність закладу не залишалася в тіні;
 приділяти більше уваги рекламній діяльності бібліотеки, активно популяризувати послуги своєї
бібліотеки, що сприятиме залученню нових читачів до книгозбірні, підвищуватиме її рейтинг
серед молоді міста та району.
Бібліотеки ЦБС також стали учасниками регіонального соціологічного дослідження
«Вивчення використання краєзнавчої літератури у бібліотеках області, яка надійшла з
обмінно-резервного фонду обласної бібліотеки у 2013-2015 рр.» з метою визначення
ефективності використання цього розділу фонду, відповідності придбаної літератури запитам
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користувачів. Провівши аналіз, бібліотекарі визначили, що найбільший попит у користувачів має
історичне, етнографічне, літературне та культурно-мистецьке краєзнавство.
Найчастіше звертаються до літератури краєзнавчої тематики учнівська, студентська молодь
та пенсіонери.
Завдяки цьому дослідженню бібліотеки розробили напрямки роботи щодо поліпшення
популяризації краєзнавчої літератури: активніше
використання
мережевих
ресурсів
(представлення книг на платформах у віртуальних мережах) та рекламна видавнича діяльність;
покращення координації роботи з краєзнавчим музеєм, місцевими істориками-краєзнавцями;
популяризація видань у ЗМІ.
«Михайло Грушевський – Український історик європейського значення» - таку назву
мало ще одне Всеукраїнське соціологічне опитування, в якому взяла участь бібліотека для
юнацтва та центральна бібліотека ім. О.Пушкіна. Дане опитування допомогло бібліотечним
фахівцям зрозуміти, що під час проведення заходів слід більше звертати увагу на хронологію та
деякі факти з біографії М. Грушевського, оскільки більшість молоді не обізнана з детальною
біографією історика та вченого. А щоб переконатись, що читачі дійсно запам'ятали дані факти з
життя М. Грушевського, варто запропонувати їм участь у бліц-тесті, переконавшись у
результативності заходу. Стало зрозумілим також і те, що у майбутньому треба налагодити
тіснішу співпрацю з викладачами історії навчальних закладів міста, щоб разом з ними знайти
найдієвіші форми та методи проведення заходів з популяризації діяльності великих українців та
відомих світових діячів. Бібліотекарі зробили ще один висновок в ході опитування: необхідно
активізувати участь молоді, яка проживає у селі та в селищах міського типу, у бібліотечних
заходах, які присвячені історії нашої держави та її історичним постатям.
Важливою була участь бібліотеки для юнацтва та центральної бібліотеки в обласному
соціологічному дослідженні «Проблеми екології та роль бібліотек у формуванні екологічного
світогляду молоді», яке проводилося з метою дослідження ставлення юнаків та дівчат до
актуальних екологічних проблем сьогодення, визначення рівня екологічної грамотності та
поінформованості молодих людей про екологічні проблеми регіону, вироблення рекомендацій
щодо покращення роботи бібліотек з екологічного виховання молоді. Крім цього, дослідження
допомогло з’ясувати рівень готовності молоді до участі в екологічних заходах та одержати дані
про екологічні організації, популярні серед молоді Кіровоградщини.
Бібліотекарі, аналізуючи отримані результати, прийшли до висновків щодо популяризації
екологічних знань в бібліотеці:
•
більше проводити заходів з популяризації екологічних знань і формування екологічної
культури;
•
організовувати екологічні та природоохоронні акції і залучати до них молодь;
•
включити до планів роботи бібліотеки екологічні тренінги та консультації з фахівцямипрофесіоналами в галузі екології;
•
оскільки молодь мало обізнана з екологічними громадськими організаціями,
варто
налагодити співпрацю бібліотеки з даними організаціями;
•
розглянути питання реклами різних екологічних акцій через бібліотеку;
•
збільшити кількість бібліографічних покажчиків з екологічних питань розроблених та
випущених бібліотекою;
•
активніше сприяти популяризації літератури на екологічну тематику.
Бібліотеки міста, які обслуговують юнацтво, стали учасниками обласного анкетування
«Професійне читання, як складова системи підвищення кваліфікації бібліотекаря, що
обслуговує юнацтво». Провівши дане дослідження, бібліотекарі прийшли до важливих висновків:
 для покращення роботи бібліотек, що обслуговують юнацтво, варто призначати фахівців
молодого та середнього віку для більш ефективного обслуговування цієї категорії
користувачів;
 у зв’язку з вимогливістю сучасної молоді її запити краще будуть задовольняти бібліотечні
фахівці з вищою (бажано бібліотечною) освітою;
 професійне читання є обов’язковою складовою в системі підвищення кваліфікації
бібліотекарів, які обслуговують юнацтво;
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необхідно постійно працювати над покращенням позитивного іміджу бібліотек для юнацтва
(нові сучасні меблі, новий дизайн приміщення, цікаве зонування, нові технології, систематичне
поповнення книжкового фонду);
 обов’язок бібліотекарів для юнацтва - володіти інформацією про найкращі сучасні книги для
молоді;
 для підвищення рівня професійної майстерності бібліотекар повинен відвідувати семінари,
тренінги, майстер-класи, бути учасником вебінарів та конференцій, постійно переглядати
інформацію на бібліотечних блогах;
 у роботі з молоддю бібліотекарям варто обирати ті форми та методи, які найбільш цікаві для
них, особливо це стосується дозвіллєвого спрямування заходів;
 змінити стереотипний образ бібліотекаря, створити його позитивний імідж як активної,
інтелектуальної, енергійної, творчої людини;
 постійно працювати над залученням волонтерів, знаходженням спонсорів, меценатів,
однодумців для покращення роботи бібліотеки для юнацтва;
 знаходити та всіляко підтримувати творчу, талановиту молодь свого краю.
Важливою частиною роботи бібліотек є моніторинг та оцінка, які дозволяють
демонструвати та підтверджувати досягнуті результати, відстежувати ефективність діяльності,
виявляти причину успіхів та невдач.
За звітний період проведено:
- Анкетування : «Книга і бібліотека у Вашому житті», «Що ми читаємо?», «Інформаційнобібліографічні послуги бібліотеки», «Твої бажання – наші можливості», «Книги, що створюють
настрій».
- Опитування: «Краща книга мого життя», «Періодичні видання дорогі, але…», «Чи знаєте, де
знаходиться бібліотека».
- Інтерв’ю: «Що найбільше подобається в бібліотеці?», міні-інтерв'ю «Наші користувачі про нашу
бібліотеку», «Книга і комп’ютер: суперники чи союзники?», «Читацькі пристрасті успішних
людей»,
Протягом року бібліотеки постійно проводять моніторинг вивчення інформаційних потреб
користувачів. Проведено:
- Усні опитування «Що ми читаємо?».
Серед книг українських авторів кращими визнали такі:
Бондар В. «Камінь від хандри»,
Бондаренко П. «Тінь Люцифера», Герасим`юк В. «Папороть», Гранецька В. «Мантра Омана»,
Люко Дашвар «На запах м` яса» , Іваничук Р. «Торговиця», Садовська І. «Гетера-кухарка»,
Самарка А. «Смак заборони», Сняданко Н. «Амаркорд», Шкляр В. «Маруся».
Особливе місце серед кращих зайняли й книги краєзнавчої тематики: Антоненко В. «Місто
моє степове», Жванко В. «Барокові закапелки Олександрії», Константинова Л. «Канікули на
узбережжі Мексиканської затоки».
Серед зарубіжних авторів кращими назвали книги: Елінек Е. «Піаністка», Зюскінд П. «Голуб»,
Керли Д. «Послание», Кубатиев « Ветер и смерть» та ін.
- Вуличні опитувння «Чи знаєте, де знаходиться бібліотека» . На жаль, не всі опитані, а це в
основному молодь, завжди знають, де знаходиться та чи інша бібліотека. Це говорить про те, що
потрібно більше приділяти уваги рекламі бібліотек у навчальних закладах міста, зокрема,
індустріальному коледжі та аграрному технікумі.
Використовуючи документні послуги, користувачі мали можливість користуватися
повнотекстовими електронними документами, розміщеними в мережі Інтернет, також
знайомилися з розсилкою видань мережею ПДГ ( бюлетені «Громадська думка про
перетворення», « Вісник державної служби України», бюлетень оперативних матеріалів на базі
аналізу правової електронної інформації , Вісник Проекту USAID АгроІнвестта ін.).
Цікавими для користувачів були довідкові послуги - знайомство із сайтами ЦБС
(http://www.library.alexandriya.com/)
та
центральної
бібліотеки
ім.
О.С.Пушкіна
(http://sites.google.com/site/olekscbs/), віртуальними довідковими службами; надавали допомогу
користувачам в організації доступу до усіх можливих електронних бібліотек. Популярністю
користувалися електронні бібліотеки: библиотека http://loveread.ws/, Большая бесплатная
библиотека - http://tululu.org/artdetsk/; Электронная библиотека юридической литературы 32

http://www.pravoznavec.com.ua, Книжка.org.ua , юридична література http://irp.rv.ua, сайт хороших
книг для детей и взрослых - http://wellbooks.com.ua/ та ін..
Знайомили з сайтам періодичних видань, які не отримує бібліотека із-за відсутності
фінансування. Це: Дзеркало тижня http://dt.ua/, Электронные журналы, газеты http://gazzzeta.com/,
Політика і культура http://www.pic.com.ua/, Весь Кіровоград http://www.kirovograd.net/, Гречка
http://gre4ka.info/, Бабушкина аптека http://www.apteka.kr.ua/, юридична газета http://www.yurgazeta.com/, та ін..
Варто згадати також про творчі звіти бібліотек перед населенням, які відбулися цього
року в кожній бібліотеці і були висвітлені у ЗМІ.
Особливо запам’ятався звіт перед громадою ЦМБД ім. Ю.Гагаріна «Бібліотека + дитина це знань і перспектив лавина», під час якого були присутні активні користувачі бібліотеки,
колеги та однодумці, керівники та представники педагогічних колективів Олександрійського
колегіуму, ОНВК №17, ЗНЗ №7, ЗНЗ №19, Куколівської ЗОШ, Щасливської ЗОШ, училища
культури, спеціалісти БДЮТ, МЦ СССДМ, представники ГО «Віра», журналісти та ін.
Присутні дізналися про визначні події, здобутки, перемоги та плани на майбутнє дитячої
бібліотеки. В цікавій формі почули про участь бібліотеки разом з читачами у Всеукраїнських,
обласних, міських проектах, конкурсах, різноманітних акціях. Ознайомилися з цікавою відеопрезентацією про роботу бібліотеки.
Звучали слова подяки всім присутнім за увагу до дитячої бібліотеки та підтримку. Слово
мали директор Щасливської ЗОШ Михайлова С.В., викладач училища культури Левчук В.М.,
голова батьківського комітету ГО «Віра» Удовицька О.І., керівник театру юного глядача
«Апельсин» Мозгова С.В., кореспондент ТРК КТМ Репенько Р.М, які в свою чергу подякували
бібліотекарям за плідну роботу та співпрацю.
Найкращих читачів книгозбірні було нагороджено грамотами за активну участь в житті
закладу. Особлива подяка була оголошена батькам юних користувачів, які залучають їх до книги і
бібліотеки із самого раннього віку.
Перші дні весни 2016 року зібрали кращих користувачів та друзів центральної бібліотеки
ім. О.С.Пушкіна на творчий звіт «Професійний калейдоскоп подій 2015 року». Скрасили
творчий звіт пісні у виконанні студентки училища культури Ліни Сорокун, художнє читання
Родик Людмили та презентація нової книги місцевої письменниці Наталії Фесенко «Малороска».
Такі зустрічі обов’язково допоможуть бібліотеці залучити нових користувачів,
продемонструвати можливості бібліотеки та познайомити з її інформаційними та технічними
послугами.
Головним джерелом вивчення інтересів та запитів користувачів є також читацький
формуляр. Цього року, аналізуючи формуляри читачів, бібліотекарі дізналися про те, як часто
вони відвідують бібліотеку, якими питаннями цікавляться, хто є їх улюбленими письменниками,
чи звертають вони увагу на книжкові виставки, тематичні полиці при виборі книг тощо.
Бібліотеками ЦБС було проведено аналізи читання за формулярами користувачів
«Втрачений читач», «Молодіжна книга – виняток чи повсякдення?», «Я читаю сучасну книгу
українською мовою» та ін.
Тож завдяки аналізу читацьких формулярів вивчався втрачений та потенційний читач,
проводилась інтенсивна робота з боржниками, вивчалися читацькі вподобання.
Соціальне партнерство. Рекламна діяльність
Прагнучи сформувати індивідуальне бібліотечне середовище, підняти авторитет бібліотек
ЦБС перед громадою, підвищити популярність їхніх послуг та залучити нових користувачів,
міські книгозбірні використовували у 2016 році різні засоби та методи реклами.
Завдяки повсякденній копіткій роботі працівників, про бібліотеки знають, пишуть і
говорять. Протягом багатьох років розвиваються та зміцнюються контакти бібліотек з
громадськими об’єднаннями міста, навчальними закладами, установами культури та з
представниками творчих кіл міста та органів влади. В 2016 році бібліотеки значно розширили коло
свого активного спілкування та співпраці: станом на 01.01.2017р. налагоджено співпрацю з 70-ма
організаціями та закладами:

дошкільними навчальними закладами (№2, 7, 8, 18, 20, 23, 25, 28, 29,35, 36, 39, 42,43);
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загальноосвітніми навчальними закладами міста: № 2, 6, 8, 9, 15, 16, 19, ОНВК №17,
Колегіумом, СЗНЗ №4, Ліцеєм інформаційних технологій, Гімназією ім. Т.Г.Шевченка,
Олександрійською загальноосвітньою школою-інтернатом;

з ВНЗ та ПТУ: Олександрійським педагогічний коледжем ім. В.О. Сухомлинського,
училищем культури, медичним училищем, політехнічним
коледжем, Олександрійським
технікумом Білоцерківського Національного аграрного університету, професійним ліцеєм, ПТУ
№17, 33, аграрним професійний ліцеєм;

позашкільними закладами: Будинком дитячої та юнацької творчості, Центром дитячої та
юнацької творчості ім. О.Шакала, дитячою художньою школою, дитячою музичною школою,
фотогуртком «Колорит»;

з різними організаціями, закладами міста та представниками органів влади: управлінням
культури і туризму міської ради; управлінням освіти молоді та спорту міської ради; службою у
справах дітей міської ради; пенітенціарним центром; міським центром соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді; міським громадським об`єднанням інвалідів
«Віра»; міською громадською
організацією «Шлях до життя»; дитячим будинком «Джерело життя»; міською громадською
організацією «Нова хвиля»; міською громадською організацією «Рідний дім»; міськрайонним
центром зайнятості; міськрайонним управлінням юстиції; територіальним центром соціального
обслуговування; міською організацією Товариства Червоного Хреста України; «Центром
планування сім’ї» міської лікарні; військовою частиною
№ 2269; палацом культури
«Світлопільський»; міським Палацом культури; будинком культури сел. Олександрійського;
будинком культури сел. Пантаївка; міським палацом урочистих подій; Олександрійським
краєзнавчим музеєм; Дитячим аматорським театральним гуртком «Початок»; молодіжним
модельним агентством «Інтрига»; молодіжним модельним агентством «Моделс»; міським
танцювальним колективом «Олександрит»; Олександрійським танцювальним колективом
«Каприз»; КТМ «Олександрія»; редакціями міських газет «Вільне слово», «Олександрійський
тиждень».
У бібліотечній рекламі використовуються засоби наочного, друкованого, усного
інформування і популяризації.
Минулого року, до Дня Незалежності України, бібліотекарі ЦМБД ім. Ю. Гагаріна
відобразили фрагмент української вишивки на одній з фасадних стін закладу. Цього ж літа цей
малюнок було оновлено та продовжено.
Над вікнами дитячої бібліотеки стелиться рушничком такий же орнамент, але дещо
меншого розміру. Вікна одразу набули святкового вигляду, та ожила вся стіна.
Популярними формами реклами бібліотечних послуг були і є Дні відкритих дверей,
екскурсії, розважально-пізнавальні програми. Так, протягом року в бібліотеках системи було
організовано: 13 Днів відкритих дверей («Відвідай бібліотеку – пізнай світ», «Вклонімось книзі,
мудрості віків» та ін.), 114 екскурсій. Про ефективність роботи по проведенню екскурсій свідчить
те, що до бібліотек протягом року було залучено 4019 нових користувачів.
В бібліотеках, за традицією, проводилися комплексні заходи, які рекламували їх діяльність
та сприяють підвищенню іміджу бібліотек як соціокультурних закладів. Зокрема, вже
традиційною є організація РR- акції з нагоди Всеукраїнського Тижня дитячого читання,
Міжнародного дня дарування книг. Акції передбачають ряд заходів: дні відкритих дверей,
екскурсії по бібліотеках, заходи про книгу, читання, бібліотеку, флеш-моби, читацькі бенефіси,
роздавання книжкових закладок, рекламок тощо.
В рамках Дня відкритих дверей (до Тижня дитячого читання) проводилися цікаві
екскурсії по бібліотеках та книжкових фондах для дошкільників та учнів шкіл міста «Добридень,
книжкова країно!». Крім того, у програмі Дня були літературний перегляд «Новинки-цікавинки»
(ЦМБД), презентації виставок нових надходжень «Книжковий дивосвіт» (ЦМБД), «Прочитай, не
пожалкуєш!» (Філія №10), «Дім, де мешкають друзі – книги» (Філія №9), «Про все, що не знаємо,
- в книгах прочитаємо!» (Філія №3), «Читати - це класно, читати - це круто!» (Філія №7).
Тиждень дитячого читання стартував у центральній міській бібліотеці для дітей ім.
Ю.Гагаріна літературно-музичним шоу «Приходьте! Книгам сумно без Вас!». А для найменших
відвідувачів бібліотеки, вихованців дитячого садочка №42, члени літературно-ігрової студії
«Дивограй» подарували справжнє казкове диво – лялькову виставу «Колобок-супермен».
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Особлива увага була присвячена заходам, що проходили в рамках Днів книжкових
сюрпризів «Магія читання». Юні читачі отримали багато корисної інформації, здійснили
своєрідну мандрівку до неосяжного всесвіту цікавих книжок. На них чекало багато цікавого:
літературне асорті «Дбайливим батькам, допитливим дітлахам» (Філія №12), розмова-подорож
«Мандрівка книжковою країною» (філія №3 по обслуговуванню дітей), літературне свято «Книги
– ріки мудрості» (Філія №2), літературні пазли «Коли багато книг читаєш, то вмить героя ти
впізнаєш…» (Філія №4), гра – квест «Як знайти найбільший скарб бібліотеки» (Філія №10).
Протягом Тижня дитячого читання не залишилися без уваги соціально-незахищені
категорії читачів та діти-інваліди. Для них День казки «В гостях у Казкарки» в дитячій бібліотеці
розпочався з казкотренінгу «Чарівними стежками казок».
А під час лібмобу «Як пройти до бібліотеки» бібліотекарі з читачами здійснили вихід у
місто, де рекламували дитячу книгозбірню, розповідали про нові можливості та послуги сучасної
бібліотеки, роздавали рекламні флаєри, календарики і візитки з координатами бібліотеки та
переліком бібліотечних послуг.
14 лютого у світі відзначають Міжнародний день дарування книг, мета якого популяризувати читання та розвивати любов до книги. Цьогоріч наші бібліотеки приєдналися до
міжнародної ініціативи - дарувати дітям книжки. Наприклад, бібліотекарі ЦМБД ім. Ю.Гагаріна
провели вуличну акцію «Найкраще - дітям». Бібліотекарі разом зі студентами училища культури
брали цікаві книжки, вкладали в них валентинки та рекламні календарики бібліотеки та дарували
їх маленьким городянам свого міста, додавши до сірої та похмурої погоди яскравих барв і
веселого настрою.
Розуміючи усю важливість преси, радіо, телебачення у житті людини, бібліотеки активно
працюють в напрямку налагодження тісних зв'язків із засобами масового інформування.
До Всеукраїнського дня бібліотек бібліотекарі радо зустрічали користувачів-гостей і
проводили для них різноманітні акції та заходи: бібліотечна кав'ярня «Люди, що читають»,
фотосесії з улюбленими книгами в інтер'єрі бібліотеки «Книго-кадр», вереснева PR-акція «Я
люблю читати!» та ін.
Цикл літературних канікул «Книжкова посмішка літа» в ЦБС цього року довів громаді
міста: літні канікули разом з бібліотекам – це весела пора пізнання нового, спілкування з друзями,
набуття нових вражень. Варто згадати літературно-ігрову програму «Дитинство - вічності крила і
море добра», літературний ланцюжок «Відчинило двері літо», літературний ігродром «До
казкової країни ми полинем на хвилину», літературне шоу «Старі казки на новий лад»,
бібліогастролі «Веселимось, граємо, літечко вітаємо», годину дитячих розваг «Літо – Hello!»,
літературний аукціон «Знайомтесь: моя улюблена книга», літній каламбур «Літо, літечко
миленьке, я дитя розумне й щасливеньке», літературний ринг «Казковими стежками: чарівний
світ казки», бібліокешинг «Мій book-lend», бібліотечний бульвар «Живуть на цій землі щасливі
дітлахи» та ін.
Організовуючи масові заходи, виставки, бібліотекарі обов'язково запрошують журналістів
місцевих телерадіокомпаній та часописів: «Вільне слово», «Олександрійський тиждень». Нерідко
авторами газетних статей про бібліотечні новини виступають користувачі та самі працівники
бібліотек. Всі публікації в пресі, фотоматеріали збираються, систематизуються. Всього у звітному
році в ЗМІ було опубліковано 87 статтей про діяльність бібліотек ЦБС, в т.ч.: в місцевих газетах
«Вільне слово», «Олександрійський тиждень» та в інших. На імідж бібліотек системи позитивно
впливають телерепортажі про діяльність бібліотек, які постійно з'являються на телевізійних
каналах: ТРК «КТМ», ТРК «Контакт», що, звичайно, сприяє збільшенню бажаючих відвідати
заходи. Цього року місцеві телеканали присвятили 37 своїх репортажів роботі бібліотек системи
(про діяльність Вищої народної школи; про перемогу ЦБ у конкурсі «Все про Європу: читай,
слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках»; про Всеукраїнський
сімейний конкурс, в якому взяли участь користувачі ЦМБД ім.Ю.Гагаріна; про нові надходження
літератури до фонду ОМЦБС; про заходи для інвалідів-візочників громадської організації «Віра»;
про школу для малечі «Англійська з пелюшок», яку відкрито в бібліотеці-філії №8 та багато ін.).
На радіо прозвучало 6 повідомлень про книгозбірні міста.
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Телеканалом КТМ «Олександрія» разом з центральною міською бібліотекою для дітей ім.
Ю.Гагаріна в 2016 році було знято і продемонстровано 5 випусків дитячої телепередачі
«Цікавинки».
З метою реклами бібліотечних послуг протягом року використовували, крім 4 сайтів ЦБС,
сайт Олександрійської міської ради (розділи: «Новини», «Культура і мистецтво», «Соціальні
об'єкти: МЦ СССДМ»).
У 2016 році, як і раніше, жителі Олександрії зверталися до бібліотекарів за допомогою в
розміщенні нових заявок (4) на пошук рідних та подовженні вже поданих заявок (15) на
офіційному сайті програми «Жди меня», через інформаційні пункти програми «Жди меня» в ІЦ
ЦБС (за угодою з телепрограмою з 2009 року).
Особливим успіхом у відвідувачів користувались рекламні матеріали міських бібліотек,
представлені на традиційних паперових та на електронних носіях (DVD, СD). Увагу приваблювали
буклети, закладки, плакати, пам’ятки, сценарії масових заходів, розроблені спеціально для
користувача-дитини. Так, протягом 2016 р. було підготовлено та випущено 86 виданя різних
форм (та 154 сценарія):
 буклети «Книги-ювіляри 2016 року», «До Дня народження М.С. Грушевського. 10
цікавих фактів з життя» (філія №5), «Я прийшов до політики через історію» (філія №8 для
юнацтва), «Жінка в історії України» (ЦБ ім. О.Пушкіна);
 листівки «Поради з самовиховання», «12 порад, як швидко вивчити англійську мову»
(філія №5), «Книга на вустах», «Літературні новинки» (ЦМБД);
 пам’ятки «Корисні поради інтернет-мандрівникам» (ЦМБД), «Памятка читачеві»
(філія №12), «Не віднімай у себе завтра» (ЦБ);
 веб-списки «Сайти для вивчення англійської мови», «Вічно живий Іван Франко»,
«Традиції та обряди українців» (філія №5), «Швидка інформаційна допомога для сімей з
особливими потребами», «Книжкові столиці світу» (ЦМБД);
 бібліографічні посібники «Я в серці маю те, що не вмирає. Леся Українка» (ЦБ),
«Подвиг Небесної Сотні — приклад для нащадків» (ЦМБД), «До невмирущих джерел творчості
Івана Франка» (філія №5);
 бібліографічний нарис «Будівничий української
нації (І. Франко)» (ЦБ);
 методичний блокнот «Будні НЕкласичних бібліотекарів» (філія №8 для юнацтва);
 з досвіду роботи (ЦМБД).
Працівники бібліотек продовжують використовувати таку дієву та ефективну форму
реклами, як відеореклама. Протягом звітного року створено 23 відеороликів: відео – звіт ЦМБД
ім. Ю.Гагаріна «Світ чудес – дитяча бібліотека», буктрейлер ЦМБД «Книга. Новий формат!» на
книгу Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король», відео-фільм «Відкриття Пункту
європейської інформації в центральній бібліотеці ім. О. С. Пушкіна», відео-робота «Творчий
злет: молодий бібліотекар року 2016» (ЦБ ім. О.Пушкіна) та створено 152 презентації до
різноманітних заходів.
Творчі акції, програми та визначні дати в роботі бібліотек ОМЦБС
ХХІ століття – період переоцінки цінностей, що спонукало розставити нові наголоси і у
сфері бібліотечної діяльності. Для нас сьогодні найвищими цінностями є гідність, духовність,
свобода, рівність, солідарність, згуртоване демократичне суспільство, правова держава,
міжнаціональна та міжконфесійна злагода, взаємна повага і толерантність, справедливість та
добро.
Тож бібліотеки Олександрійської ЦБС, популяризуючи гуманізм, добро і красу, сіючи
зерна духовності, прикладають багато зусиль для того, щоб своєю соціокультурною діяльністю
удосконалювати та розвивати внутрішній світ читачів, сприяти їхньому всебічному і
гармонійному розвитку.
Протягом 2016 року для різних груп користувачів у бібліотеках і за їх межами проведено
674 масових заходів (проти – 646 у 2015р.). Відвідування масових заходів становить 18218
(проти – 18248 2015р.), видано літератури – 4251 (3475 у 2015), залучено нових читачів до
бібліотек за допомогою масових заходів - 673.
Масова робота бібліотек характеризувалися інформаційною насиченістю, інноваційністю,
креативністю, різноманіттям форм, нестандартними підходами до її організації та проведення.
36

Бібліотекарі Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи цього року
вдосконалювали роботу з національно-патріотичного виховання (за рік – 121 захід)
користувачів, активно запрошуючи учасників АТО на сході України, впроваджуючи нові форми
масової роботи: історичні хронографи, патріотичні Інтернет-походи, свята фронтової слави,
патріотичні слайд-екскурси, літературно-історичні портрети доби, військово-патріотичні
тренінги.
Цього року під час заходів багато в чому патріотичне виховання поєднувалося і
координувалося з краєзнавчою діяльністю наших бібліотек. Всього такого плану заходів було
організовано 61. Бібліотекарям ЦБС вдалося довести своїм читачам, що дізнатися багато цікавого
про свою маленьку Батьківщину можна у бібліотеці. Популярними цього року були квести, уїкенди, спогади, галереї портретів видатних олександрійців
Серед заходів народознавчого спрямування (всього – 75) визначним цього року був захід
незвичного формату - бібліо-заручини в бібліотеці для юнацтва під назвою «Весільний крок», який
відбувся напередодні Всеукраїнського дня бібліотек та поєднував, на перший погляд, непоєднане бібліотеку та обряд заручин.
Популяризуючи цього року правові, морально-етичні знання користувачів, бібліотекарі
впроваджували інноваційні форми проведення масових заходів (всього за рік – 64). Наприклад,
юнаки та дівчата міста, ставши учасниками тренінгів з медіа-грамотності в бібліотеці для
юнацтва, навчилися самостійно відрізняти інформування від пропаганди, брехню від соціальної
реклами, фейки від зумисно прихованої реклами або антиреклами, поданої у вигляді новин. Такі
тренінгові
заняття були підготовлені та проведені для різних категорій користувачів
сертифікованим тренером, членом Національної Спілки журналістів України, згідно проекту
«Програма медіа-грамотності для громадян» за підтримки Міністерства закордонних справ та
міжнародної торгівлі Канади (DFATD Canada), у партнерстві трьох організацій: Академії
української преси, IREX та Stop Fake.
Працівники бібліотек системи, просуваючи читання, поєднували традиційні та
нетрадиційні форми роботи (всього за рік – 134 заходи), постійно працювали над тим, щоб
заохочувати користувачів до читання, зацікавити їх процесом пізнання нового, формувати навички
роботи з інформацією.
Було використано чимало форм і методів масової і наочної популяризації літератури,
враховуючи вікові категорії читачів: день книжкових сюрпризів, день гарного настрою, день мрій
і фантазій, бібліотечний бульвар, бібліо-кешинг, бібліотечна кав'ярня, бібліотвістер, бібліодартс, години дружби книги та Інтернету.
2016 рік був Роком англійської мови. Підтримуючи цю ініціативу, бібліотекарі
центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ю.Гагаріна влаштовували Дні англійської мови
«Веселе англо-читання», організували постійно діючу виставку-інсталяцію «Книжковий Біг
Бен».
Бібліотека-філія №10 також долучилася бо популяризації вивчення та сприяння
підвищенню рівня володіння англійською мовою, влаштовуючи
гонки за знаннями
«АНГЛІЙСЬКА В БІБЛІОТЕЦІ – це просто, як раз, два, три!».
Слухачі Вищої народної школи, яка успішно функціонує на базі Олександрійської міської
централізованої бібліотечної системи, з задоволенням вивчали англійську мову протягом дев’яти
місяців, бажаючи подолати мовні бар’єри. А, починаючи з жовтня, замість навчального напрямку
«Англійська мова» створено Розмовний клуб англійської мови, який відвідують ті слухачі, які вже
вивчали англійську мову у ВНШ. Вони здобувають практичні навички у користуванні англійською
мовою, поповнюючи свій словниковий запас та навчаючись вільному спілкуванню.
На базі бібліотеки для юнацтва була створена і успішно функціонує Школа для малечі
«Англійська мова з пелюшок», в якій молоді батьки та їхні діти, від одного до п’яти років
(включно), мають змогу пройти спеціальний практичний курс вивчення англійської мови, а також
користуватися спеціально відібраною літературою, яка допомагає молодим батькам правильно
організувати фізичний та пізнавальний розвиток своєї дитини на ранньому етапі. Тепер малеча
міста розвиває свої лінгвістичні здібності у бібліотеці за допомогою активізації творчої
діяльності: фонетичних розминок,
віршованих прикладів, римування, рольових ігор,
інсценування, малювання, конструювання, ліплення.
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Бібліотекарі ЦМБД ім. Ю.Гагаріна та ЦБ ім. О.Пушкіна продовжують добру традицію
організовувати свята дітям та цікаві зустрічі дорослим, які потребують особливої уваги та
піклування – людям з обмеженими фізичними можливостями та дітям, які перебувають на
обліку Олександрійського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Всього таких
заходів відбулося 21. Здебільшого це театралізовані вистави з ігровими елементами.
Центри спілкування користувачів бібліотек
Творчому розвитку особистості, розширенню кругозору користувачів бібліотек, їх
змістовному дозвіллю сприяють клуби та гуртки за інтересами. В бібліотеках системи
продовжують працювати: 17 читацьких об’єднань та 2 школи (Вища народна школа та школа
для малечі «Англійська з пелюшок»).
До послуг читачів: 12 клубів за інтересами, 2 гуртки, літературно-музична вітальня,
літературно-ігрова студія, Літературний ліцей.
Проведено протягом 2016 р.- 284 засідання.
Діяльність Вищої народної школи
Протягом 2016 року продовжила свою діяльність Вища народна школа на базі міських
бібліотек системи. Заняття відбувалися за наступними напрямками:
1. «Англійська мова»
2. «Основи комп’ютерної грамотності»
3. «Психологія спілкування»
4. «Декоративно-прикладне мистецтво»
5. «Поезія рідної землі»
6. «Основи безпеки життєдіяльності»
7. «Лікувальна фізкультура» (новий напрямок)
8. «Основи пенсійного забезпечення».
Починаючи з жовтня 2016 року введено новий напрямок – «Туристичне краєзнавство»,
створено Розмовний клуб англійської мови, який будуть відвідувати ті слухачі, які вже вивчали
англійську мову у ВНШ. Вони будуть здобувати практичні навички у користуванні англійською
мовою, поповнюючи свій словниковий запас та навчаючись вільному спілкуванню.
Станом на 01.01.2017 року - у Вищій народній школі 367 слухачів. Кількість проведених
лекційних занять для всіх груп – 320. Кількість проведених практичних та індивідуальних
занять – 430. Заняття з «Основ комп’ютерної грамотності» були найпопулярнішими серед
слухачів Вищої народної школи, відбувалися вони в різних мікрорайонах міста - на базі 5
бібліотек-філій (ЦБ, ЦМБД, ЮБ, філії №5,10). Основами комп’ютерної грамотності оволоділи 164
слухача.
Менеджмент в роботі бібліотек ОМЦБС
Престиж бібліотечної професії і бібліотек в цілому багато в чому залежить від рівня
професійної майстерності співробітників.
В нашій ЦБС протягом року постійно відбувалося спілкування бібліотекарів між собою, з
методистами з метою обміну найкращим, передовим досвідом, продовжувалося активне
використання сучасного дистанційного методичного сервісу. Це справжня «Швидка допомога»
для бібліотекарів ОМЦБС.
Систематичні он-лайн консультації методистів – це спілкування бібліотекаря з методистами
в реальному часі. Завідуючі філій задають питання методистам, описують ситуацію, яка виникла,
просто просять поради і отримують відповідь в режимі он-лайн. Це сучасна професійна методична
допомога на відстані. Швидкість, ефективність та доступність одночасно. Такі Skype-консультації
були найбільш ефективними як для віддалених бібліотек-філій, так і для спілкування з колегами з
інших міст України та зарубіжжя. Крім розмов в реальному часі, методисти надсилали та
отримували файли, фото та відео-матеріали.
Бібліотечні працівники прийняли участь в професійних конкурсах
та всеукраїнських соціологічних дослідженнях:
Всеукраїнські
 «Методичне видання 2015 року». Наш методичний блокнот
конкурси серед «Будні НЕкласичних бібліотекарів» (автор: провідний бібліотекар
бібліотек
філії №8 для юнацтва Олена Миронова) відзначене Подякою
Державної бібліотеки України для юнацтва, визнане виконаним на
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високому рівні і може слугувати прикладом у видавничій діяльності
інших бібліотек.
 «Мрії про Україну: дитячий погляд». Перемога на обласному
рівні з поетичним твором «Дитяча мрія» Рогової Анастасії та
малюнком «Найкраща зірка – Україна» Нікітіної Анастасії.
Нагороджені грамотою Національної бібліотеки України для дітей.
 Конкурс дитячого читання «Книгоманія» (за ініціативи
Громадської організації «Форум видавців» та обласних бібліотек
України). Перемога під час обласного етапу цього конкурсу: учень 6
класу ЗНЗ №9 Кушніренко Денис та учениця 7 класу ліцею
інформаційних технологій Конюшенко Софія побували у м. Львові
на Фестивалі дитячого читання.
Всеукраїнські
 «Творчий злет: молодий бібліотекар року 2016»
конкурси
від Бібліотекар центральної міської бібліотеки ім. О. Пушкіна О. Ланіна
Української
подала свою відео-роботу «Я – Бібліотекар ХХІ»
бібліотечної
 «Бібліотекар НЕ формат-2016»
асоціації
Перемогли 3 фотографії бібліотекарів Олександрійської міської ЦБС
(Дерун М., Дмітрієва Н., Ланіна О.), які стали обличчям Календаря
УБА на 2017 рік.
 «English Fest у бібліотеці».
Бібліотекарі філії №8 для юнацтва підготували відео-ролик
«Англійська з пелюшок і до…» про безкоштовні заняття в Школі
для малечі «Англійська з пелюшок»
 «Літературні твори бібліотечних працівників»
Завідувач методичного відділу надіслала бібліотечну поему «Тайна
профессии библиотекаря».
Всеукраїнські
«Молодіжна бібліотека: популярність, репутація, бренд»
соціологічні
дослідження
Регіональне
«Вивчення використання краєзнавчої літератури у бібліотеках
соціологічне
області у 2013-2015 р. р.»
дослідження
Обласна
web- «Акорди поезії українського Каменяра». Наші бібліотечні фахівці
портація
представили на web-портації інсценізацію за твором І.Франка
поетичного слова «Украдене щастя» у виконанні працівників бібліотеки для юнацтва
та презентацію пісні «Не знаю, чого мене до тебе тягне» на слова
Франка у стилі «реп», яку створив і виконав студент училища
культури Олександр Савенко.
Обласні
 «Невмируще слово Каменяра», на який було подано роботи у 3конкурси серед х номінаціях: «Відеопоезія», «Есе» та «Буктрейлер». Під час
бібліотек
проведення Форуму бібліотекарів Кіровоградщини-2016 у м.
Кропивницькому нас відмітили за найбільшу кількість поданих
робіт у всіх номінаціях.
 «Первоцвіти
Кіровоградщини»
(видання
літературномистецького збірника «Сузір’я молодих талантів Олександрії», який
містить поетичні та прозові твори, а також фото творчих робіт юних
талантів міста Олександрії та району.
 «Тріумф ідей». В центральній міській бібліотеці для дітей ім.
Ю.Гагаріна було презентовано створення бібліотеатру «Фанфік»
для учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку та
культурно-дозвіллєвого простору для дошкільників та учнів
молодшого шкільного віку – дитячої вітальні «КАПІТОШКА», яка
складається з двох сервісних бібліотечних послуг – «Бібліогувернер», «Бібліо-ГПДешка».
Обласні
 «Проблеми екології та роль бібліотек у формуванні
соціологічні
екологічного світогляду молоді»
дослідження
 «Михайло
Грушевський
–
Український
історик
європейського значення»
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 «Професійне читання, як складова системи підвищення
кваліфікації бібліотекаря, що обслуговує юнацтво»

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»;
 новий культурно-дозвіллєвий простір для малечі – дитячу вітальню «КАПІТОШКА» в
центральній міській бібліотеці для дітей ім. Ю.Гагаріна;
 реалізовано проект «Бібліотеатр» в центральній міській бібліотеці для дітей ім. Ю.Гагаріна.
Відбулося також оновлення дизайну приміщення дитячої бібліотеки: внутрішні стіни
бібліотеки художньо розмальовані малюнками наступної тематики: «Герої українських казок» та
«Смішарики в бібліотеці». А зовнішня фасадна стіна бібліотеки прикрашена «Вишиванкою».
Управління та кадри ОМЦБС
Станом на 1.01.2017 р. в Олександрійській міській централізованій бібліотечній системі,
згідно штатного розкладу працює 49 фахівців, з яких 48 – бібліотечні фахівці. За рівнем освіти
бібліотечні працівники мають:
 повну вищу освіту – 33 працівники (67,3%), в т.ч. 30 осіб – з повною вищою
спеціальною – 90,9%
 базову вищу освіту – 15 працівників (32,7%). в т.ч. 14 осіб – з базовою вищою
спеціальною – 93,8%
Освітній рівень бібліотекарів
Освітній рівень бібліотекарів
ЦБС у 2016 р.:
ОМЦБС в порівнянні:

67,30%
32,70%
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На розширених Радах при директорові вирішувались питання: «Про підсумки роботи
бібліотек ОМЦБС за 2015 рік», «Про першочергові ремонтні роботи в бібліотеках у 2016 році»,
«Бібліотечне обслуговування: як залучити та зберегти читача», «Стан виконавської дисципліни в
бібліотеках ЦБС», «Посадові обов’язки та посадові інструкції працівників ЦБС», «Аналіз
проведених заходів в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання», «Обласні конкурси 2016
року та залучення до них читачів», «Стратегія розвитку бібліотечної справи до 2025 року» та ін.
На Міжвідомчій Раді розглядалися питання: «Всеукраїнський тиждень дитячого читання:
найкращі ідеї», «Сучасна бібліотека: шукаємо формулу успіху», «Публічні та шкільні бібліотеки –
як центри інформаційної підтримки освітнього процесу та змістовного дозвілля».
На засіданнях Методичної Ради розглядались питання: «Що може запропонувати сучасна
бібліотека для медіа-грамотності своїх відвідувачів», «Підсумовуємо роботу бібліотек за І півріччя
2016 року», «Розвиток інформаційних бібліотечних ресурсів ЦБС на сучасному етапі,
корпоративна взаємодія», «Про планування діяльності бібліотек на 2017 рік».
Господарська діяльність ОМЦБС у 2016 році
п/н
Спец.
Назва
Види робіт:
Кошти
Благодійні
Кошти:
бібліотеки:
міського
Кошти:
бюджету:
1.

51552,05

2.

Встановлення охоронної
сигналізації
Придбання віконних блоків

3.

Заміна віконних блоків на

90000,00

40

49980,00

Ф7,9, ЦБ(аб), ЦБ
(ч/з)
ЦМДБ ім.
Ю.Гагаріна
ЦБ ч/з

6.

металопластикові
Виготовлення проектної
документації на встановлення
пожежної сигналізації
Встановлення пожежної
сигналізації
Повірка теплових лічильників

7.
8.

Придбання вугілля
Придбання будматеріалів

9.
10.

Страхування приміщень
Поточний ремонт та технічне
обслуговування: ксероксів,
комп’ютерів, принтерів,
мереж тепло-водо- та
електропостачання
Придбання офісної техніки

4.

5.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

6105,00

ЦБ ч/з

27526,36

ЦБ ч/з
1730,00

7920,00
6667,00

1369,09

ЦМДБ ім.
Ю.Гагаріна
Ф6
ЦМДБ ім.
Ю.Гагаріна,
ф5,7,12,2,4, ЦБ
ЦБС
ЦБ ім.О.Пушкіна,
бібліотека-філія
№8 для юнацтва,
ЦМДБ, ф №5

1614.00

282,00

Придбання бібтехніки та
канцтоварів
Перезарядка картриджів до
принтерів
Послуги водоканалу

625,00

7281,34

2180,00

100,00

2680,00

500,00

6614,65

6298,00

2940,00

2490,00

468,00

409,90

Спостереження за АС
пожежного захисту
Експлуатаційні витрати по
обслуговуванню будівель
Навчання з охорони праці
Заміна вивісок

ЦБ ім.О.Пушкіна,
бібліотека-філія
№8 для юнацтва
ЦБС
№2,5,7,10,12,5,9
ЦБ ім.О.Пушкіна
філія №8

1500,00

ім.О.Пушкіна ч/з

6904,85

ЦБС

220,00

Керівник закладу
Ф № 9, 10,
ім.О.Пушкіна,ч/з,
абон. ЦМДБ ім.
Ю.Гагаріна,ф3,4,6
ЦБС

1200,00

Придбання миючих засобів
ВСЬОГО

243055,41

29127,93

14973,90

КЗ «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.
Напрямками роботи музейного центру є науково-дослідна робота, науково-просвітницька
робота, науково-експозиційна робота, науково-фондова робота, науково-методична робота,
видавнича діяльність.
Кадровий склад спеціалістів музейного центру: в музейному центрі працює 8 чоловік – 6
чоловік з повною вищою освітою, в тому числі 5 з фаховою освітою.
3
3

22 2

222

2

3

2

3
3

2
1

1

41

3
2

1
0

0

0

1

3

2

3

2

1

2

1

1

0

0

2012

2013

2 2
1

1

2 2
1 1

0

0
2012

2013

до 30 років

2014

до 50 років
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пенсійного віку

12 розряд

11 розряд

2014

2015

10 розряд

2016
за контрактом

Чисельність фахівців за віком – 2 чол. віком до 30 р.; 3 чол. до 50 р.; працівників пенсійного
віку немає.
Чисельність спеціалістів за освітнім рангом:
1 чол. – головний зберігач фондів має 12 розряд;
2 чол. має 11 розряд – завідуючі відділами;
2 чол. працює за контрактом – директор, заступник директора.
І. Науково – дослідна робота
Участь у наукових конференціях, круглих столах, фестивалях. Публікації.
Науково-дослідна робота є підґрунтям усіх напрямів музейної діяльності.
Протягом року працівники музейного центру займались науковою роботою — проводили
наукові та музеєзнавчі дослідження у галузі історії, краєзнавства.
За 2016 рік співробітники музейного центру підготували і опублікували у засобах масової
інформації 49 публікацій та на власному блозі – 39 статей, досліджено, опрацьовано і підготовлено
до використання 12 науково – дослідних проектів з історико - краєзнавчої тематики. 3 проекти
відправлені на Всеукраїнський конкурс науково – дослідницьких робіт. 11 проектів презентовано
до департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської ОДА.
Протягом року проводилося виявлення, збирання та систематизація історичних фактів та
подій з історії Олександрійщини. Зібрано і опрацьовано і укомплектовано головним зберігачем
фондів матеріали по темах:
- «Історія міста Олександрії в біографії родини Мержанових»;
- «Герої України ХХІ ст.»;
- «Розвиток гімназійної освіти в Олександрії ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Відомі випускники
гімназій»;
- «Дорогою смерті та страждань»;
- «Томіліна Лідія Марківна – жінка-легенда»;
- «Дворяни олександрійського повіту 18-19 ст.»;
- «Розвиток освіти і просвітницької діяльності в Олександрії у другій половині ХХ ст.»;
- «Наш земляк Микола Герасюта»;
- «Землевласники олександрійського повіту та їх вагомий внесок в розбудову регіону 18– 19 ст.»;
- «Випускники Одеського університету (Кіровоградщина)».
ІІ. Науково – фондова робота. Зберігання і поповнення фондів
Музейний фонд становить 32 258 одиниць зберігання, зокрема:
- в основному фонді — 25 808 (станом на кінець року)
- в науково – допоміжному фонді – 6 450 од.
За рік музейні фонди поповнилися на 305 предметів, серед них 265 предметів надійшло в
основний фонд.
Усі надходження — дарунки від приватних осіб.
- кількість фотофіксованих предметів – 11 050 одиниць, що становить 43% загальної
кількості;
- паспортизовано 4420 предметів, що становить 17% загальної кількості і 100% кількості
предметів основного фонду, які надійшли до музейного центру з жовтня 2005 року.
Систему обліку і збереження організовано відповідно до нормативних документів.
Протягом 2016 року було проведено поточну реставрацію 33 експонатів основного фонду.
Основні теми комплектування фондів музею:

«Відомі земляки»;

«Історія Олександрії XVIII-XIX ст.»;

«Олександрійщина в роки Української революції»;

«Друга світова війна на території краю»;

«Олександрія за радянських часів»;
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«Духовна Олександрія»;
«Літературна Олександрія»;
«Театральна Олександрія»;
«Образотворча Олександрія»;
«Декоративно-ужиткове мистецтво краю»;
«Природа рідного краю»;
«Археологія Олександрійщини»;
«Українська хата (етнографія)»;
«Історія медицини в Олександрії»;
«Історія освіти в Олександрії».

ІІІ. Виставкова діяльність
За 2016 рік музейний центр організував і провів 65 виставок у своїх залах, на яких
експонувалися 16 860 предметів основного фонду.
IV. Культурно – освітня діяльність
Культурно-освітні програми та проекти музейного центру протягом року — це насамперед
356 екскурсій по експозиції та тимчасових виставках (в тому числі 4 англійською мовою):
- 75 тематичних, 281 оглядових екскурсій;
- 80 інших заходів: зустрічей, уроків пам`яті, інформаційних годин, виховних годин тощо.
Основні показники роботи з музейною аудиторією складають 16 949 відвідувачів, зокрема:
- школярів – 5 794;
- студентів – 2995;
- дошкільнят – 428;
- дорослого населення – 7685;
- іноземців – 47.
VI. Видавнича діяльність
За 2016 рік працівниками музейного центру було опрацьовано і підготовлено 12 досліджень
краєзнавчого напрямку на електронних носіях на теми:
- «Історія міста Олександрії в біографії родини Мержанових»;
- «Герої України ХХІ ст.»;
- «Розвиток гімназійної освіти в Олександрії ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Відомі випускники
гімназій»;
- «Дорогою смерті та страждань»;
- «Томіліна Лідія Марківна – жінка-легенда»;
- «Дворяни олександрійського повіту 18-19 ст.»;
- «Розвиток освіти і просвітницької діяльності в Олександрії у другій половині ХХ ст.»;
- «Наш земляк Микола Герасюта»;
- «Землевласники олександрійського повіту та їх вагомий внесок в розбудову регіону 18 – 19
ст.»;
- «Випускники Одеського університету (Кіровоградщина)»;
- «Шульга Інна Антонівна»;
- продовження науково-дослідної роботи по створенню «Книги пам`яті України. Звитяжці».
На основі вищеназваних проектів проведено семінар для педагогічних працівників
дошкільних закладів, форум для молодих спеціалістів загальноосвітніх навчальних закладів,
краєзнавча конференція для студентської молоді, 12 засідань секцій гуманітарного спрямування
МАН України, 45 тематичних заходів для учнівської молоді.
Апробація матеріалів відбулася на засіданні лабораторії юних дослідників, відкритих
засіданнях секції історичного краєзнавства МАН України, під час тематичних занять. Підготовлені
матеріали можуть використовуватись для надання консультацій, історичних довідок, що значно
розширюють діапазон платних послуг.
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За 2016 р. музейний центр надав платних послуг екскурсіями, лекціями, тематичними
заходами, консультаціями, виставками на суму 9 611 грн.
Музейний центр співпрацює з навчальними та позашкільними
закладами міста,
громадськими організаціями, міжнародними організаціями та їх представництвами.

Музейний центр

Навчальні заклади
міста

Організація ветеранів
України;
“Інваліди Чорнобиля”;
Організація воїнів –
інтернаціоналістів
“Солдати в Афгані”

Громадські
організації
та товариства:

Міжнародні організації
та їх представництва:

Товариство Червоного
Хреста в Україні;
Військово – патріотичний
спорт. клуб “Захист”

Представництво ООН в
Україні;
Українська Рада Миру
( м. Київ);
Міжнародна
організація
Червоного Хреста та
Червоного Півмісяця;
Корпусу Миру США в
Україні.

У 2016 році виділено 196 тис. грн. на заміну енергозберігаючих вікон, 95 тис. грн. на
проведення капітального ремонту Залу «Україна», 40 тис. для придбання музейних меблів, що в
загальній сумі складає 331 тис. грн. За рахунок спец рахунку частково відремонтовано цоколь та
пофарбовано фасад приміщення.
МИСТЕЦТВО
КЗ «Палац урочистих подій»
Олександрійський Палац урочистих подій – місце, де здійснюються мрії. Створити свято
людям – головне завдання творчих працівників закладу.
За роки існування заклад знайшов своє особливе творче обличчя. Пройшов етап від
становлення до впевненого руху по шляху, головною метою якого є найгуманніша місія в
суспільстві – дарувати людям красу, радість творчості та духовності.
Найбільш розповсюджена послуга, яку надає заклад, обряд «Посвячення в подружжя».
Протягом 2016 року закладом надано 72 таких послуг.
Проте, це далеко не єдина послуга, якою можуть скористатися жителі та гості міста,
зокрема у 2016 році проведено:
- обрядів урочистого вітання з нагоди роковин подружнього життя – 3;
- фестивалів – 1;
- випускних вечорів – 3;
- виставок картин – 2;
- творчих вечорів – 1;
- професійних свят – 4;
- семінарів – 2.
Колектив має багато творчих ідей на майбутнє.
Міський духовий оркестр «Ліра»
Муніципальний духовий оркестр «Ліра» протягом 2016 року працював згідно рішень
міської ради, плану роботи управління культури і туризму міської ради та плану роботи оркестру.
Робота велась згідно річного плану, який вчасно був узгоджений та затверджений управлінням
культури і туризму міської ради.
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На належному рівні велась документація закладу (розробка штатного розпису, укладання
трудових угод з працівниками, видання наказів), вчасно виконувались всі накази управління
культури і туризму міської ради.
За звітній період муніципальний оркестр «Ліра» брав участь у заходах :
– концерт в Палаці культури «Світлопільський» до свята 8-го березня;
– участь у заході до Дня Чорнобильської трагедії;
– участь у заходах до Дня Перемоги, покладання квітів до братської могили на мікрорайоні
Перемога;
– святкування Дня Перемоги ( о 8 год.20 хв. покладання квітів на військовому кладовищі, о 10 год.
оркестр брав участь у святкових заходах на площі Соборній, а саме супровід ходи ветеранів, до
братської могили, участь у церемонії покладання квітів, об 11 год. участь у концерті до Дня
Перемоги в Палаці культури «Світлопільський»);
– відкриття шахового майданчика;
– концерт у геріатричному диспансері;
– участь у святкуванні Дня міста, концерт біля Палацу культури «Світлопільський»;
– відкриття літнього сезону біля ПК «Світлопільський»;
– участь у відкритті чемпіонату України з автогонок на Вербовій Лозі;
– концерт біля Палацу культури «Світлопільський»;
– участь у ході до 85-річчя Вищого училища культури;
– участь у святкуванні Дня медичного працівника в ПК «Світлопільський»;
– відзначення випускного вечора Політехнічного коледжу;
- вечори відпочинку для мешканці міста протягом літнього періоду – 14 виступів;
– участь у концерті до Дня Конституції;
– участь у ході до Дня Прапора біля пам’ятника Т.Г.Шевченку;
– участь у концерті до Дня Незалежності;
– відзначення Дня вчителя;
– відзначення Дня захисника Вітчизни;
– участь у проведенні Дня партизанської слави;
– відзначення Дня звільнення України від фашистських загарбників;
– хода та покладання квітів на мікрорайоні Перемога до Дня визволення міста Олександрії від
фашистських загарбників;
– хода та покладання квітів до Братської могили до Дня визволення міста Олександрії від
фашистських загарбників;
– відкриття міської новорічної ялинки та хода Дідів Морозів та Снігурок.
Протягом 12 місяців 2016 року оркестр провів 39 заходів, на 27 заходів більше, ніж у 2015
році.
За сприяння міської влади у 2016 році для міського професійного духового оркестру було
придбано сценічні костюми на суму 30 тис. грн.
Міський інструментальний ансамбль «Мелодія»
За звітний період 2016 року відпрацьовано 9 повних робочих місяців. Працівники МІА
«Мелодія» працюють на неповну ставку, у зв'язку з специфікою роботи колективу.
По всім напрямкам робота в 2016 році проводилась згідно річного плану роботи та
щомісячних планів роботи за такими основними напрямками:
Протягом звітного періоду поповнився репертуар колективу шляхом пошуку творів та
пісень, які інструментували та аранжували з урахуванням інструментального складу колективу та
технічних можливостей виконавців. Значний час витрачався на написання партитур та партій
нового репертуару і розбір та вивчення творів в програмі «Finale-2010».
Репертуар протягом 2016 року поповнився новими інструментальними та вокальними
творами:
- М. Білаш. « Річенька мала»;
- Р.Паулс «І зникне журба»;
- В. Пономаренко « Ніколи кохати не пізно»;
- Г. Дженкінс «Палладіо»;
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- О. Ровланд «Побачення в секретному саду»;
- В.Івасюк « Відлітали журавлі»;
- УНП «Молодичка».
Методична робота відображена в підборі тематичного матеріалу та написанні сценаріїв до
музичних тематичних дитячих концертів – лекцій, згідно Всеукраїнського мистецького проекту
«Майстри мистецтв – дітям». Підбір концертних програм до державних та професійних свят,
благодійних та шефських концертів.
Протягом звітного періоду велась робота по веденню нормативно – правової документації
закладу. Вчасно проводилось планування роботи: як щомісячні, так і щорічні плани складались з
урахуванням всіх напрямків діяльності колективу, вчасно складались графіки проведення
репетицій, Інструкції по техніці безпеки, звіти та інші нормативні документи за вимогою
управління культури і туризму міської ради.
Також в листопаді 2016 року внесені зміни в статут комунального закладу МПІА
«Мелодія», на основі яких розпочала свою діяльність дитячо-юнацька студія інструментального
виконавства на базі ансамблю « Мелодія».
План платних послуг складав 2016 році 1 500 грн. на рік, але фактично вдвічі було
здійснено перевиконання запланованого, що складає надходження в сумі – 3 200 грн. Протягом
року були витрачені кошти спеціального фонду на придбання канцелярських товарів,
електротоварів, рекламних матеріалів, ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки.
Основним напрямком комунального закладу МПІА «Мелодія» є концертна діяльність на
основі кращих мистецьких національних надбань та розвиток і популяризація інструментального
виконавського мистецтва.
Основні напрямки концертної діяльності:
 участь в заходах міста до державних свят;
 проведення благодійних заходів;
 проведення шефських концертів;
 профорієнтаційні концертні заходи для молоді;
 заходи по музичному вихованню та розвитку естетичного смаку в учнівській молоді на
основі національних та світових мистецьких надбань;
 концерти до професійних свят в робочих колективах закладів міста.
За звітний період проведені такі мистецькі заходи:
 25 лютого виступ з музично-пізнавальною програмою «Політ «Мелодії» по країнам та
континентам» для учнівської молоді ЗОНЗ №6.
 3 березня, з нагоди Міжнародного свята жінок – концерт в Геріатричному пансіонаті « ЇЇ
Величність – Жінка!»,
 5 березня святковий концерт в Стоматологічній поліклініці з нагоди Міжнародного
жіночого Дня - «Мелодія» грає, жінок зі святом вітає !»
 17 березня виступ з музично-пізнавальною програмою «Політ «Мелодії» по країнам та
континентам» для учнівської молоді ЗОНЗ №19 .
 24 березня – виступ з музично-пізнавальною програмою «Подорож Семи-ноток» для
учнівської молоді ЗОНЗ №15 .
 8 квітня – шефський концерт в підтримку воїнів АТО в ВЧ 2269
 « Музика, що всиляє радість в життя…»
 22 квітня – виступ з музично-пізнавальною програмою «Політ «Мелодій» по країнам та
континентам» для учнівської молоді ЗОНЗ №8 .
 6 травня – тематичний захід «Ніхто не забутий – ніщо не забуте!» в селищі Пантаївка, з
нагоди річниці Перемоги в Другій Світовій війні.
 30 травня концертна програма з нагоди святкових заходів до Дня міста Олександрії
«Мелодія» грає бадьорий настрій підіймає!».
 26 жовтня – благодійна концертна програма для ветеранів Геріатричного пансіонату «
Мелодії, що лікують душу».
 11 листопада музично-пізнавальний захід в ЗОНЗ № 8 «Подорож в казкові пригоди
музичних інструментів» з Всеукраїнського мистецького проекту «Майстри мистецтв – дітям».
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 25 листопада – благодійний концерт в підтримку випускниці ЗОНЗ № 17 Марини Білик,
кошти відшкодовані на її лікування.
 30 листопада – шефський концерт в громадському об’єднанні « Віра» з нагоди
міжнародного Дня інвалідів « Хай мелодії наші, зігрівають душі ваші…»
 5 грудня – концертна програма з нагоди звільнення м. Олександрії та з нагоди Збройних
сил України «Єднає музика серця!» в НВК Олександрійському колегіумі.
 14 грудня - музичний пізнавальний захід в Протопопівському ЗОНЗ з циклу
Всеукраїнського мистецького проекту «Майстри мистецтв – дітям».
 16 грудня – концертна програма в Сахзаводському НВЗ з нагоди святкування Дня
Святого Миколая «Дзвінко мелодії лунають в День святого Миколая…»
 19 грудня тематичний захід з нагоди святкування Дня Святого Миколая в ЗОНЗ № 16
с. Пантаївка «Хай на крилах мелодій добро завітає!»
 28-29 грудня – музичний супровід в фойє ПК «Світлопільський казки «Новорічне диво».
ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА
Пріоритетними напрямками роботи управління культури і туризму міської ради у сфері
охорони культурної спадщини, що сформовані на основі Законів України «Про культуру» та
«Охорону 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.
Діяльності управління культури і туризму міської ради у сфері пам’яткоохоронної справи
передбачає три основні напрямки роботи:
узагальнення інформації про стан галузі охорони пам’яток і укладення та коректування
списків пам’яток і загального реєстру пам’яток у місті;
накопичення інформації про пам’ятки (фотофіксація, плани будинків та історичні довідки);
поточна робота з моніторингу стану пам’яток і контроль за дотриманням законодавства
пам’яткоутримувачами.
Протягом звітного періоду всі заходи були спрямовані на забезпечення охорони та нагляду
за пам’ятками культурної спадщини, приведення їх в належний стан та дотримання законодавства
у сфері культурної спадщини.
Методистом музейної та пам’яткоохоронної справи управління культури і туризму міської
ради протягом поточного року постійно проводився моніторинг та фотофіксація пам’яток
культури місцевого значення.
Постійно проводиться робота щодо упорядкування території разом із визначеними
балансоутримувачами пам’ятників, пам’ятних знаків, братських могил, воїнських кладовищ.
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. Методистом музейної та
пам’яткоохоронної справи управління культури і туризму міської ради протягом поточного року
постійно проводився моніторинг та фотофіксація пам’яток культури місцевого значення,
занесених до державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Також ведеться робота з підготовки пакету документів на нововиявлені пам’ятки в місті для
подальшого їх введення до єдиного реєстру нерухомих пам’яток України.
Постійно ведеться контроль за ремонтами та перебудовами пам’яток архітектури та
містобудування.
На території м. Олександрії у жовтні 2016 року було встановлено 1 меморіальну дошку
воїну – учаснику АТО.
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Протягом листопада - грудня 2016 року було повідомлено власників будівель архітектури про
необхідність виготовлення облікової документації, охоронних дощок на приміщення та дотримання
належного технічного стану їх приміщень.
Управлінням культури і туризму міської ради постійно тісно співпрацює з органами
місцевого самоврядування. На засіданнях виконавчого комітету міської ради неодноразово
піднімалися питання охорони культурної спадщини. При міській раді постійно діє комісія з питань
топоніміки. Методист музейної та пам’яткоохоронної справи бере участь робочі й групі з реалізації
положень Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
У 2016 році було виготовлено та встановлено 3 охоронні дошки на пам’ятках архітектури
місцевого значення: на міському Палаці культури, що перебуває на реставрації, на Будинку С.Г
Пищевича та на Колишньому житловому будинку (сучасна Олександрійська дитяча художня школа).
Випадків порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» та «Про охорону
археологічної спадщини» 2016 року не було зафіксовано.
Серед заходів, передбачених на охорону культурної спадщини у 2017 році, є:
- виготовлення паспортів на нововиявлені об’єкти культурної спадщини міста;
- взяття на облік нововиявлених об’єктів культурної спадщини місцевого значення, з метою занесення
їх до державного реєстру пам’яток історії;
- переукладання охоронних договорів на пам’ятки, у випаду необхідності;
- проведення роз’яснювальної роботи серед балансоутримувачів пам’яток історії, архітектури щодо
чинного законодавства у сфері культурної спадщини.

-

ТУРИЗМ
Протягом 2016 року управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради
проведена кропітка 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:
проведено роботу по розширенню асортименту послуг для потреб туристичної галузі міста;
розроблено 10 туристичних маршрутів, протягом 2016 року – 4 нових маршрути;
поповнено банк даних туристичних підприємств міста незалежно від форм власності та відомчої
належності;
протягом 2016 року в закладах управління культури і туризму міської ради проводилися виставки
«Олександрійський сувенір»;
забезпечено проведення рекламної компанії туристичного продукту міста через місцеві засоби
масової інформації;
проведено роботу по вивченню досвіду інших регіонів країни по реалізації Програми розвитку
туризму через матеріали розповсюджені в Інтернеті.
Найпопулярнішими туристичними маршрутами літнього (квітень – жовтень 2016 року)
сезону були подорожі до Чорного та Азовського морів. Туристи проводили свій відпочинок на
базах Коблево, Геніченська, смт Чорноморське, Окуневки, Штормового та інших. Вартість
відпочинку змінювалась від 980 до 1800 гривень, в залежності від місця перебування біля моря та
послуг.
Кількість обслугованих туристів у 2016 році досягла 50595 осіб. У цьому році (за даними
статистичних звітів) кількість туристів обслугованих туристичними підприємствами міста досягла
366 осіб, обсяг послуг – 402,003 тис. грн.
Крім того, популярністю користувалися спортивно-оздоровчі туристичні маршруті в
Карпати, по річкам Псел, Південний Буг, Сейм, Інгулець, Дніпро та інші. На маршрутах побувало
194 особи.
Управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради створено реєстр
підприємств, що проводять туристичну діяльність у місті Олександрії.
При підготовці туристично-оздоровчого сезону 2016 року була продовжена робота по
інвентаризації об`єктів туристичної інфраструктури міста: (назва об’єкту, місцезнаходження,
коротка характеристика)
- громадські заклади туристів
-2
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Олександрійська молодіжна громадська організація клуб туристів «Горизонт».
Комунальне підприємство клуб альпіністів, туристів та скелелазів «Пілігрім».
- музеї
-1
Комунальній заклад «Олександрійський міський музейний центр імені Худякової А.Ф.»
Керівник – Чумак О.М.
- розважальні заклади міста - 10
у т.ч.:
 будинки культури - 2
Міський Палац культури Керівник – Абажей Г.П.
Палац культури «Світлопільський» - Керівник – Сосна Ю.А.
 дитячі майданчики
-2
 дискотеки
-4
 більярдні клуби
-2
- заклади розміщення туристів - 18 у т.ч.
Готель «Топаз», Готель «Дом Пищевича», Готель «У Федора»,
Готель «Сапфір»
- кафе , бари, ресторани
- 34
у т.ч.: Кафе «У Яши», Кафе «Колиба»,Кафе «Райдуга»,
Ресторан «Світанок»,
- сауни
-8
- в межах міста пляжів
-3
- автовокзал
-1
Залізничний вокзал
-1
- пошта
мережа мобільного зв’язку: Київстар, МТС, Bеelinе, Lifе :)
Суб`єкти туристичної діяльності, якими надавались послуги дозвілля.
№
Назва
Директор
Адреса
піп
1
Тур агенція «ІнТур»
Остапенко Л.Ю.
вул.6 Грудня, 27
2
Агентство «Тревел»
Гончарова Ю.Л.
пр. Соборний, 68
3
Тур агенція «Алекстур» Федощук Ю.І.
вул. Петра Сагайдачного, 35
4
ПП «Піддубний»
Піддубний Г.М.
вул. Айвазовського, 42-а
5
Тур агенція «Лето»
Бондаренко О.В.
пр. Соборний, 48
6
Тур агенція «Платан
Осінська І.І.
пр. Соборний, 7
Голд»
7
ФОП «Рудь Сергій
Рудь С.О.
Пров. Привокзальний, 6а
Олександрович»
8
ТОВ «Віраж»
Коровник А.А.
пр. Соборний, 162
9
Турагенція «Ніхонхай»
Удовіченко М. О
вул. Козацька, 13
У багатоденних туристичних спортивно-оздоровчих походах по Карпатам, по рікам Буг,
Дніпро, Псел, Снов, Синюха взяли участь 194 чоловік. В оздоровчих туристичних походах
вихідного дня по рідному краю взяли участь 886 чоловік, в масових заходах туристичного
спрямування, що проводилися в Олександрії, - близько 3000 осіб.
Після закінчення літнього сезону управлінням культури і туризму міської ради у вересні
2016 року була проведена нарада з директорами туристичних підприємств міста, на якій були
підведені підсумки роботи підприємств в літній період і визначені задачі обслуговування
населення в зимовий період. На нараді визначено, що пріоритетними направленнями роботи в
зимовий період є екскурсійна діяльність, оздоровчі туристичні подорожі вихідного дня і
відпочинку туристів. Особливу увагу необхідно приділити відпочинку на туристичних базах в
Кіровоградській області. Жителів міста проінформували про можливості туристичних підприємств
в організації відпочинку в зимовий період через засоби масової інформації.
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З метою підвищення ефективності ринка туристичних послуг постійно проводиться аналіз
роботи суб’єктів туристичної діяльності.
Управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради приділяється велика увага
щодо продовження роботи «По розвитоку зимового (білого) туризму на території міста»,
розроблено План організаційних заходів щодо провадження в місті Олександрії різноманітних
форм зимового (білого) туризму.
- проведено круглий стіл «Проблеми і шляхи розвитку зимового активного туризму серед
мешканців міста»
листопад 2016 року
- проведена галузева нарада з питань розвитку зимових видів туризму в місті
грудень 2016 року
- організовано проведення по вихідним дням спортивно-оздоровчих походів вихідного дня по
рідному краю (наказ № 85 від 3 листопада 2015 року)
з 7 листопада 2016 року
- проведено 26 виставки-ярмарки робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва
«Олександрійський сувенір. Святкові подарунки»
Протягом року
- в місцевому клубі туристів «Горизонт» оголошено конкурс на кращий похід вихідного дня
«Зимовими стежками»
Велику увагу управління культури і туризму міської ради надає розвитку
сільського зеленого туризму. Розроблено кілька маршрутів – «Зелена садиба «Горіх» с.м.т.
Пантаївка, «Олександрійська січ» - с. Марто-Іванівка, «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.
Створено зелени садиби «Горіх» в с.м.т. Пантаївка, «Зелена садиба Ділієва» в СГТ
«Івушка», зелена садиба «Гостинний двір».
Щоквартально відбуваються засідання круглих столів щодо перспектив розвитку туризму в
Олександрії. Створено добірку методичних матеріалів для підтримки господарів, які побажають
організувати діяльність у сфері зеленого сільського туризму.
Проягом року було продевженорроботу по створенню туристично-екскурсійних маршрутів
для обслуговування іноземних та внутрішніх туристів, а також молоді.
Визначені екскурсійні маршрути в межах міста та регіону.
Управління культури і туризму Олександрійської міської ради бере активну участь у
виставкових заходах туристичного спрямування – взято участь у виставці-ярмарку
«Кіровоградщина. Туризм – 2016» в місті Кропивницькому, у фестивалі української народної
творчості «Степограй», у заходах проведених Знам`янським відділом культури і туризму. У
рамках популяризації туризму в місті Олександрії проводяться виставки-ярмарки майстрів
декоративно-ужиткового мистецтва «Олександрійський сувенір». Наприклад, у 2016 році
управлінням культури і туризму міської ради було проведено 23 заходи – «Різдвяні візерунки»,
«Майстри – Дню міста», виставка ярмарок в рамках проведення Всесвітнього Дня туризму та інші.
Низка фотовиставок, проведених протягом року, розкриває туристичний потенціал міста.
Необхідно підкреслити, що принципи маркетингової діяльності, яка проводиться в
Олександрії для вивчення туристичного потенціалу міста, мають відношення не тільки до
виробництва і збуту туристичного продукту в його матеріальному втіленні, але включають
практично все, що може задовольнити самі різноманітні людські потреби – послуги, місця,
організації, особистості, види діяльності, ідеї.
Будь-яке рішення, направлене на розвиток туризму, базуватиметься на повному знанні
конкретної ситуації на ринку туристичних послуг не тільки в місті, але й в країні.
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Туристичний ринок Олександрії пропонує на даний момент найдоступніші можливості і
дуже привабливі ціни. Проте необхідні потужні рекламні акції, які дозволять досягти очікуваних
результатів.
Розвиток туризму в місті істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля,
зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку і є одним з
найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими
факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний
потенціал регіону. Олександрія має достатньо розгалужену інфраструктуру для використання в
цілях розвитку туризму. Цьому сприяє і адміністративно-географічне положення міста, яке
знаходиться практично в центрі країни, рівно віддалене від визнаних туристичних центрів, таких
як: Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя та інші.
Постійно зростаюча кількість ресторанів, готелів, розважальних закладів, наявність музеїв,
культурних і спортивних комплексів, привабливі рекреаційні об’єкти степової зони, а також
конкурентноздатні ціни на обслуговування туристів дозволяють сподіватись на збільшення числа
туристів, які відвідуватимуть місто.
Привабливістю є сам факт знаходження Олександрії на карті можливих туристичних
пропозицій. Перспективними є такі направлення, як екстремальний туризм, кінний туризм,
екотуризм, зелений сільський туризм, а також діловий туризм, який стає все більш автономним і
авторитетним.
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. В основу цього закладені дані, які отримані в результаті
вивчення запитів різних ринкових сегментів – окремих груп населення, підприємств, організацій і
інших споживачів, котрим і адресований туристичний продукт, який створюється в Олександрії.
Культура є ключовим елементом гармонійного і динамічного розвитку суспільства, а
культурна самореалізація особистості є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей.
Справжня культура – це чи не основний форпост протидії бездуховності. Саме така, якісна і
вартісна культура, що збагачує внутрішній світ людини, розширює її інтелектуальні обрії..
Тому, важливим напрямком розвитку міста повинна стати духовність і культура громади,
організація дозвілля населення, естетичне навчання дітей.
Гастрольна діяльність ПК «Світлопільський»:
- 09.01.2016 року відбулись вистави «Пригоди Буратіно» та «Вій», які організувала ФОП
Рачковський Дмитро Анатолійович, діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію Серія
ВО4 № 046453 від 21.03.2011 р., ідентифікаційний номер: 2547811915.
- 30.01.2016 року відбувся творчий виступ театру тіней «Fireflies», який організував ПП МП
«Єжель», діючий на підставі витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців код ЄДРПОУ: 14216471, ідентифікаційний номер: 14216471.
- 20.02.2016 року відбулась концертна програма групи «Фрістайл», яку організував
МП «Єжель», в особі директора Єжель О.Є. ідентифікаційний номер: 14216471, який проживає за
адресою: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 15/111-112, та діє на підставі
витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців код ЄДРПОУ:
14216471 діючий на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію Серія ВО4 № 046453 від
21.03.2011 р., ідентифікаційний номер: 2547811915.
- 27.02.2016 року відбулось ілюзійне шоу «Усмішка магії», яке організував ФОП Аронов
Ігор Леонідович, діючого на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців Серія АБ № 839648 від 03.05.2006 р., ідентифікаційний номер:
2414214912.
- 05.03.2016 року відбулась концертна програма, присвячена Міжнародному жіночому Дню
8 Березня «Таємниці чарівної лампи», яку організувала Міська молодіжна громадська організація
«Молодіжний форум» Олександрія» в особі керівника – Лінкевича Костянтина Михайловича,
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діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, Серія А01, № 225452
ідентифікаційний номер: 36526148.
- 17.03.2016 року відбулась вистава «Наймичка», яку організував КЗ «Кіровоградський
академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького» в особі
директора Єфімова Володимира Володимировича, діючого на підставі Свідоцтва платника
єдиного податку № 200040437 Серія НБ № 038134 від 20.04.2012 р.
- 26.03.2016 року відбулась концертна програма гурту «Лісапетний батальйон», яку
організував Лазоренко Віталія Володимировича, що діє на підставі Довіренності від 29 лютого
2016 року за номером НАТ 842536, зареєстрованою в реєстрі за № 377 у м. Дніпропетровськ.
- 30.03.2016 року відбулась концертна програма ВІА «ПЛАМЯ», яку організував ФОП
Федорець Наталія Валеріївна, діючого на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Паспорт серія КО № 494140, виданий Лубенським
МВ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний номер: 3181917061.
- 03.04.2016 року відбувся мюзикл «Циганка Аза», який організував КЗ «Кіровоградський
академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького» в особі
директора Єфімова Володимира Володимировича, діючого на підставі Статуту, ідентифікаційний
код: 02225476.
- 13.03.2016 року в відбулись вистави-казки «День народження кота Леопольда» та
«Пограбування опівночі», які організував Коломийський академічний обласний український
драматичний театр ім. І. Озаркевича, діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію
Серія А01 № 276420 від 11.11.2008 р., ідентифікаційний номер: 22182243.
- 14.04.2016 року відбулась вистава «Женихи», яку організувала ФОП Чернилевська Тетяна
Геннадіївна, діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію Серія ВО2 № 869340 від
28.07.2009 р., ідентифікаційний номер: 3112814567.
- 16.04.2016 року відбулась концертна програма Злати Огнєвіч «Запали вогонь», яку
організував Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша концертна агенція», Феколін
Денис Львович - керівник, діючого на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців. Серія АД № 488516 від 10.02.2014 р., ідентифікаційний номер:
39086174.
- 24.04.2016 року відбулась вистави «Бракованные люди», який організував Театральновидовищний заклад культури «Київський експериментальний театр «Золоті ворота» в особі
директора-розпорядника Розстальна М.Ю., діючого на підставі Виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних підприємців ідентифікаційний номер: 13684980.
- 30.04.2016 року відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс зі східного танцю «НУРІЯ2016», який організував ФОП Рудакова Ольга Олександрівна, діючого на підставі Свідоцтва про
державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, Серія ВО1, № 137698 ідентифікаційний номер:
2422012000.
- 14.05.2016 року відбулась ювілейна концертна програма «Тепло родинного дому» з
нагоди 85-річчя училища культури, яку організував КВНЗ «Олександрійське училище культури»,
в особі директора Баранова Івана Михайловича, діючого на підставі Статуту, ідентифікаційний
код: 02214691.
- 15.05.2016 року відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого і юнацького
мистецтва «Овация», який організував ФОП Федосов Олександр Володимирович, діючого на
підставі Свідоцтва про державну реєстрацію 20434023 від 15.04.2015 р., який знаходиться на
загальній системі оподаткування; ідентифікаційний код: 2813617293.
- 19.05.2016 року відбулась дитяча вистава «Фіксі-шоу», яку організував Товариство з
обмеженою відповідальність «Перший театр мильних бульбашок» в особі фінансового директора
Літовка Ігора Олексійовича, діючого на підставі Витягу з реєстру платників податку на додану
вартість 1415544500017 від 07.02.2014 р., індивідуальний податковий номер:389845715541.
- 21.05.2016 року відбувся звітний концерт «Театр танцю «Вуличний балет», який
організувала Дитяча громадська організація «Театр танцю «Вуличний балет» в особі керівника
Андрієнко Ліни Вікторівни, діючого на підставі Свідоцтва платника єдиного податку
№ 1 445 102 0000 001 363 Серія А01 № 225551 від 17.03.2010 р.
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- 05.06.2016 року відбувся Всеукраїнський фестиваль хореографічних колективів «Магія
танцю», який організувала ФОП Стукаленко Світлани Миколаївни, діючого на підставі Свідоцтва
про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Серія ВО1 № 500729 від 08.08.2002 р., який
знаходиться на загальній системі оподаткування; інд. номер 2769802466.
- 07.06.2016 року відбулась концертна програма творчих колективів і солістів
Кіровоградської обласної філармонії, в рамках акції «Майстри мистецтв - дітям», яку організувала
Кіровоградська обласна філармонія в особі директора Кравченко Миколи Івановича, діючого на
підставі Статуту, ідентифікаційний код: 02225468.
- 15.06.2016 року відбулась концертна програма Тіни Кароль, який організував ФОП
Ткаченко Юрій Кузьмич, діючого на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців. Серія ААВ № 104474 від 04.10.2012 р.,
ідентифікаційний номер: 1858621256.
- 14.09.2016 року відбулась дитяча вистава «Пригоди Буратіно», та вистава «Смішні гроші»,
які організував КЗ «Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний
театр ім. М.Л. Кропивницького» в особі директора Єфімова Володимира Володимировича,
діючого на підставі Статуту, ідентифікаційний код: 02225476;
- 28.09.2016 року відбулась концертна програма Міли Нітіч, яку організував ФОП Гіль
Віталій Олександрович (платник податку на загальній системі оподаткування і не є платником
ПДВ), в особі Лазоренко Віталія Володимировича, що діє на підставі Довіреності від 05 серпня
2016 року за номером НВХ 690810, зареєстрованою в реєстрі за № 724 у м. Нікополь,
Дніпропетровської області.
- 06.10.2016 року відбувся творчий вечір «Пісенна криниця», який організував Полудень
Володимир Олександрович, паспорт серія КО № 100435 виданий Комсомольським МВ УМВС
України в Полтавській обл. 27.06.2000 р. ідентифікаційний номер: 1768510916.
- 12.10.2016 року відбулась вистава «Похоже на счастье», яку організував Пінчук
Костянтин Михайлович, діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особипідприємця Серія ВО2 № 166292, ідентифікаційний код: 2514200458.
- 20.10.2016 року відбулась концертна програма «Лети…» «Піккардійської Терції», яку
організував Ткаченко Сергій Миколайович, діючого на підставі Виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ідентифікаційний код: 2825204674.
- 05.11.2016 року відбулась концертної програми «Сердце» гурту «НеАнгели», яку
організував Ткаченко Сергій Миколайович, діючого на підставі Виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ідентифікаційний код: 2825204674;
- 13.11.2016 року відбувся фестиваль-конкурс виконавців східних танців, який організувала
ФОП Рудакова Ольга Олександрівна, діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію
фізичної особи-підприємця, Серія ВО1, № 137698 ідентифікаційний номер: 2422012000;
- 19.11.2016 року відбулась концертної програми Народних артистів Білорусі Ядвіги
Поплавської та Олександра Тіхановича, яку організував ФОП Лазоренко Віталій Володимирович,
діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця,
ідентифікаційний код: 2198603993;
- 30.11.2016 року відбулась концертна програма Олега Вінника, яку організувала ФОП
Букшина Ксенія Ігорівна, діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особипідприємця, ідентифікаційний код: 3201710029.
- 8.12.2016 року відбулась вистава «Історія однієї мрії», яку організував ФОП Муленко
Олександр Олександрович, діючий на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційний код: 2597603011.
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