Звіт
про роботу управління культури і туризму
Олександрійської міської ради
за 2020 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.
Мережа закладів культури налічує 23 установи:
 бібліотеки – 13;
 клуби – 3 (міський Палац культури, Палац культури «Світлопільський», Будинок
культури селища Олександрійське);
 школи естетичного виховання – 3 школи (Олександрійська дитяча музична
школа, дитяча музична школа «Перлина» селища Олександрійське 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 296 працівників (з них:
266 основних працівників та 30 сумісники):
 мистецькі школи –85 чол.,
 клубні працівники – 75 чол.,
 працівники мистецьких закладів – 38 чол.,
 бібліотечні працівники – 71 чол.,
 музейні працівники – 10 чол.,
 інші працівники – 15 чол.,
 апарат – 2 чол.
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Стратегічні напрямки галузі
Метою Стратегії є створення умов для творчої активності громадянина і
формування в Україні громадянського суспільства європейського рівня щодо
забезпечення громадянських, економічних, соціальних і культурних прав, засвоєння та
використання новітніх знань і технологій, збереження безцінної культурно-духовної
спадщини.
Стратегічними напрямками галузі культури і туризму міста Олександрії є:
- забезпечення доступу до культури через традиційні та нові форми культурної
діяльності; забезпечення міської підтримки культурного розмаїття міста: всі громадяни

України незалежно 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;
- 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, 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 музеї та
музейну справу», «Про позашкільну освіту», «Про кінематографію», « Про туризм»;
- 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
інформаційно-культурного 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.
- культурна спадщина, рухома й нерухома, свідчить про людську творчість і лежить
в основі ідентичності народу. Культурне життя складається як зі здатності оцінювати та
зберігати традиції, так і з можливості заохочення створення та новації внутрішніх
культурних форм;
- музейна справа має стати відкритим універсальним простором, який об’єднує
минуле, сучасне й майбутнє через виконання основних функцій за такими напрямками
діяльності, як науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних
зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам’ятко-охоронна
робота, а також діяльність, пов’язана з науковою атрибуцією, експертизою,
класифікацією, державною реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть
бути визначеними як культурні цінності;
- підтримка видавничої справи та програм заохочення читання через систему
соціального партнерства та спільних міжміністерських, міжвідомчих програм ;
- впровадження стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до
міжнародних норм; створення системи гарантованого бюджетного фінансування для
формування ресурсів і надання послуг.
- інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів
бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до них.
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.
Фінансування галузі у 2020 році було повністю покладене на місцевий бюджет і
становило 33 994,2 тис. грн. З них: на заробітну плату 29 144,0 тис.грн., на енергоносії
2 742,9 тис. грн., на проведення поточних видатків у закладах культури виділено
2 107,3 тис.грн.
Капітальні видатки у 2020 році становили 818,7 тис.грн.
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У закладах, підпорядкованих управлінню культури і туризму міської ради,
проведено такі капітальні та поточні роботи:
№
Вид робіт
п/п
Поповнення бібліотечного фонду
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Поточний ремонт покрівлі у ПК «Світлопільський» (спортивна
зала)
Поточний ремонт стелі у ПК «Світлопільський» (спортивна
зала)
Монтаж пожежної сигналізації на 2-му та 3-му поверсі у ПК
«Світлопільський»
Монтаж пожежної сигналізації у Олександрійській дитячій
музичній школі
Придбання вітражів для БК селища Олександрійське
Поточний ремонт фасаду ПК «Світлопільський»
Поточний ремонт класів Олександрійської дитячої музичної
школи
Поточний ремонт центральної міської бібліотеки (читальна
зала) вул. Григорія Усика,41
Придбання оргтехніки для бібліотек
Придбання вітражів для Олександрійської дитячої музичної
школи
Капітальний ремонт ганку ПК «Світлопільський»
Металопластикові вікна ПК «Світлопільський» (спортивна
зала)

Фінансові витрати
99,0 тис.грн.
91,3 тис.грн.
108,0 тис.грн.
148,5 тис.грн.
161,0 тис.грн.
199,7 тис. грн.
49,8 тис. грн.
94,1 тис.грн.
149,5 тис. грн.
100,0 тис. грн.
45,4 тис. грн
550,0 тис.грн.
138,0 тис. грн.

14.
15.
16.

Поповнення бібліотечного фонду науковою та художньою 49,9 тис.грн.
літературою
Поточний ремонт ПК «Світлопільський» (боксерський зал)
150,0 тис.грн.
Надання послуг з друку та доставки надрукованої продукції 31,5 тис. грн
(Книга та фотоальбом)

Галузеві програми, які визначали стратегію розвитку галузі культури
у 2020 році
Рішення тридцять сьомої сесії сьомого скликання від 27 жовтня 2017 року № 355
«Про Программу розвитку публічних бібліотек міста Олександрії на 2017-2020 роки»
Основною метою Програми є підвищення якості бібліотечного обслуговування,
залучення якомога більшого числа населення міста до користування бібліотеками, що
сприятиме росту інформованості, освіченості громадян, їх активній участі у житті
громади. Програма також має на меті покращення можливостей щодо забезпечення
більш якісним рівнем інформування широкого загалу населення, шляхом
надання додаткових видів платних послуг.
Основні завдання Програми:
- поповнення бібліотечних фондів, забезпечення бібліотек міста необхідним мінімумом
вітчизняної книжкової продукції, періодичних видань;
- популяризація книги та бібліотеки, заохочення до читання через творчокомунікативні заходи;
- всебічне сприяння освіті та навчанню, розвитку інформаційної грамотності населення,
збереження інтелектуальної спадщини нації;
- створення умов для ініціювання бібліотечними працівниками новацій,
спрямованих на впровадження актуальних форм і методів бібліотечноінформаційного обслуговування різних груп користувачів;
- підвищення фахового рівня персоналу бібліотек, здійснення проектної діяльності,
партнерських програм тощо;
- здійснення реального доступу до бібліотек осіб з обмеженими можливостями;
- оснащення бібліотек міста сучасною комп’ютерною технікою, оргтехнікою для
оперативного копіювання та спеціалізованими бібліотечними програмами;
- оновлення дизайну приміщень бібліотек, оснащення бібліотек новими меблями;
- запобігання скороченню чисельності штату бібліотечних працівників Централізованої
бібліотечної системи;
- проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень бібліотек міста.
Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для ефективної
діяльності бібліотек Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи,
передбачає:
- контроль з боку органів місцевого самоврядування щодо виконання Закону України
«Про бібліотеки та бібліотечну справу»;
- збереження та розвиток існуючої мережі бібліотек, недопущення її ліквідації та
недоцільної реорганізації.
Бібліотеки Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи є
базовим елементом культурної, освітньої, інформаційної інфраструктури міста. Вони
важливі для розвитку інформаційної та мовної культури нашого суспільства,
патріотичного, правового та екологічного виховання, формування стійкого інтересу до
вивчення та розуміння національної історії та культури. Бібліотеки сприяють розбудові
читаючої та мислячої нації.
Статистичні дані останніх п’яти років свідчать про збільшення інтересу до
бібліотек серед молоді та юнацтва, що пов’язане в першу чергу з необхідністю
отримання інформації для навчання, самоосвіти та формування світогляду.Також

залишається стабільним попит інших категорій користувачів, це говорить про
необхідність бібліотек в місті.
Сучасна бібліотека – це інформаційний центр, в якому кожен мешканець може
безкоштовно може отримати необхідну інформацію про життєдіяльність міста, країни,
спеціальну інформацію з різних сфер діяльності.
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Рішення міської ради від 24 лютого 2017 року № 243 «Про затвердження Програми
розвитку книговидання та книгорозповсюдження в м. Олександрії на 2017-2020 роки»
Метою Програми є відродження соціального значення книги та читання як
процесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення людини.
Програма також має за мету створення сприятливих умов для розвитку книговидання та
книгорозповсюдження в Олександрії, найбільш повного забезпечення населення міста
різноплановою інформацією, соціально важливою видавничою продукцією місцевих
авторів.
Іншою важливою складовою частиною мети запропонованої Програми є розбудова
та дослідження стану міської мережі книговидання та книгорозповсюдження.
Прийняття Програми розвитку галузі сприяє розвитку інформаційної сфери,
підвищенню ролі книги у формуванні світогляду громадянина, підвищення рівня
патріотизму в справі виховання підростаючого покоління.
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226,00
231,00
256,00
306,00
1019,00
у тому числі:
міський бюджет
221,00
226,00
251,00
301,00
999,00
кошти небюджетних
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
джерел

Обсяг коштів, виділених на
виконання Програми
(тис.грн.)

Виконано:
За роками:

Усього
Виконано
фінансування
Програми

2017

2018

2019

2020

Обсяг виконання, усього:
у тому числі:

80,8

184,8

55,4

86,1

407,1

міський бюджет

73,1

176,9

50,0

81,4

381,4

кошти небюджетних
джерел

7,7

7,9

5,4

4,7

25,7

2020 рік:
Номер,
дата
рішення

Назва рішення
(програми),
взятого на
контроль

Рішення
міської
ради
№ 243 від
24.02.2017

Програма
розвитку
книговидання та
книгорозповсюдження
в
м.Олександрія
на
2017-2020
роки

Рішення
міської
ради
№355 від
27.10.2017

Коротка інформація про
виконання

1.Згідно Програми у 2020 році на
поповнення бібліотечних фондів
книгами місцевих авторів з
міського бюджету передбачено
виділення необхідних коштів.
2.На поповнення бібліотечних
фондів книгами українських
авторів з міського бюджету
заплановано виділити
300,0
тис.грн.
Передбачено фінансування на
суму: 306 тис. грн.
1. Придбання періодики для
бібліотек ЦБС на суму 90 тис.
грн.
2. Придбання
комп’ютерної
техніки на суму 120 тис.грн.
3. Придбання:
мультимедійної
техніки на суму 60 тис. грн.
4. Придбання нових сучасних
Програма
меблів на суму 80 тис. грн.
розвитку
5. Капітальні та поточні ремонти
публічних
бібліотечних установ на суму
бібліотек
міста 300 тис. грн.
Олександрії
на - Придбання
спеціалізованого
2017-2020 роки
обладнання (книжковий сканер,
сканер для газет, комп’ютер) для
створення електронного архіву
місцевих
друкованих,
періодичних видань ХХ ст. на
суму 50 тис. грн.
Всього
передбачено
фінансування на суму: 850 тис.
грн.

Інформація про
фінансування

1. Видання книг поезії
місцевих авторів: Штанько
А.Г. та Лантух С.І. на суму
31,5 тис. грн.
2.
Поповнення
фондів
літературою на суму 49,9
тис.грн.

Виконано: 81,4 тис. грн.
1.Передплату здійснено на
суму 97,8 тис. грн.
2. Придбання
комп&apos;ютерної техніки
на суму 100 тис. грн.
3.Не профінансовано.
4. Придбання меблів на суму
15 тис. грн.
5. Виділено кошти на
поточний ремонт ½ частини
читальної зали ЦБ
ім.О.Пушкіна на суму 150
тис.грн.
6.Не профінансовано.
За спецкошти придбано:
меблі та двері ЦБ на
загальну суму:20 270,00 грн.

Профінансовано з бюджету
на суму: 364 945,00 грн.

Рішення міської ради від 17 липня 2015 року № 1693 «Про затвердження
Програми збереження культурної спадщини та розвитку туризму м. Олександрії на
2015 – 2020 роки та заходів Програми»
Основною метою програми є створення сприятливих умов для розвитку сфери
охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та
використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті, популяризації історії
краю серед жителів та гостей міста.
Завдання та цілі програми:
- Реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини.
- Контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини»,
інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.
- Збереження пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на території міста.
- Обстеження пам’яток культурної спадщини з метою виявлення об’єктів, на яких
необхідно першочергово провести дослідницькі та протиаварійні роботи, складання їх
переліку та його подання до відповідних служб міської ради.
- Враховуючи необхідність збереження історичного середовища як невід’ємного
елементу міста, що створює його обличчя, потребує розроблення історико-архітектурного
опорного плану в межах історичного ареалу.
- Визначення меж території пам’яток архітектури та містобудування,
монументального мистецтва й історії місцевого значення, затвердження зон їх охорони.
- Здійснення нагляду за виконанням робіт по реставрації та ремонту пам’яток
архітектури та містобудування, монументального мистецтва й історії місцевого значення.
- Сприяння включенню пам’яток архітектури та містобудування, історії та
монументального мистецтва місцевого значення в національні та місцеві туристичні
маршрути.
- Підготовка та видання інформаційних проспектів, туристичних карт,
ілюстрованих путівників по найбільш видатним пам’яткам культурної спадщини та
історичних місцях з метою популяризації історії міста і краю.
Пріоритетним завданням щодо збереження пам’яток культури на території
м. Олександрії є: контроль за дотриманням законодавства у сфері пам’яток культури та
заходи щодо занесення об’єктів та пам’яток культурної спадщин до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України.
Постійно контролюється стан схоронності пам’яток історії, архітектури і
монументального мистецтва та їх фотофіксація.
Проводиться робота по укладанню охоронних договорів на об’єкти культурної
спадщини щодо режиму їх використання та охоронних зон.
Місто Олександрія занесена до Списку історичних населених місць України. У
складі генеральних планів історичних населених місць розроблено історикоархітектурний опорний план, який містить узагальнену характеристику об’єктів нерухомої
культурної та природної спадщини, їх територій та зон охорони. Історико-архітектурний
опорний план м. Олександрія Кіровоградської області розроблений у 2018 році
підприємством об’єднання громадян «Інститут культурної спадщини» всеукраїнської Ради
з охорони культурної спадщини України». Загальна кількість об’єктів культурної
спадщини міста становить 215 одиниць, із них: архітектури і містобудування – 57,
монументального мистецтва – 2, історичні – 153 та археологічні – 3.
Кожного року проводиться інвентаризація історичних, архітектурних та
монументальних пам’яток культури.
На території м. Олександрії управлінням культури і туризму міської ради разом із
управлінням житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури міської
ради та балансоутримувачами пам’яток історії постійно проводиться моніторинг за станом
збереження, схоронності братських могил, військових кладовищ та меморіальних
комплексів.

У зв’язку із відсутністю фінансування на даний час затвердження облікової
документації на пам’ятки культурної спадщини не проводилось.
На 2020 рік було передбачено 10,000 грн. на виконання Програми розвитку
туризму. За рахунок коштів місцевого бюджету,але нажаль кошти не були використані.
КЛУБНІ ЗАКЛАДИ
Палац культури «Світлопільський»
Палац культури «Світлопільський» є осередком культурно-масового життя
олександрійців. Багатопрофільний культурно-дозвіллєвий 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 шоу-програм, сценарних розробок, театральних вистав та театралізованих
свят, є постійними учасниками культурного життя міста, області, України.
У період з 01.01 по 31.12.2020 проведено:
- заходів - 46
- відвідувачів –14201, з них для дітей - 19 заходів, 5540- відвідувачів.
У Палаці культури «Світлопільський» працює 20 клубних формувань, з них 7 клубних об’єднань, 13 - аматорських колективів, у тому числі фото-клуб «Наш формат».
6 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 гуртка та формування багатогранної
особистості;
- створення умов для участі обдарованих дітей у фестивалях, конкурсах, оглядах;
- розвиток високої громадської позиції членів гуртка;
- створення ринку послуг сучасного шоу-бізнесу;
- формування загальнолюдських моральних норм;
- інформатизація культурно-освітнього процесу;
- залучення вихованців закладу до вступу в КВНЗ «Олександрійський фаховий
коледж культури і мистецтв», ВНЗ культури та мистецтва України.
Слід відзначити якість та результативність роботи колективу у проведенні масових
заходів та участь у фестивалях та конкурсах різних рівнів.
Січень розпочався з дитячих ранків біля центральної ялинки міста. Заходи для
малят, школярів і їх батьків були масовими, цікавими та організованими.
Новорічний захід для дітей з особливими потребами «З Новим роком, любі діти» за
участю вокальних колективів пройшов дуже весело та цікаво. Діти залюбки брали участь
у всіх розвагах та з цікавістю спостерігали за артистами, які підготували для них яскраву
концертну програму.

Новорічний ранок олександрійської Єпархії зібрав чимало своїх прихильників та
пройшов в атмосфері різдвяного настрою.
Неймовірні емоції та враження глядачі отримали від перегляду лазерного шоу
ростових ляльок «Тролі».
Стали традиційними заходи, що проводяться колективом Палацу для людей з
обмеженими можливостями, якими опікується громадська організація «Віра». Концертна
програма «Відголосся Різдва Христового» створила різдвяний настрій і теплу атмосферу,
так потрібну цим особливим людям.
В кінці місяця дорослі поціновувачі театрального мистецтва отримали насолоду від
вистави «Евгений Онегин» у виконанні акторів театру ім. М.А. Булгакова.
На початку лютого до нашого міста з концертно-гумористичною програмою вже
вкотре завітали улюбленці олександрійців «Лісапетний батальйон», які викликають захват
та запам’ятовуються веселими та жартівливими піснями.
Традиційна концертно-розважальна програма «Ода коханню - 6» стала для юнацтва
справжнім випробуванням, адже студенти ВНЗ міста виборювали звання
найромантичнішої пари. Конкурсна програма супроводжувалась концертними номерами
кращих аматорських колективів закладу.
Дитяче театралізоване видовище «Подвиг» за участю артистів студії художньої
творчості «Universal Art» та творчих колективів Палацу, зібрала повний зал школярів
міста, які залюбки брали участь в танцювально-ігровій програмі та з цікавістю
спостерігали за дійством на сцені.
Лютий запам’ятався олександрійським глядачам яскравими театральними
постановками. Так, 14 лютого, Київський театр корифеїв показав комедію на дві дії
«Жениха викликали, дівчата?», яка зарядила всіх позитивом. А прем’єра комедії на дві дії
«Фуршет
після
Прем’єри»
народного
аматорського
ТЮГ
«Апельсин»
ПК «Світлопільський», яка відбулася 27 лютого, стала для поціновувачів театрального
мистецтва справжньою насолодою та залишила після себе незабутні враження.
Театралізована концертна програма «На всіх телеканалах» студії художньої
творчості «Universal Art», під керівництвом Наталії Подкур, запам’яталась глядачам
креативним підходом та майстерністю.
Концертна програма муніципального ансамблю «Мелодія» також зібрала чимало
шанувальників свого таланту.
Фінальним акордом місяця стала ще одна театральна постановка, яка на цей раз
зібрала школярів міста. Казка «Одинадцять місяців» Олександрійської Єпархії дуже
сподобалась дітям, вони з цікавістю спостерігали за дійством та дарували свої оплески.
На початку березня до нашого міста завітала Кіровоградська обласна філармонія,
фонд мистецьких ініціатив «Атлант» з концертною програмою «Зачаровані любов’ю».
Артисти полонили глядачів своїм співом та хореографічними постановками.
Сімейне шоу за мотивами всесвітньо відомої казки «Аліса в країні Чудес», яку
привіз Київський театр, дуже сподобалось маленьким глядачам та їх батькам.
Вкотре, святковою концертною програмою «Ми вдячні за Вашу працю», до Дня
комунальника та працівників ЖКГ, колектив ПК «Світлопільський» привітав майстрів
своєї справи з професійним святом.
14 березня відбувся огляд-конкурс «Театральна весна Кіровоградщини». Колектив
ПК «Світлопільський» гостинно приймав театральні колективи області. У 2020 році в
огляді-конкурсі взяли участь два театральні колективи КЗ «Палац культури
«Світлопільський»: народний аматорський театр з виставою В. Мережко «Женский стол в
охотничьем зале» - драма в ІІ діях та народний аматорський театр юного глядача
«Апельсин» з виставою В. Красногорова «Фуршет після прем’єри». Усі актори зробили
все для того щоб цей день став незабутнім. Наші театри здобули по Диплому ІІ ступеня у
номінації «Народні аматорські театри» та Дипломи в номінаціях: «Кращий сценічний
костюм»; «Краща сценографія»; «Кращий виконавець чоловічої ролі»; два Диплома в

номінації «Кращий виконавець жіночої ролі» та один Диплом в номінації «Краща роль
другого плану».
Починаючи з другої декади березня поточного року, в зв’язку з офіційними
карантинними обмеженнями через COVID-19, творчі аматорські колективи Палацу
культури «Світлопільський» перейшли на дистанційну форму роботи.
Протягом квітня розпочалася робота в дистанційному форматі, яка дозволила
учасникам аматорських колективів підтримувати гідну творчу форму, не допускати
простоїв і перерв у навчально-виховному та репетиційному процесах. В соціальних
мережах були розміщені відео уроки колективів, майстер-класи фахівців, регулярні відео
звіти про діяльність колективів в умовах тимчасових обмежень. Це об’єднало керівників
колективів, їх вихованців і батьків в єдину творчу сім’ю.
Шанувальники аматорського мистецтва міста отримали можливість слідкувати за
щоденною працею улюблених колективів і їх окремих солістів в соціальних мережах. Це,
в свою чергу, посприяло подальшій популяризації колективів.
До нових форм роботи приєдналися відео привітання творчих аматорських
колективів Палацу культури «Світлопільський» з нагоди свят, пам’ятних дат та онлайн
концерти різних форм. Першим із них стали відео з нагоди Дня народження поетеси Ліни
Костенко за участю працівників ПК «Світлопільський».
У травні 2020 року були підготовлені тематичні вітання та концерт до 75-ої
річниці Великої Перемоги.
21.05.2020 р. користувачі мережі інтернет побачили відео вітання до Дня
вишиванки за участю аматорських вокальних і хореографічних колективів Палацу.
Першого червня 2020 р. було розміщене онлайн вітання до Всесвітнього дня
захисту дітей за участю вихованців колективів ПК «Світлопільський».
19.06.2020 р. у соцмережах було розміщене вітання до Дня медичних працівників
України за участю солістів ПК «Світлопільський».
28.06.2020 р. творчі аматорські колективи ПК «Світлопільський» в соціальних
мережах привітали жителів міста з Днем Конституції України та Днем молоді України.
Липень поточного року приніс пом’якшення карантинних умов. Тому
олександрійська культурна спільнота, яка звикла до змістовного дозвілля, з захватом
сприйняла ідею організації тимчасового літнього кінотеатру під відкритим небом, який
відкрили 31.07.2020 р., з забезпеченням санітарних норм щодо посадкових місць, засобів
гігієни, масок для глядачів, тощо. В програмі: збірка мультиплікаційних фільмів для
наймолодших олександрійців та показ художніх фільмів (площа Соборна).
У
серпні
було
підготовлено онлайн вітання творчих колективів
ПК «Світлопільський» до Дня Незалежності України та запальний флешмоб за участю
всіх колективів Палацу до Дня Державного Прапору України.
28.08.2020р. в форматі онлайн привітали ветеранів-гірників Олександрії з нагоди
Дня шахтаря солісти Палацу Наталія Паніна та Анастасія Бушмакіна.
29 та 30.08.2020р. кінотеатр під відкритим небом демонстрував мультфільми для
дітей та фільми для дорослої аудиторії. Перед показом відбувся пів годинний виступ
молодіжних рок-гуртів зі складу рок-клубу Палацу культури «Світлопільський».
Наприкінці вересня народний аматорський вокальний ансамбль «Криниченька»
творче привітів онлайн колективи промислових підприємств міста з нагоди Дня
машинобудівника.
30.09.2020 р. аматори народного ТЮГ «Апельсин» та вокальної студії «Покоління
NEXT» привітали працівників Централізованої бібліотечної системи міста з нагоди Дня
бібліотекаря у соцмережах.
У жовтні онлайн вітання освітянам міста з нагоди Дня працівників освіти України
підготував народний аматорський вокальний ансамбль «Криниченька».
14.10.2020 р. студія художньої творчості «Universal Art» привітала олександрійців
зі святом Покрови, Днем українського козацтва та Днем захисника України.

28.10.2020 р. було розміщено відео вітання до Дня визволення України від
фашистських загарбників. підготовлене аматорами народного ТЮГ «Апельсин» та
зразкового вокального ансамблю «Нові Імена».
Яскравим відео за участю усіх аматорських колективів привітав колег з Днем
працівників культури та майстрів народного мистецтва 08 листопада Палац культури
«Світлопільський».
До Дня радіо, телебачення та електронних засобів зв’язку було підготовлене творче
вітання за участю народного цирку «Цирк молодих» та народного вокального ансамблю
«Криниченька».
17.11.2020 р. аматорська студія художньої творчості «Universal Art» підготувала
гумористичне відео до Міжнародного дня студента.
28.11.2020 р. у соцмережах був розміщений «Реквієм» до Дня пам’яті жертв
голодомору, який підготувала аматорська студія художньої творчості «Universal Art».
У грудні аматорська вокальна студія «Покоління NEXT» привітала олександрійців
відео до Дня визволення міста Олександрії від фашистських загарбників та до Дня
збройних сил України.
14.12.2020 р. у соцмережах на сторінках ПК «Світлопільський» розміщений пост до
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Творче
тематичне відео «Чорнобиль не має минулого часу» підготувала аматорська студія
художньої творчості «Universal Art».
18.12.2020 р. розміщене святкове вітання до Дня Святого Миколая. В підготовці
творчої програми з елементами театралізації брали участь аматорські колективи:
народний цирк «Цирк молодих», народний вокальний ансамбль «Криниченька» та
хореографічний колектив «Калейдоскоп».
Протягом двох місяців Палац культури «Світлопільський» готував для
наймолодших олександрійців новорічну казку-мюзикл «Повір у казку». Проект був
наповнений веселою театралізацією, відомими музичними композиціями та авторськими
піснями. У підготовці проекту брали участь працівники ПК «Світлопільський» та
аматорські колективи закладу: СХТ «Universal Art», вокальні ансамблі «Криниченька» та
«Нові імена», хореографічні колективи «Олександрит» та «Калейдоскоп» і «Цирк
молодих». Прем’єра відбулася 24.12.2020 р. на сторінках соціальних мереж
ПК «Світлопільський». Протягом новорічних свят казка-мюзикл «Повір у казку» буде
транслюватись по місцевому телебаченню.
31.12.2020 р. – 04.01.2021 р. у соціальних мережах розміщені Новорічні та Різдвяні
вітання олександрійцям з нагоди зимових свят від усіх творчих аматорських колективів
ПК «Світлопільський».
Колектив Палацу культури, протягом року, активно співпрацював з волонтерами,
був учасником та самостійно проводив благодійні концерти. Важливим акцентом роботи
залишається патріотичне виховання молоді та юнацтва та популяризація традицій
української культури за допомогою пісень, вистав, танців.
У 2020 році в закладі закінчився ремонт парапету та сходів до центрального входу
закладу. Було відремонтовано спортивний зал та дах над ним, частково замінено вітражі у
спортзалі на енергозберігаючі. Проведено поточні ремонти кабінетів працівників
власними силами.
На проведення культурно-мистецьких заходів було використано 133 542,00 грн.
бюджетних коштів та 12 079,10 грн. позабюджетних.
Співпраця з громадськими організаціями, навчальними закладами та
підприємствами міста дала можливість закладу залучити велику масу населення до
проведення дозвіллєвих заходів, а використання соцмереж допомогло популяризувати
творчі доробки колективів в умовах карантину.
Робота закладу направлена на залучення до діяльності та участі у заходах якомога
більшої кількості молоді міста. Клуби за інтересами та любительські об’єднання при

допомозі аматорських колективів, їх керівників провели низку заходів молодіжного
спрямування, чим зацікавили молодь і привернули її увагу до Палацу культури
«Світлопільський». Це такі, як: конкурсна концертно-розважальна програма «Ода
коханню - 6», новорічні гуляння, вистави для дітей, тощо. А у більш дорослої аудиторії
великою популярністю користуються вечори відпочинку у клубі «Українська світлиця» та
літературно-мистецькі зустрічі клубу «Джерело».
Палац культури «Світлопільський» не зважаючи на всі карантинні обмеження
активно продовжував свою роботу у новому форматі.
Міський Палац культури
Культура – одне з найцікавіших і найдревніших явищ, яке тісно пов`язане з
діяльністю людини. Кожен час ставить перед культурою свої завдання. Однак на будь
якому етапі розвитку потрібно робити все для збереження та популяризації народних
традицій, звичаїв, обрядів, розвитку творчості дітей, молоді та втілювати щось нове.
Міський Палац культури є одним з провідних закладів культури в місті Олександрія
організатором та співорганізатором проведення різнопланових заходів: урочистостей та
концертів до державних, міських, професійних, календарно-обрядових свят, мітингів та ін.
МПК це культурний центр, який проводить просвітницьку діяльність з метою збагачення
духовності населення, збереження нематеріальної культурної спадщини. У своїй
діяльності керується Конституцією України, законами України «Про культуру», «Про
охорону культурної спадщини», Статутом закладу, законодавчими та нормативними
документами Міністерства культури України, обласного департаменту та управління
культури і туризму Олександрійської міської ради.
Робота закладу спрямована на виконання державних програм, пошук та розробку
інноваційних форм організації культурно- дозвіллєвої діяльності, на підвищення
професійного рівня аматорських колективів, вивчення потреб різних вікових категорій
населення та втілення їх у культурно-дозвіллєву діяльність, популяризацію національних
культурних традицій, свят та обрядів, формування привабливого іміджу міста
Олександрії. Головна увага приділяється поліпшенню роботи закладу культури,
посилення його ролі в організації культурного дозвілля та відпочинку населення,
збереженню та поліпшенню матеріально-технічної бази. Основними завданнями є:
реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини;
забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів
культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України та мешканця
міста; сприяння: відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної,
культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин; участь у
розробленні та виконанні регіональних, обласних та міських програм розвитку культури,
охорони культурної спадщини.
Робота закладу у 2020 році проводилась з урахуванням всіх вимог пов’язаних із
пандемією COVID -19. Нажаль, введення карантинних обмежень внесли значні зміни у
творчу діяльність закладу. Протягом 2020 року Палацом культури проведено 45 масових
заходів у порівнянні з 2019 роком цей показник значно зменшився (2019 – 234 заходи). З
них 19 дитячих (2019 – 135 заходів). Обслуговано 23700 чоловік (2019 – 89180 глядачів), з
них 7950 дітей (2019 – 33500 дітей).
Кількість «народних» та «зразкових» колективів в міському Палаці культури
залишилось на рівні попередніх років, це:
 Народний аматорський хор «Веселка», керівник – Катерина Скляр;
 Народний ансамбль танцю «Віночок», керівник Наталія Баннік;
 Народний вокальний ансамбль «Перлина», керівник – Віта Кулик;
 Народний оркестр «Камертон» керівник Микола Кузів;
 Зразковий театр танцю «Вуличний балет», керівник Тетяна Ребер.

Протягом 2020 року в закладі продовжувалось проведення реставраційних робіт.
Розпочався творчий рік закладу міськими дитячими новорічними ранками «Пора
чудес прийшла казкова нехай радіє площа ялинкова», які відбувались на площі Соборній.
Вже традиційно дітлахи міста разом із своїми батьками активно брали участь у хороводах,
танцювальних батлах, флеш-мобах та рухливих іграх. Дід Мороз уважно вислуховував
вірші та пісні, які виконувала щаслива дітвора та нагороджував солодкими подарунками.
З метою підтримки стратегії провідної ролі фізичної культури і спорту в місті, як
важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування
гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку дітей та
молоді, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування
патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу міста, заклад постійно
співпрацює з спортивними організаціями та клубами. Так, у лютому місяці у приміщенні
ДЮСШ №2 силами МПК відбулося урочисте відкриття VIIІ Всеукраїнського турніру з
боксу, присвяченого пам’яті О. Скічка та нагородження переможців змагань, в якому
приймали участь команди із міст України, а також Грузії, Литви та Ізраїлю.
Сучасні тенденції створюють нові передумови для налагодження комунікації між
різними групами, громадськими об’єднаннями та спілками. Створення дружніх,
зацікавлених відносин стає одним із найважливіших підходів у діяльності закладу
культури на шляху досягнення спільних цілей – допомога малозахищеним верствам
населення, людям з особливими потребами, ветеранам, забезпечення цікавого та
наповненого дозвілля. Одним із важливих елементів налагодження якісної співпраці є
ефективна комунікація – уміння слухати і чути, обмінюватися інформацією, поширювати
спільно прийняті ключові меседжі. Саме тому вже на етапі підготовки, напрацювання
заходу важливо чітко проговорити, яку підтримку очікують, які форми культурно
дозвілевої діяльності сприймають та бажають бачити саме у даному колективі. Тому і
заходи відбуваються дуже різноманітні, цікаві та насичені. А співпрацює міський Палац
культури з:
міським геріатричним та територіальним центром;
міською радою ветеранів України;
міською спілкою «Воїнів інтернаціоналістів «Солдати в Афгані»;
громадським об’єднанням «Віра»;
міською спілкою: Товариства Червоного Хреста, «Інвалідів Чорнобиля».
Для зазначених організацій були проведені тематичні програми, мітинги,
розважальні та урочисті програми до свят та визначних дат. Таких як: новорічні та
різдвяні свята, День закоханих, 31 річниця виведення військ з Афганістану, День людей з
особливими потребами, День соціальних працівників, День ліквідатора аварії на
Чорнобильській АЕС.
Здорове молодіжне середовище є необхідною умовою успішного розвитку міста та
метою основних молодіжних заходів, що проводились міський Палацом культури.
Молоді, як соціальній групі, найбільш схильній до інновацій, здійснити перехід до нових
форм значно легше, ніж старшому поколінню. Молоде покоління є найбільш мобільним,
енергійним та перспективним прошарком населення, що завжди йде у складі суспільнополітичних змін у країні. Тож, саме для означеної верстви глядачів закладом була
проведена інноваційна розважальна програма «Шалене кохання у найчарівнішому місті»,
в якій брали участь команди та закохані пари від КВНЗ «Олександрійський коледж
культури та мистецтв» та Олександрійського аграрного технікуму. Програма проводилась
у сквері ім. Ю. Кравченка та була насичена цікавими вікторинами, конкурсами та
концертними виступами.
Традиційно силами МПК до Дня Незалежності України була організована та
проведена Урочиста Церемонія нагородження переможців Конкурсу на кращу садибу,
багатоповерхівку та підприємство міста. Кожного року, ця подія збирає велику кількість
керівників підприємств та жителів міста.

Серед традиційних заходів, що готував та проводив Міський Палац культури
хочеться назвати:
- Дитячі новорічні ранки біля міської ялинки «Пора чудес прийшла казкова, нехай
радіє площа ялинкова».
- Концертні програми аматорських колективів.
- Урочисте відкриття та закриття всеукраїнського чемпіонату з боксу ім. О. Скічка.
- Мітинг – реквієм до річниці виведення військ з Афганістану.
- Тематична розважальна програма до Дня закоханих «Шалене кохання у
найчарівнішому місті».
- Літературно – музична композиція до Дня народження Т.Г.Шевченка.
- Церемонія нагородження «Краща садиба та багатоповерхівка міста».
- Мітинг до Дня ліквідатора.
З впровадженням карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID -19, заклад розпочав активну діяльність в
інтернет мережі. На соціальній платформі Facebook була створена сторінка
Олександрійський міський Палац культури. На якій протягом року демонструвались відео
– мітинги, відео – поздоровлення, відео – заняття, відео – обряди до різних свят та
визначних подій. Протягом 2020 року було всього 229 публікацій та 134465 переглядів.
Новою інноваційною формою роботи МПК у 2020 році стали кіно – покази «Кіно під
відкритим небом», що проводились в умовах пандемії з урахуванням усіх санітарних норм
на площі Соборній та біля ПК «Світлопільський». У вихідні та святкові дні жителям міста
демонструвались мультиплікаційні та повнометражні художні фільми. А перед показами
проводились невеличкі концертні програми.
У порівнянні з 2019 роком у 2020 році зменшився показник використання коштів на
проведення масових заходів. Використано бюджетних коштів 13520,00 грн. (у 2019 році
використано бюджетних коштів 57174.00 грн.), позабюджетних надходжень 636.00 грн. (у
2019р. позабюджетних надходжень 9320.00 грн.).
План платних послуг МПК виконано на 40 % (план 30000,00 грн.; факт 12039,60
грн.). Міським Палацом культури отримано 12039,60 грн.
Не зважаючи на технічні незручності пов’язані з реставрацією будівлі та
пандемію, в міському Палаці культури збережені всі аматорські колективи, які
працювали згідно графіків та планів роботи. Протягом року колективи активно брали
участь у художньо – творчих проектах, концертах, фестивалях, що реалізовував заклад.
Нажаль, в зв’язку з пандемією, у 2020 році творчі колективи міського Палацу
культури не брали участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних культурномистецьких заходах.
Робота міського Палацу культури постійно висвітлюється на шпальтах місцевих
газет таких як «Вільне слово», «Олександрійський тиждень», а також у соціальних
мережах «Facebook», інтернет ресурсах «Голос громади», «Сучасна Олександрія»,
«Олександрійська міська рада».
Будинок культури селища Олександрійське
Щедра на таланти Олександрійська земля. Багато її жителів закоханих у народне
мистецтво бережно вишукують, знаходять і зберігають музичні і пісенні перлини,
примножують духовну скарбницю, доносять її багатство до широкого слухача.
Серед них особливе місце належить жіночому фольклорному колективу
«Криниченька», який був створений в 2004 році. Його засновником був Литвин Микола
Якович – колишній директор нашого будинку культури. Цей дружній, творчий колектив
по праву вважається кращим фольклорним колективом нашого селища. Весь час поруч з
учасниками колективу йде по життю пісня.

Першими репертуарними «ластівками» були українські народні пісні: «Ой, на ставу
гуска», «Із колодязя дівка воду брала», «Раз козак у поход собирався». Вони полюбилися
слухачам.
Колектив «Криниченька» став справжнім пропагандистом кращих зразків народної
творчості, демонструючи фольклор на святах.
В цьому році виповнилося 16 років з дня заснування ансамблю і хоч учасниці
ансамблю мають вже поважний вік, але в душі вони завжди молоді. Жителі селища з
великою любов’ю і нетерпінням чекають кожен виступ цього прекрасного колективу.
«Хай звучить українська пісня на радість людям, на щастя і добро» – звучать слова
заклику хорового колективу «Черемшина». Незрівнянний емоційний заряд бадьорості
одержують глядачі від зустрічі з учасниками-аматорами, які віддають увесь запал енергії,
любові, вкладаючи свої серця в красу і тепле слово, вкарбоване в пісню.
Учасники хорового колективу, протягом року постійно задіяні в різноманітних
масових та тематичних заходах, концертах, приурочених державним та професійним
святам, які проходили на території селища. Працюють над удосконаленням рівня
виконання творів, а також оновленням репертуару.
Протягом року учасники взяли активну участь у Новорічному вітанні «Новий рік у
хату йде, нам Маланочку веде!» та у «Проводах зими».
Провели захід до дня людей похилого віку (онлайн) та свято «День Незалежності»
(онлайн).
Без пісні нам не жити! – так кажуть вихованці студії «Молоді голоси» Будинку
Культури селища Олександрійське. Гурток працює, перш за все, для того, щоб виховувати
у гуртківців моральні та естетичні якості засобами пісні, шукати юні таланти, розвивати їх
вокальні здібності. На чолі з керівником гуртку Рожковим Сергієм Івановичем вихованці
вивчають пісенну творчість рідного краю, досліджують пісні минулого, відроджуючи їх
на сцені. Постійна робота над собою, виступи, концерти сприяють розвитку умінь
застосовувати правильне голосоведіння, яке відіграє важливу роль в ансамблевому співі.
Гуртківці вчаться вільно почувати себе на сцені, правильно реагувати на погляди глядачів,
долати почуття скутості, тривоги перед виступом. Діти приймають активну участь не
лише у конкурсах та масових заходах, а й займаються громадською діяльністю по
розвитку селища.
Під час карантинних обмежень студійці працювали в режимі онлайн.
Хореографічний колектив «DENS FEI» розпочав свою роботу з жовтня місяця 2020
року. За цей період було виставлено колективом в онлайн 3 хореографічні композиції, а
саме до Дня Захисника України, до дня працівників культури та новорічні привітання.
Без комплексних реформ на усіх рівнях стражденна українська культура може
зникнути, як явище. Проте ніхто не опускає руки. Отже нашим обов’язком є, в
швидкоплинні сьогодення не витратити національну автентичність та унікальність – нашу
культуру, наші звичаї та наші традиції. Ми боремося і поборемо! Нехай ця праця буде не
даремною, успіхи вагомими та переконливими ! Саме на це і направлена наша робота.
Пріоритетними напрямками діяльності БК сел. Олександрійське на 2021 рік є
підвищення майстерності творчих працівників закладу, пошук та залучення до закладу
здібних, обдарованих, талановитих людей, підтримка їх здібностей, стимулювання
зростання фахового рівня працівників, розвиток їх творчого потенціалу.
Будинок культури сел. Пантаївка припинено діяльність з 31.07.2020 року



Відповідно до рішення виконавчого комітеу від 30 січня 2020 року № 66 «Про припинення
Будинку культури селища Пантаївка шляхом ліквідації»;
Відповідно рішення міської ради від 31 січня 2020 року № 883 «Про припинення Будинку
культури селища Пантаївка шляхом ліквідації» та рішення від 28 серпня 2020 року
№ 997«Про припинення Будинку культури селища Пантаївка шляхом ліквідації»

МИСТЕЦЬКІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Управлінню культури і туризму Олександрійської міської ради підпорядковані три
мистецькі навчальні заклади: дві 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
мистецьких шкіл
24%

Олександрійська дитяча
музична школа - 325

11%

Дитяча музична школа
"Перлина" - 55
65%
Олександрійська дитяча
художня школа - 120

Олександрійська дитяча музична школа
Олександрійська дитяча музична школа – провідний заклад початкової
спеціалізованої мистецької освіти 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 325 учнів, які навчаються на
5 виконавських відділах (фортепіано, народних, струнно-смичкових, духових та ударних
інструментів, сольного співу); ще 2 відділи – музично-теоретичних дисциплін та
концертмейстерів і додаткового інструменту – спрямовують свою роботу на підвищення
якості й організації освітнього процесу. Майже всі завідуючі відділів – випускники школи
різних років.
У закладі працює 39 досвідчених педагогічних працівників. Викладацький склад на
80% складається з колишніх випускників школи. Спеціальність і кваліфікаційний рівень
викладачів відповідають профілю предметів, що викладаються.
Освітній рівень викладачів
фахова вища освіта
- 25

8%
28%
62%
2%

навчаються у ВНЗ
мистецтв та
культури - 1
фахова передвища
освіта - 11

Кваліфікаційний рівень
викладачів
11%
6%

вища категорія - 29
І категорія - 11

23%

60%

ІІ категорія - 3
без категорії - 5

У школі працює 12 дитячих музичних колективів: 4 хорових колективи, 3
вокальних ансамблі, 2 ансамблі скрипалів, камерний оркестр, духовий оркестр, оркестр
народних інструментів.

У травні 2020 р. 21 випускник школи отримав Свідоцтво «Про позашкільну
освіту», 6 з них нагороджені Похвальними листами «За відмінні успіхи у навчанні», 15 відзначені подяками за активну концертно-просвітницьку діяльність і перемогу у
мистецьких конкурсах різних рівнів. 4 випускників вступило до вищих мистецьких
навчальних закладів України.
Згідно плану роботи школи на 2019-2020 н.р. з квітня по вересень 2020 р. була
проведена вступна компанія по набору учнів до підготовчого та 1-го класу. На 2020-2021
навчальний рік було зараховано 40 учнів нового набору.
На високому професійному рівні в школі ведеться методична робота та робота по
підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників. Протягом 2020 року на
відділах були проведені відкриті уроки, підготовлені методичні доповіді та розробки з
актуальних питань навчання та викладання в мистецькій школі. 6 педагогічних
працівників закладу пройшли курси підвищення кваліфікації під час дистанційного
семінару-практикуму на тему: "Трансформаційні шляхи оновлення культурно-мистецької
освіти України" для педагогічних працівників закладів фахової перед вищої мистецької
освіти та мистецьких шкіл області. За 2020 рік педагогічні працівники школи в он-лайн
режимі отримали більше 100 документів про підвищення кваліфікації – сертифікати,
свідоцтва. 15 педагогічних працівників відвідали майстер класи провідних діячів
мистецтва України.
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. Участь у різноманітних
музичних фестивалях і конкурсах – яскравий показник стабільної роботи колективу
закладу. Протягом 2020 року учні та педагогічні працівники школи взяли участь у 7
мистецьких конкурсах, 6 з них в он-лайн режимі. 20 учнів школи стали Лауреатами
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, 10 педагогічних працівників нагороджені
Подяками оргкомітетів.

Участь у фестивалях та конкурсах
різних рівнів за звітний період

міжнародні - 12
40%
60%
всеукраїнські - 8

1 жовтня до Всесвітнього дня музики в онлайн режимі, був проведений виховний
захід «Посвята в музиканти» для учнів нового набору. З 1 по 8 жовтня 2020 року з нагоди
відзначення ювілею з дня заснування Олександрійської дитячої музичної школи та
Міжнародного дня музики в Міському музейному комплексі ім. А. Худякової була
проведена виставка досягнень учнів та педагогічних працівників Олександрійської
дитячої музичної школи. 24 грудня 2020 року в он-лайн режимі відбулася лекція-концерт
"Музичний геній українського походження" за участю учнів та викладачів відділів
фортепіано і струнно-смичкових інструментів.
У 2020 р. 14 викладачів та концертмейстерів школи успішно пройшли атестацію, 7
з яких підвищили кваліфікаційний рівень, а саме:
присвоєно кваліфікаційні категорії:

«Спеціаліст першої категорії» 3 викладачам;
«Спеціаліст вищої категорії» 2 викладачам та 2 концертмейстерам.
В цілому, за останні роки спостерігається тенденція до значного підвищення
кваліфікаційного рівня викладацького складу ОДМШ.
Дитяча музична школа «Перлина» сел. Олександрійське
Дитяча музична школа «Перлина» - це навчальний заклад, який забезпечує
здійснення державних гарантій художньо-естетичного виховання учнівської молоді через
доступність до надбань вітчизняної 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 мистецької освіти.
Викладацький склад музичної школи становить 8 чоловік, з яких 4 має вищу
атестаційно-кваліфікаційну категорію; 1 - І категорію, 2 спеціаліста, 2- мають звання
«старший вчитель», 1 – «викладач-методист». У школі постійно ведеться плідна
методична робота, проводяться відкриті уроки.
Кваліфікаційний рівень викладачів
13%

25%

вища категорія -4
50%

І категорія - 1
ІІ категорія - 2

12%

без категорії - 1

Контингент учнів станом на 01.09.2020 становить 55 осіб. Учні навчаються за фахом:
фортепіано, гітара, баян, скрипка, духові та ударні інструменти. У школі працює два
відділи: фортепіанний та оркестровий.
Протягом 2020 року в навчальному закладі проводились заходи з основної
діяльності:
 вступні іспити,
 академічні концерти на відділах (грудень, травень),
 відкриті академічні концерти на відділах,
 технічні заліки, відкриті уроки,
 залікові уроки з музично-теоретичних дисциплін,
 випускні іспити,
 семінарські заняття,
 педагогічні наради.
Результатом роботи учнівського та педагогічного колективів є призові місця у
конкурсах обласного, всеукраїнського рівнях:
- у VII Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сходинки до майстерності»
м. Кропивницький (ІІ місце);
- у ІІІ Всеукраїнському дистанційному фестивалі-конкурсі «Перлина України»
м. Дніпро (І місце);
- У ІІІ Міжнародному дистанційному фестивалі мистецтв «YULA» м. Харків
(ІІ місце).

Учнівський та викладацький колектив закладу й надалі планує активно брати участь у
заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів та вдосконалювати свою
виконавську майстерність, з гордістю презентуючи нашу Олександрійщину!
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.
Кваліфікаційний рівень викладачів

17%

вища категорія
83%

ІІ категорія

Педагогічний колектив протягом 2020 року поставив за мету та працював 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 планом навчанням, з метою
удосконалення навчання та дотримання рівня викладання;
- проведенням інструктажів з охорони праці з учнями та працівниками школи;
- проводились педагогічні наради;
брали участь в Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах
Контингент учнів школи складає 120 учнів, вихованці школи взяли участь та
здобули перемоги на конкурсах різних рівнів.
Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Підводні фантазії»:
Подякою оргкомітету ХХV Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Підводні
фантазії» були нагороджені викладачі ОДХШ: Охапкін Олександр, Тонофрей Олена за
підготовку учнів до участі у фестивалі та зайняте 2 та 3 місця.
Грамотою оргкомітету ХХV Міжнародного фестивалю дитячої творчості
«Підводні фантазії» був нагороджений викладач Охапкін Олександр.
Всеукраїнський
конкурс
учнівської
творчості
«Веселкові
фарби»
(м. Кропивницький) у номінації «Композиція»:
 Диплом І ступеня – Баланенко Каміла (викладач Охапкін О.І.).
Всеукраїнський дитячий конкурс пейзажу «Мій рідний край» м. Вінниця:
Обласний
етап
Всеукраїнського
конкурсу
учнівської
творчості
(м. Кропивницький)
Міжнародний конкурс учнівської творчості «Самоцвіти. Симфонія кольорів»
м. Львів:

номінація «Декоративне мистецтво»:
номінація «Образотворче мистецтво»:
Подякою Департаменту культури, молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації м. Кропивницькому в 2020 році були нагороджені викладачі
ОДХШ: Носова Вікторія, Тонофрей Олена, Микита Світлана, Охапкін Олександр. за
підготовку учнів до участі в конкурсі «Веселкові фарби» та за надану кількість робіт.
Грамотою українських професійних інструкторів підводного плавання була
нагороджена Олександрійська дитяча художня школа, лауреат ХХІХ Міжнародного
фестивалю дитячої творчості «Підводні фантазії 2020» за виховання у дітей любові до
природи та розвитку цікавості до підводного світу засобами мистецтва.
Подякою від організаторів міжнародного конкурсу учнівської творчості «Симфонія
кольорів – Самоцвіти», нагороджена Носова Вікторія, за активну участь у підготовці
переможців конкурсу.
Участь у фестивалях та
конкурсах
різних рівнів за звітний період
міжнародні - 2
60%

40%

всеукраїнські - 3

Протягом 2020 року були затверджені особові плани викладачів. виконані
методичні розробки по темах: «Побудова частин голови людини. Ніс», викладач Охапкін
Олександр, «Скраббукінг», викладач Микита Світлана, «Основи формотворення»,
викладач Микита Світлана, «Натюрморт», викладач Надточа Юлія, «Батик», викладач
Носова Вікторія, «Паперопластика. Оригамі», викладач Носова Вікторія, виконання
наочності на тему: «Ліплення форми кольором», викладач Охапкін Олександр, методичні
рекомендації на тему: «ІОМ», викладач Колісник Наталія.
Протягом навчального року викладачами були підготовлені реферати на теми:
«Естетичний розвиток дитини», викладач Тонофрей Олена, «Методика паперопластики»,
викладач Микита Світлана, «Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого
мистецтва», викладач Охапкін Олександр, «Художні здібності дитини, становлення і
розвиток», викладач Микита Світлана.
Проводились виробничі наради, засідання педагогічної ради. На педагогічних
нарадах викладачі ділились передовим досвідом, виступаючи з підготовленими
доповідями та рефератами. У березні місяці була затверджена тематика випускних робіт
учнів ОДХШ випускного класу.
Протягом 2020 року всі викладачі пройшли курси підвищення кваліфікації:
- Носова Вікторія – Київський університет ім. Б. Грінченка 30 годин, пройшла
інтегрований курс «Мистецтво»: теоретично-прикладний аспект», (Всеосвіта) - 36 годин;
- Микита Світлана - інтегрований курс «Мистецтво»: теоретично-прикладний
аспект», (Всеосвіта) - 36 годин;
- Охапкін Олександр - інтегрований курс «Психологічні аспекти викладання
образотворчого мистецтва», (Всеосвіта) - 36 годин;
- Надточа Юлія - інтегрований курс «Мистецтво»: теоретично-прикладний аспект»
(Всеосвіта) - 36 годин.
З 16 березня, в зв’язку з карантином, всі викладачі ОДХШ працювали дистанційно.
Уроки проводились он лайн, з використанням комп’ютерних технологій. Було охоплено
100% дітей. Оцінки за рік виставлялись дистанційно, з урахуванням оцінок за І семестр та

тих оцінок, що учні отримали під час дистанційного навчання. По завершенню
навчального року всі викладачі здали звіти за результатами дистанційної роботи. Усі учні
були переведені до наступних класів.
Пленерна практика була поділена таким чином: 20 годин на дистанційне
опрацювання та 36 годин перенесено на вересень місяць.
Протягом 2020 н. р. надавалась допомога учням у підготовці їх до вступу у вищі
та середні навчальні заклади, проводились виставки робіт учнів школи, зустрічі, бесіди з
батьками учнів на майбутніх вступників, підтримувались різноманітні контакти з учнями
та навчальними закладами міста та району. Також проводились бесіди з питань охорони
здоров'я і життя, особистої гігієни під час занять та літньої практики, виконання умов
протипожежної безпеки. Проводились бесіди щодо техніки безпеки та безпеки
життєдіяльності з учнями та викладачами школи, надавалась допомога викладачам,
громадянам міста з питань образотворчого мистецтва надавалась допомога в оздобленні
наочності, надавалась допомога в оформленні свят: «День працівника культури та
майстрів народного мистецтва», «Новий Рік» тощо.
Протягом навчального року проводились бесіди з учнями школи з питань охорони
здоров’я і життєдіяльності, особистої гігієни під час занять, літньої практики та 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.
У вересні – жовтні 2020 року була проведена підготовка будівлі та приміщень до
початку навчального року та опалювального періоду. Влітку 2020 року була проведена
промивка системи водопостачання в учбових класах та коридорі.
Протягом 2020 навчального року для більшої ефективності проведення дисципліни
«Скульптура», був придбаний гончарний круг механічний. Була придбана шафа для одягу
в кабінет директора та офісне крісло в кабінет секретаря. Закуповувались канцелярські,
господарчі, художні товари та дезінфікуючі засоби.
Протягом 2020 н. р. надавалась допомога викладачам, громадянам міста з питань
образотворчого мистецтва (оздоблення свят в ЗНЗ № 9 «Козацькі забави», «Новий рік»,
«Свято казки»). Надавалась допомога в оздобленні міських заходів, у виготовленні
фотозон для різних свят в місті Олександрія: до Дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва, до святкування Нового року, тощо.
Викладачі ОДХШ брали активну участь в естетичному оформленні та збагаченні
міста Олександрія, в розфарбуванні зупинок згідно традиційних орнаментів та символів
притаманних Кіровоградщині. Проводили виховні бесіди, інші виховні заходи з учнями
школи.
БІБЛІОТЕКИ
Робота бібліотек ЦБС нашого міста протягом року була побудована таким чином,
щоб зацікавити і залучити якомога більше відвідувачів до бібліотек та розширити їх коло
інтересів, а бібліотечні заклади зробити ще активнішими учасниками багатьох позитивних
перетворень у громаді.
Не зважаючи на тривалий карантин, спричинений захворюванням на Covid-19,
бібліотекам вдалося зробити свій, досить вагомий, внесок у процвітання громади міста та
просування її до передових інформаційних технологій, хоча не можна стверджувати, що
криза, спричинена пандемією, зовсім не позначилася на роботі бібліотек нашої системи.
Це була неочікувана форс-мажорна ситуація, але загалом, такий іспит бібліотекарі
Олександрійської міської ЦБС витримали.
Карантин – це час, коли наші бібліотекарі активно займалися самоосвітою,
скориставшись навчальними програмами на багатьох освітніх платформах і отримали
сертифікати підвищення кваліфікації за різноманітної тематикою.
Уся робота бібліотек ЦБС велася відповідно до Конституції України, Закону
України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про інформацію»,

Закону України «Про національну програму інформатизації», Основ Законодавства
України «Про культуру», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепції
виховання дітей та молоді у національній системі освіти», посадових інструкцій, наказів
та розпоряджень міського управління культури і туризму ОМР, директора ЦБС та річного
плану роботи.
Найяскравіші події 2020 року для бібліотек ЦБС. Цього року центральна міська
бібліотека стала учасницею проекту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні
послуги», що реалізується Всеукраїнською громадською організацією «Українська
бібліотечна асоціація» за підтримки Європейського Союзу (програма Дім Європи).
Серед 33-х бібліотекарів з України та Білорусі, відібраних у межах проекту, була і
Дерун Марина Вікторівна – завідувач відділу обслуговування Олександрійської
центральної міської бібліотеки. Вона проходила навчання по створенню інноваційної
послуги в своїй бібліотеці з використанням спеціальної методології «Дизайн-мислення
для бібліотек», що була розроблена Публічною бібліотекою м. Чикаго (США) та
Публічними бібліотеками м. Орхуса (Данія) за підтримки Фонду Білла та Мелінди Гейтс.
Завдячуючи участі у цьому проекті, в центральній книгозбірні нашого міста
з’явилася Студія дизайну та краси «Креатив», а представниці чарівної статі Олександрії
отримали можливість навчитися у найкращих майстрів міста декорувати одяг, робити
стильні зачіски, прикрашати свій дім різними дрібничками, створеними власноруч та
багато іншого.
Не дивлячись на складний 2020 –й рік, маємо декілька приємних перемог:
Порадувала перемога в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Лідер
читання», який проводився за ініціативи Національної бібліотеки України для дітей за
сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Української
асоціації працівників бібліотек для дітей, Національної секції Міжнародної ради з дитячої
та юнацької книги IBBY. Лідером читання Кіровоградщини стала 13-річна олександрійка
Катерина Глазкова, яка взяла участь у фіналі на всеукраїнському рівні під назвою «ШОУ
ПЕРЕМОЖЦІВ», що відбувався в режимі онлайн, де і представляла себе та наш регіон .
Тішимося також перемогою в обласному турі Всеукраїнського дитячого
літературного конкурсу «Творчі канікули», організатором якого були Національна
секція Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY), Національна спілка письменників
України, Українська асоціація працівників бібліотек для дітей, Фонд Миколи Томенка
«Рідна країна», Національна бібліотека України для дітей. Конкурсні роботи у віковій
категорії 14-18 років Дарини Колєснікової в номінації «Далі буде? Ні, «далі» - вже є!» та
Юлії Узлової в номінації «Моя майбутня професія» були відзначені обласним журі та
надіслані до Національної бібліотеки України для дітей (м. Київ) для участі у другому
підсумковому турі цього конкурсу.
Отримали також перемогу в конкурсі від європейської організації Meet and Code
та за фінансової підтримки корпорації SAP (проєкти: CodeFast 3.0 «Грай та програмуй
онлайн»; «Турнір юних скретчерів» та Online-турнір з програмування роботів LEGO
«Колонізувати Марс», які були профінансовані корпорацією SAP, яка надає підтримку та
забезпечує ресурсами неприбуткові організації). В Україні Meet and Code реалізується
Ресурсним центром ГУРТ, що є партнером Глобальної мережі TechSoup.
Ще одна немаленька перемога - в обласному турі Всеукраїнського конкурсу
«Фонтан ідей у бібліотечних виданнях»: І місце за творчий library-скетчбук
«Інновації або найкращого досвіду варіації» (Новіцька Н.В., Миронова О.А.). У цьому
конкурсі брало участь й інше методичне видання - бібліокейс «Школа Робототехніки та
3D-технологій» - Овдієнко Л.В.
Бібліотеки Олександрійської міської ЦБС отримали
перемогу у конкурсі
проєктів соціальної дії (ПСД) за Програмою Британської ради «Активні громадяни»:
два бібліотечні проєкти було підтримано в рамках конкурсу: «Карантин без стресу:

психолог-time» (бібліотека-філія №8 для юнацтва) та «Бібліоняня онлайн» (центральна
міська бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна).
Проєкт «Карантин без стресу»: психолог-time»: цикл відео-консультацій та порад
від спеціалістів, які вкрай необхідні членам нашої громади в період пандемії COVID-19.
Вони націлені на покращення психологічного стану олександрійців, створення
комфортної та позитивної атмосфери в період карантину.
«БІБЛІОНЯНЯ online» – це культурний, доступний і якісний онлайн-продукт для
дітей та їх батьків. Особлива увага планується приділити роботі з дітьми, що мають
обмежені можливості здоров’я та соціально-незахищені. Онлайн-заходи проекту:
театралізовані читання, вистави сімейного театру тіней, лялькові вистави, пет-терапія;
організація майстер-класів, інтелектуальних ігор, вікторин, виставок творчих робіт,
онлайн занять Робоклубу та Code Club – сприятимуть створенню умов для позашкільного
навчання дітей, здорового і змістовного відпочинку, забезпечать розвиток творчих,
інтелектуальних навичок дітей та їх здатності до самореалізації.
Команда фахівців Олександрійської міської ЦБС стала Baby-кіперами
(захисниками), бібліотекарі центральної міської бібліотеки для дітей та бібліотеки для
юнацтва, успішно пройшли відбір та приєдналися до проєкту «Амбасадори безпеки» від
агенції сталого розвитку «Хмарочос» з підвищення безпекової культури пішоходів та
велосипедистів, який підтримано в рамках Канадсько-українського проєкту розвитку
поліції (CUPDP). Мета ініціативи – підвищити безпекову свідомість жителів,
популяризувати використання світловідбивних елементів та спонукати людей до
дотримання правил дорожнього руху.
Серед програм літніх читань, надісланих на обласний конкурс бібліотеками
Кіровоградщини, програма «Канікули з книгою» Олександрійська центральна
бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна визнана кращою та зайняла 1 місце.
Протягом серпня – вересня наші бібліотекарі брали участь у традиційному
фотоконкурсі від Молодіжної секції УБА «Книжкові герої серед нас», було надано 7
фотосвітлин різних книжкових персонажів, у які перевтілилися наші бібліотекарі.
Фотосвітлина Крамара Євгена в образі Остапа Бендера потрапила до календаря на 2021
рік від УБА і буде прикрашати вересень.
Глобальна «діджитал-революція» не оминула і Олександрійську міську
централізовану бібліотечну систему! І все це – завдячуючи Євгену Крамару (завідувачу
відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів) та Олені Мироновій
(провідному бібліотекару-методисту), які, відвідавши тренінг від Української
бібліотечної асоціації «Можливості сервісних та пошукових чат-ботів. Створюємо
прототип бота-бібліотекаря», озброївшись знаннями, взяли участь у обласному
конкурсі «Чат-бот: віртуальний бібліотечний помічник» та створили бібліотечного
чат-бота на ім’я Alex для месенджера Telegram. Наш Alex допомагає усім бажаючим з
навігацією по бібліотеках нашої бібліотечної системи, підказує, що і в якій бібліотеці
можна почитати, розповідає про гуртки та клуби у міських книгозбірнях та багато іншого.
Бібліотеки ЦБС (центральна міська бібліотека, бібліотека для юнацтва, центральна
міська бібліотека для дітей, філії № 5, 10 та філія №3 для дітей) долучилися до проєкту
«Дія. Цифрова освіта» від Міністерства цифрової трансформації України і стали
офіційними хабами проекту.
Не дивлячись на карантинні обмеження, бібліотеки ЦБС брали участь у багатьох
конкурсах, залучаючи дітей, молодь та підлітків міста, та пропонували користувачам нові,
віртуальні, формати співпраці.
Влітку бібліотечні фахівці та користувачі стали учасниками Всеукраїнського
конкурсу на допомогу екологічній просвіті «Збережемо довкілля для майбутніх
поколінь» (підготували 3 буктрейлери у номінації «Кращий буктрейлер з екологічної
тематики» та проект ЦБ «Студія «Еко-френдлі»у номінації «Кращий бібліотечний
проєкт/ініціатива з екологічної тематики»); Всеукраїнського конкурсу дитячого

фотомалюнка «Мрійник року», ініційованого Національною бібліотекою України для
дітей з метою привернути увагу суспільства до дітей, їхніх бажань та мрій (До оргкомітету
Національної бібліотеки України надіслано 12 робіт юних олександрійців);
Міжнародного дитячого конкурсу-єднання «На одній хвилі» (у міському етапі
конкурсу взяли участь 19 дітей у трьох вікових категоріях).
Значну частину своїх креативних ресурсів бібліотекарі втілили в організацію та
проведення соціокультурних і навчальних заходів, вдало трансформувавши їх у
дистанційний формат.
Щотижня виставляються відео - майстер-класів в рамках роботи Студії дизайну
та краси «Креатив» від центральної міської бібліотеки, за проєктом «Твори культуру:
бібліотечні інноваційні послуги», що підтримує Європейський Союз за програмою Дім
Європи.
Двічі на місяць проводяться віртуальні міні-заняття з української мови «УКРай
чудова рідна мова», які веде кандидат філологічних наук, бібліотекар філії №8 для
юнацтва Білоконенко А.І., віртуальні експрес-тайми з медіаграмотності «Я знаю, бо
перевіряю!», віртуальна поетична вітальня «Літературне ім’я Кіровоградщини»
(ЦБ).
Створено систематичні відео-рубрики та
публікації на Фейсбук, сайт
бібліотек, які допомагали тримати у центрі уваги бібліотекарів головну послугу –
просування книги - та послабити рівень психологічної напруги читачів та користувачів
Інтернет-ресурсів : «Діджитал-новинки для кожного», «Арт-зустріч з книгою»,
«Літературний ланч вихідного дня», «Цікава книга + горнятко кави = успішний
тиждень», «Гордість Олександрії» (центральна міська бібліотека); «Карантин без
стресу», «Книжковий тренд», «Книга-брейк» (бібліотека-філія №8 для юнацтва);
«Новинки від Фіксиків», «Літературний гайд», «Пізнайко»(пізнавальні відеоролики),
віртуальні етно-оповідки від книгомана Богдана (раз на місяць та до всіх українських
державних свят) від центральної міської бібліотеки для дітей; відео-перегляди захоплень
учнів «Яскравий світ захоплень», «Віртуальний порадник читання», "ЛІТЕРАТУРНА
СІЄСТА ПІД ТЕПЛОЮ КОВДРОЮ", бібліотечний всеобуч «Likee- будь сучасним!»
(бібліотека-філія №10).
Заняття Робоклубу та Code Club також було переведено в онлайн-формат для
безпеки учасників під час карантинного режиму, пов’язаного з COVID-19.
Всього протягом 2020 року в бібліотеках відбулося:
 12 засідань Code Club (67 присутніх);
 34 засідання Робоклубів, які відвідала 216 дітей;
 51 засідання гуртка з моделювання за допомогою 3D ручок, які відвідала
481 дитина.
Нестаціонарні форми обслуговування користувачів
Основні форми нестаціонарного обслуговування в ЦБС:
 пункти видачі (28),
 волонтерство (волонтерів - 37),
 книгоношення (за 85 адресами),
 міні-бібліотечки в 7 закладах міста, де вже маємо 18 читачів (з грудня 2020р.)
Всього пунктів – 28.
Кількість обслужених користувачів через нестаціонарні форми - 968
Відвідування складає – 5 127

Книговидача – 15 621
Бібліотечний фонд ЦБС станом на 1.01.2021 р. складає 322 285 примірників
документів на загальну суму 375 260 грн. 26 коп.
Загальне надходження документів до бібліотек міста становить 8142 примірника на
загальну суму 375 260,26
грн., оновлення фонду складає 2,5 %. Надходження документів
українською мовою: у 2020 році становить 48,9 % від загального надходження, у 2019 році –
62,3%, а у 2018 році 63,3%. В середньому, надходження документів до ЦБ становить – 1538

примірників, до бібліотек-філій 5675 примірників, до дитячих бібліотек – 929 примірників. За
державними та місцевими програмами отримано 785 примірників книг.
Традиційно найбільшу частку нових надходжень друкованих видань до ОМЦБС складають
дарунки – 42,45% від загальної кількості видань.
Передплатна кампанія-2020. Продовжується комплектування фонду періодичних видань,
так в 2019 та 2020 рр. було передплачено - 152 назви, кількість – з 3236 до 3016 В середньому
кожна бібліотека ЦБС отримала 393 примірників книг, проти 355 примірник книг у минулому
році, 21 назв та 269 примірників періодичних видань, проти 21 назв та 223 примірників
періодичних видань у минулому році на одну бібліотеку. Отримання сучасних періодичних
видань є одним із пріоритетів у роботі бібліотек.
Діяльність Інтернет – центрів . Станом на 1.01.2021 р. в ЦБС працює 9 Інтернетцентрів, які протягом року забезпечували користувачам доступ до новітніх послуг бібліотек
через надання безкоштовного доступу до мережі Інтернет; надання допомоги користувачам в
організації он-лайнового пошуку та навігації в мережі Інтернет; доступ до соціальних мереж та
спілкування користувачів в соціальних мережах; підготовку вебліографічних списків сайтів на
різні теми; соціокультурні заходи, з використанням комп’ютерної техніки та безкоштовного
доступу до всесвітньої мережі Інтернет; скайп-спілкування користувачів.
Станом на 1.01.2021 р. в Олександрійській міській ЦБС комп’ютеризовано 12 книгозбірень
із 13. Парк комп’ютерної техніки бібліотек ЦБС нараховує 74 одиниці (66 комп’ютери, 7
ноутбуків, 1 планшети), з них для користувачів – 44.
До мережі Інтернет має доступ 12 бібліотек ЦБС та 74 комп'ютери. В приміщеннях 10
бібліотек – безкоштовний Wi-Fi доступ. Відвідувачі бібліотек мають можливість користуватися
власними ноутбуками та точками доступу WI-FI і брати участь у вебінарах.
Кількість копіювально-розмножувальної техніки по ЦБС – 49 одиниць (в т.ч. 3D сканер та 3D
принтер). Мультимедійне обладнання (25 одиниця, в т.ч. електронний пристрій для читання)
дозволяє надавати користувачам додаткові сервісні послуги. Під час проведення різноманітних
заходів, для показу авторських презентацій, відеороликів, фільмів використовуємо ноутбуки (7),
проектори (7) та екрани (5).








Бібліотеки Олександрійської міської ЦБС в соціальних мережах

Власні блоги ведуть 6 книгозбірень (7 блогів), на яких у 2020 р. було розміщено 208
публікації, 40648 переглядів;

11 бібліотек ведуть свої сторінки на Фейсбуці (загалом 13 сторінок), а 1 сторінку – відділ
інформаційних технологій та електронних ресурсів ЦБ (розміщено 4623 дописів, переглядів –
1049396);

Instagram-акаунти: «Бібліотеки Олександрії» (Олександрійської міської централізованої
бібліотечної системи) , Libraryperemoga (бібліотеки-філії № 10) та Квест-кімната «Таємниця
фараона» (бібліотеки-філії № 8) – розміщено 262 дописів, переглядів – 41563);

2 канали бібліотек на Ютуб (мають разом 165 передплатників, 56780 переглядів;
представлено 811 відео про діяльність бібліотек ОМЦБС та репортажів місцевих телеканалів про
цікаві заходи в бібліотеках).
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: 20 читацьких об’єднань та 1
школа - Вища народна школа, яка об’єднує людей «мудрого» віку міста, які прагнуть отримати
нові знання в різних сферах, мають активну життєву позицію та потребують спілкування.
До послуг читачів: 13 клубів за інтересами, 3 гуртки, літературно-музична вітальня,
мистецька вітальня, вітальня довіри, літературно-ігрова студія:
«Чомучки» (ЦМБД) – пізнавально-дозвіллєвий клуб для дітей молодшого шкільного віку;
«Панночка» (ЦМБД) - пізнавально-дозвіллєвий клуб для дівчаток середнього та старшого
шкільного віку;
«Оберіг» (ЦМБД) - краєзнавчо-етнографічний клуб, для дітей старшого шкільного віку;
«Чарівність» (ЦБ) – клуб людей похилого віку - шанувальників книги та бібліотеки;
«Струни серця» (ЦБ) - літературно-музична вітальня знавців та любителів поетичного слова,
авторів;
«Літературний ліцей» - клуб культурно-просвітницької спрямованості;













«Code Club» (на базі ЦМБД) – клуб для дітей по створенню комп’ютерних програм (в рамках
проекту «Платформа 3D»);
«Робоклуб» (на базі ЦМБД, ф.№ 7,9,10,12,Д-3) – клуб для дітей, де всі комп’ютерні програми ігор
та навчання побудовані на використанні всесвітньо відомого конструктора «Lego» (в рамках
проекту «Платформа 3D»); 6
«За покликом душі» (Ф.10) - клуб громадсько-просвітницької діяльності:
«Планета фантазії» (Ф.7) – клуб для дівчаток молодшого шкільного віку, які займаються
рукоділлям;
«Творчі долоньки» (Д3) - пізнавально-дозвіллєвий клуб, для дітей молодшого та середнього
шкільного віку;
«Любисток» (Ф.6) - клуб жінок, які кохаються на квітах;
«Пізнайко» (Ф.9) – пізнавально-дозвіллєвий клуб;
«Теніс live» (бібліотека-філія №8 для юнацтва) - спортивний клуб для любителів настільного
тенісу;
Вітальня довіри «Кава та бесіда» (бібліотека-філія №8 для юнацтва) - платформа з чітко
розробленою програмою спеціальних заходів спільно з психологами, юристами, лікарями,
працівниками поліції, направлених на згуртування всієї громади та більш тісне спілкування, обмін
досвідом у вирішенні проблем представників незахищених верств Олександрійської громади:
дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, сиріт, «складних» підлітків, які мають багато
проблем із спілкуванням; жінок, які страждають від насилля чоловіків; одиноких матерів,
переобтяжених соціальними негараздами;
Мистецька вітальня «АРТмікс» (ЦБ) - об’єднання для користувачів, захоплених створенням
оригінальних поробок власноруч;
Гуртки: гурток 3-D моделювання, де діти вчаться розвивати творчі здібності, використовуючи
3-D ручки (на базі бібліотек-філій №3,7,9,10,12,ЦМБД, ЦБ, філії №3 для дітей), «Чарівна
намистинка» (Ф.4) – гурток декоративно-прикладного мистецтва, що об’єднує дівчаток, які
займаються рукоділлям; «Паперове диво» - гурток, який об’єднує дітей, які захоплюються
мистецтвом створення поробок із паперу (філія №10).
1 літературно-ігрова студія «Дивограй» (ЦМБД) - об’єднує дітей, які являються
художниками та костюмерами, постановниками та режисерами.
Станом на 01.01.2021 проведено 567 засідань, які відвідали 2037 користувачів.

КЗ «Олександрійський міський музейний центр імені Худякової А.Ф.»
Робота комунального закладу «Олександрійський міський музейний центр імені
Худякової А. Ф.» в 2020 році проводилася згідно перспективного та місячних планів і
була спрямована на науково-дослідну діяльність, збиральницьку роботу, відродження
духовності, історичної пам’яті, формування у молоді любові до рідного краю. Велика
увага приділялася патріотичному вихованню молоді на прикладі подвигу солдат, що
здобули перемогу в Другій світовій війні, героїчної діяльності учасників підпільного і
партизанського руху на Олександрійщині, самопожертви за рідну землю героїв АТО та
учасників ООС.
Щомісячно проводилися засідання методичної ради музею, на яких розглядалися
питання роботи музею, створення експозицій, виставок, круглих столів, проведення
наукових конференцій, масових заходів, тематичних екскурсій, лекцій, занять.
В закладі приділяється велика
увага такому напрямку як музейна
педагогіка. Працює школа юних екскурсоводів для учнів 8 – 11 класів шкіл міста, як
залікове заняття учнями проводяться самостійно оглядові та тематичні екскурсії.
У музеї працює клуб вишивальниць «Олександрійська веселка». Заняття проходять раз на
місяць, на них вишивальниці обмінюються досвідом роботи, методами вишивання,
вивчають значення символів та знаків, що використовуються у вишиванні українських
рушників та одягу, освоюють нетрадиційні техніки рукоділля, проводять майстер-класи,
традиційні виставки. Керівник клубу Кулікова Л.М.
Експозиції та виставки створені протягом 2020 року
Краєзнавчі виставки:

1.
Тематична виставка з фондів музею «85 років Олександрійському медичному
коледжу»;
2.
Ювілейна виставка з фондів музею «Ганна Держакова – свідок лихоліть» до 95
річниці з дня народження Г. І. Держакової;
3.
Звітна виставка творчих робіт учасниць клубу «Олександрійська веселка»
«Вернісаж творчості»;
4.
Ювілейна виставка «Сторінки життя Антоніни Криуленко» до 100-річчя з дня
народження А.Криуленко;
5.
Виставка «Вічне слово Кобзаря»;
6.
Тематична виставка «Педагог, музикант, Почесний громадянин Олександрії» до 80
річчя В. С. Карпова;
7.
Фотовиставка «Світ крізь призму об’єктиву» до Дня фотографа;
8.
Ювілейна виставка «Віктору Саєнко – 80 років»;
9.
Етнографічна виставка «Я візьму той рушник...» до Дня Незалежності України;
10. Ювілейна виставка до 75-річчя Л. І. Попова «Життєвий шлях Леоніда Попова»;
11. Виставка-екскурс до 110 річниці відкриття нових будівель навчальних закладів
Олександрії: «Школи Чіркіна»;
12. Виставка художніх робіт «Персональна виставка Наталки Ткаченко»;
13. Ювілейна виставка «100 років Григорію Лозовому»;
14. Ювілейна виставка «85 років Анатолю Перепаді»;
15. Виставка «Олександрійській дитячій музичній школі 65 років»;
16. Тематична виставка до 120-річчя М. О. Донця «Народний театр Михайла Донця»;
17. Виставка художніх робіт і виробів декоративно-ужиткового мистецтва студентів
Олександрійського коледжу культури і мистецтв «Сакральне мистецтво» до Дня
художника;
18. Регіональна виставка «Історія краю в біографіях родини Тулуб»;
19. Виставка до 80-річчя І. Ф. Піянзіна «80 років Івану Піянзіну»;
20. Книжковий вернісаж «Новинки краєзнавчої літератури: видання 2019-2020 років;
21. Щорічна виставка творчих робіт учнів загальноосвітніх закладів та майстрів
народного мистецтва «Казка Нового року», присвячена Новому Року та Різдву
Христовому.
Тематичні виставки: «Новорічні дива: з історії новорічних іграшок»; «Моя
Україна – соборна і вільна»; «Олександрійці шляхами афганської війни», «Українська
єдність і свобода»; «Наші миротворці»; «Державна символіка України»; «Йшли селом
партизани…»; «Є такий обов’язок захищати Україну»; «Серед братських могил в краю
степовім»; «Чорна сповідь України»; «Історія самоврядування на Олександрійщині»
1.
Виставка-колаж «У жінки душа народу»;
2.
Виставка-дата «Т.Г. Шевченко. Він для усіх століть.»;
3.
Книжково-ілюстративна виставка «100 днів Центральної Ради»;
4.
Книжково-ілюстративна виставка «Оберіг державності»;
5.
Виставка діалог «Курінню і наркотикам не місце в житті людини»;
6.
Виставка з фондів музею «Незалежність – споконвічна мрія народу»;
7.
Книжково-ілюстративна виставка «За демократію через право»;
8.
Книжково-ілюстративна виставка «Серце розкривається в красі»
9.
Виставка з фондів музею «Україна – то козацька слава»;
10. Виставка з фондів музею «Дорогами мужності і слави;
11. Пересувна виставка ««Донбас»: переPROчитання образу;
12. Виставка-порада «СНІД: перекреслене життя»;
13. Виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва «Петриківський розпис Анни
Душиної»;
14. Виставка творчих робіт громадської організації «МДІтІО «Серце матері»» «Від
рівних прав до рівних можливостей»;

15. Виставка з фондів музею «Становлення Збройних Сил України»;
16. Виставка з фондів музею «Не згасне народна пам’ять»;
17. Виставка дитячих малюнків «Миколай вночі мандрує, сном і казкою чарує».
Експозиції: «Майстерня української господині»; «Знаряддя праці українських майстрів».
У 2020 році не було втрачено жодного музейного предмета. В музейному центрі
немає хвороб, шкідників предметів та приміщень. Для запобігання псування експонатів
протягом року постійно проводилося обстеження стану зберігання експонатів,
регулювався температурний та вологісний режими, проводилася профілактична
дезінфекція та дератизація в фондосховищі та залах музейного центру.
Теми наукових досліджень, проведених протягом року: «Олександрія у 19201930 роках»; «Відбудова 1945-1965»; «Історія становлення та розвитку військової частини
2269 Національної гвардії України»; «Остарбайтери Олександрійщини в роки Другої
світової війни»; «Голодомор 1932-1933 роки»; продовження науково-дослідної роботи по
створенню «Книги пам`яті України. Звитяжці».
Музейний центр підтримує постійний зв’язок та співпрацює з: міською
організацією Ради ветеранів України; товариством «Червоного Хреста»; громадською
організацією «Спілка інвалідів Чорнобиля»; громадською організацією воїнівінтернаціоналістів «Солдати в Афгані»; громадським об`єднанням інвалідів «Віра»;
волонтерськими організаціями.
Музей надає безкоштовні послуги для пільгових категорій населення: учасників
бойових дій, ветеранів Другої світової війни, дітей – війни, воїнів – інтернаціоналістів,
чорнобильців, дітей – сиріт, дітей з багатодітних сімей, інвалідів дитинства, загального
захворювання, інвалідів праці, учасників АТО та членів їх сімей; співпрацює з міським
територіальним центром, Олександрійським вищим училищем культури, медичним
училищем, педагогічним коледжем, централізованою бібліотечною системою,
загальноосвітніми закладами міста, дошкільними навчальними закладами, педагогічними
працівниками.
Опубліковані в періодичних виданнях наступні матеріали:
22 червня 2020 року головним зберігачем фондів було взято участь у IV науковій
конференції з міжнародною участю «Кольори війни» (Друга світова війна 1939-45 років в
історії європейської цивілізації), на якій було представлено статтю «Початок війни в
Олександрії», за участь у конференції було отримано іменний сертифікат.
Стаття «Зародження «Автодору» в Олександрії» за матеріалами Т. А. Вальчишеної
було опубліковано в газеті «Народне Слово» №18 за 28 травня 2020 року
Статті Божко Ольги:
«Таємниці рідного міста: фотографії, фотолистівки, фотоальбоми, фотографи та
фотоательє Олександрії ХІХ – ХХ ст.» // «Олександрійський тиждень» - 2 квітня 2020. –
С. 12;
«Олександрійський циклодром та «Кобзар на мотоциклі» // «Народне слово» № 11, 9 квітня 2020. – С. 15;
«Лише за рік до славного століття // «Народне слово» - № 13, квітня 2020. – С. 13
До біографії олександрійської краєзнавиці Марини Мерржанової, доньки відомого
олександрійцям Федора Мержанова;
«У сімейному колі» // «Народне слово» - № 17, 22 травня 2020;
«Ювілейна дата відомого земляка» // «Сільський вісник» - № 21, 22 травня 2020. –
до 175 річниці Миколи Зерваницького ;
«Син священномученика з Олександрійщини: танкіст та науковець» // «Народне
слово» - № 20, 11 червня 2020. – С. 10;
«Обличчя видатних людей» // «Народне слово» - № 22, 25 червня 2020; «Марка з
обкладинки» // Народне слово. - № 23, 2 липня 2020. – С. 16;
«Пам’ятають видатного перекладача» - № 29, 13 серпня 2020;
«Невідомий відомий фотограф Танський» // Народне слово. - № 32, 3 вересня 2020;

«Відродження святині» // Народне слово. - № 33, 10 вересня 2020. – С. 16;
«Від Покрови до Покрови «// Народне слово. - № 38, 15 жовтня 2020. – С. 16;
«Подвиг підполковника Піянзіна» // Народне слово. - № 46, 10 грудня 2020. – С.
Протягом 2020 року підготовлені публікації в групі «Олександрійський міський
музейний центр ім. Худякової А.Ф.» у соціальній мережі Facebook
https://www.facebook.com/groups/463480894286933/user/100017081410748
 «Календарно-обрядові звичаї та свята українського народу в зимовий період»;
 «День українського добровольця»;
 «Про що мовчить експонат. Рубель»;
 «10 фільмів, за якими можна вчити Історію України»;
 «В`ячеслав Чорновіл: таємниці життя і смерті»;
 «На Олександрійській землі….» - до Дня Національної гвардії України;
 «Який вигляд мали українки 100 років тому: вишиті вбрання, намиста і розкішні
вінки»;
 «Ольга-Меланія Кульчицька - педагог, громадська діячка»;
 «Цей день в історії. Театр «Березіль» Леся Курбаса»;
 «Про що мовчить експонат. Прялка»;
 «2 квітня. День в історії» ;
 «Про що мовчить експонат. Скриня»;
 «Олесь Гончар - видатний український письменник»;
 «Цікаві українські звичаї та обряди, пов’язані з житлом»;
 «Про що мовчить експонат. Ярмо»;
 «Українські гроші революції: горпинки, лопатки і паперові монети»;
 «До Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських концтаборів»;
 «Великодні традиції, звичаї та обряди»;
 «Цей день в історії: 15 квітня»;
 «310 років з часу ухвалення «Правового укладу та Конституції відносно прав і
вольностей Війська Запорізького»»;
 «Петро Конашевич-Сагайдачний, Гетьман Війська Запорозького»;
 «Цей день в історії: 20 квітня»;
 «Особливості української хати в картинках (за областями та районами)»;
 Підбірка «Документальних та художніх фільмів про трагедію, що сталася на
Чорнобильській АЕС»;
 Стаття до дня пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї;
 «10 фактів з історії використання хімічної зброї» до дня пам’яті всіх жертв
застосування хімічної зброї;
 Стаття «День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах»;
 «18 травня – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу»;
 «Гетьман Павло Скоропадський : від самостійності до федерації»;
 «Скажи Ні наркотикам» до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням
наркотиками;
 «Конституція України – Основний Закон держави України» до дня Конституції
України;
 Цей день в історії: 30 червня 1941р.: «Акт проголошення Української Держави»;
 «Невідомі водойми України: 15 унікальних озер, водоспадів, каньйонів і заток»;
 «25 унікальних куточків України, створених природою та людиною»;
 «Є у нас і така екзотика. 15 мальовничих і загадкових островів України»;
 «Цей день в історії. Люблінська унія 1569 р. »;
 «Бокій Нінель Михайлівна – український історик та археолог» до Дня археолога
України;
 Стаття про книжково-ілюстративну виставку «Незалежність – споконвічна мрія
народу» та тематичну виставку «Державна символіка України»;

 Стаття до Всесвітнього дня моря;
 Стаття до Міжнародного дня запобігання експлуатації навколишнього середовища
під час війни та збройних конфліктів.
 Стаття про участь працівників музейного центру у вебінарі «Як викладати тему
Голодомору»;
 «Ми у відповіді за тих, кого приручили» до Всесвітнього дня тварин;
 «Історія Олександрійського медучилища»;
 «Вічне слово Кобзаря»;
 «Промисловість Олександрії 100 років тому»;
 «Історія Олександрійського театру»;
 «Встановлення радянської влади в Олександрії»;
 «Адміністративно-територіальний устрій краю у міжвоєнний період»;
 «Епідемії в Олександрії під час Першої світової війни»;
 «Стан охорони здоров`я в окупованій нацистами Олександрії»;
 «Санітарний стан у місті під час першого Голодомору 1921-1922 років»;
 «День космонавтики для Олександрії»;
 «Олександрійські ліквідатори аварії на ЧАЕС»;
 «Життя в Олександрії напередодні Другої світової війни»;
 «Промисловість і сільське господарство в Олександрії напередодні Другої світової
війни»;
 ««Автодор» в Олександрії»;
 «ТСОАВІАХІМ в Олександрії»;
 «Краєзнавчий музей Олександрії»;
 «Олександрійська Спілка войовничих безвірників»;
 «Вишитий рушник – символ України»;
 «Віктору Саєнку – 80 років»;
 «Олександрія – місто шахтарів»;
 «Дитячі роки космонавта Леоніда Попова»;
 «Наш земляк хімік Ярослав Гороховатський»;
 «120 років Михайлу Донцю»;
 «Голодомор 1932-33 років на території сучасної Кіровоградщини»;
 «Визволення Олександрії»;
 «100-річчя Варшавського договору»;
 «Концтабір – чий винахід?»;
 «11 квітня – день визволення в’язнів табору Бухенвальд»;
 «Доля жінки у концтаборі. Рапорт польської акушерки із Освенціма.»;
 «Наші земляки – в`язні концтаборів Європи»;
 «18 квітня – Міжнародний день пам`яток і визначних місць.»;
 «Писанка – великоднє яйце»;
 «Бій за гору Маківка»;
 «Гетьманський переворот П.Скоропадського»;
 Відео-ролик «Вони принесли Перемогу»;
 «Акт капітуляції Німеччини: історичні реалії»;
 «Всесвітній день медичної сестри»;
 «Уроки кримськотатарської трагедії – документи, спогади очевидців»;
 «100-річчя повстання Степової дивізії отамана Пестушка»;
 «Цікаві факти про життя Миколи Гоголя»;
 «Пам’ятаємо» (до дня пам’яті трагедії 29 травня 2014 року під Слов’янськом);
 Історичний портрет «І. М. Кожедуб – легендарний льотчик-ас Другої світової
війни»;
 «13 липня 1917 року – перше в історії застосування іприту»;

 «Декларація про державний суверенітет України: витоки незалежності» (до 30річчя від дня проголошення Декларації про державний суверенітет України);
 «Фотогалерея – знімки за 16 липня 1990 р.»;
 «Володимир Винниченко: Революція і Життя» (до 140-річчя від дня народження);
 Етнографічний календар: «Свято Маковія або Медовий Спас: народні звичаї та
традиції»;
 «Винниченко – художник» (до 140-річчя від дня народження);
 Етнографічний календар «Яблучний Спас – пішло літо від нас»;
 «Синьо-жовтий прапор мій»;
 «Хто ще, окрім України, має синьо-жовті прапори?»;
 Відео-ролик до Дня державного прапора України: «Моя країна – незалежна
Україна»,
 «Левко Лук’яненко – борець за незалежність»;
 Відео-ролик до Дня незалежності України;
 Етнографічний календар «Перша Пречиста жито засіває»;
 «До Дня пам’яті загиблих захисників України»;
 Он-лайн презентація «Країна знань запрошує!»;
 «Міжнародний день пам’яті жертв фашизму»;
 «Життя на службі Миру» (до 96-ї річниці від дня народження І.А. Шульги);
 «Парадокси долі і творчості В.Винниченка» (в рамках циклу заходів з нагоди 140-ї
річниці від дня народження В.Винниченка);
 «День партизанської слави»;
 «Велич народного подвигу» (до Дня партизанської слави);
 «Олександр Матвійович Вербицький– український архітектор, інженер,
педагог» (до 145-річчя від дня народження);
 «В.К.Винниченко. Цікаві факти біографії» (в рамках інформаційного проекту з
нагоди 140-ї річниці від дня народження В.Винниченка);
 «Вклонімося сивині» (до Міжнародного дня людей похилого віку);
 «Нові експозиції музейного центру» (про відкриття експозиції «Майстерня
української господині»);
 Он-лайн вікторина до Дня козацтва;
 «Найважливіші свята осені»;
 Відео-ролик до Дня захисника України та Дня українського козацтва;
 Відео-ролик до Дня визволення України від нацистських загарбників;
 «Листи з Олександрійщини у епістолярній спадщині Дмитра Яворницького» (до
165-річчя від дня народження Д.І.Яворницького);
 «Міжнародний день студентів. Історія свята»;
 «День Гідності та Свободи»;
 «Спогади про Голодомор 1932-1933 рр. Півняк Ніни Онопріївни»;
 «Відкриття виставки художніх робіт Анни Душиної» (2 публікації);
 «6 грудня - День визволення Олександрії від нацистських загарбників;
 Відео ролик до Дня визволення Олександрії від нацистських загарбників;
 «Томіліна Л.М – санінструктор 214-ї стрілецької дивізії»;
 «Виставки музейного центру до Дня визволення Олександрії від нацистських
загарбників»
 «9 грудня Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду»;
 «Бабин Яр: без права на забуття» до Дня пам’яті жертв Бабиного яру;
 Майстер-клас «З любов’ю в серці, з вірою в думках» (виготовлення листівок для
воїнів). До Дня Гідності та Свободи;
 «Чорне крило голодомору» до Дня пам`яті жертв голодомору та політичних
репресій»;

 «Флешмоб – «Запали свічу пам’яті» до Дня пам`яті жертв голодомору та
політичних репресій»;
 «За майбутнє без СНІДу» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
 «Творіть добро» до Міжнародного дня інвалідів;
 Майстер клас по виготовленню вітальної листівки до Дня Святого Миколая;
 «В український рідний край поспішає Миколай»;
 Віртуальна подорож «Новий рік іде по світу!».
Кількість предметів, які потребують реставрації
Потребують професійної реставрації 172 предмети основного фонду (по групах
зберігання: речова група – 33, писемна – 134, природа – 5).
ПІШОХІДНІ ЕКСКУРСІЇ:
 «Від козацьких хуторів до повітового міста Олександрії»;
 «Старими вулицями Олександрії» екскурс по місту на основі Плану міста
Олександрії 1895 року;
 «Подорожуємо вулицями рідного міста»;
 «Духовними стежками рідного міста»;
 «Пішохідна подорож з Головківки до селища Олександрійського»;
 «Пам’ятки історії, архітектури 1910 року в Олександрії: Земська управа,
будинок Піщевича, «школа Чіркіна», шести-комплектне училище».
Проведено 271 екскурсію, у тому числі 102 тематичних.
Прочитано 110 лекції для учнів старших класів шкіл міста, студентів технікумів та
філій вищих навчальних закладів. Надано 102 теоретичних та практичних консультацій.
Загальна сума зароблених коштів за 2020 р. – 8 472,94 грн.
У музейному центрі немає хвороб і шкідників предметів та приміщень. Для
запобігання псування музейних предметів протягом року постійно проводилося
обстеження стану зберігання музейних предметів, регулювався температурний та
вологісний режими, проводилася профілактична дезінсекція та дератизація в
фондосховищі та залах музейного центру.
За 2020 рік до музейного центру надійшли 266 предметів основного фонду, на
кінець звітного періоду загальна кількість їх становить 26869 одиниць. Допоміжний фонд
складає 6605 одиниць. Кількість фотофіксованих предметів основного фонду – 17070
одиниць, що становить 64% загальної кількості
Протягом 2020 року проведено фотофіксацію музейних предметів основного фонду
за групами зберігання «речова», типологія: холодна зброя, вогнепальна зброя, військове
спорядження, одяг, археологія, а також усіх новонадходжень. Проведено повну
паспортизацію усіх новонадходжень.
Кількість виписаних уніфікованих паспортів на музейні предмети протягом
2020 року
Паспортизовано 12254 предметів, що становить 46% загальної кількості і 100%
кількості предметів основного фонду, які надійшли до музейного центру з жовтня 2005
року, як того вимагають рекомендації Міністерства культури України.
Проведено повну паспортизацію предметів основного фонду, які включені в
особові справи відомих олександрійців, та усіх новонадходжень
Протягом січня-червня 2020 року проводилося звірення предметів науководопоміжного фонду з фондово-обліковою документацією. Результати звірення предметів і
матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією були
передані до департаменту культури та культурної спадщини Кіровоградської обласної
державної адміністрації та Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. За
результатами звірення встановлено, що облік музейних предметів і матеріалів науководопоміжного фонду здійснюється у одній книзі надходжень науково-допоміжного фонду;
станом на 01 січня 2020 року кількість предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду,
зареєстрованих у книзі надходжень науково-допоміжного фонду, становить 6550 предметів

і матеріалів; незареєстрованих предметів і матеріалів немає; зареєстрованих двічі
предметів і матеріалів немає; зареєстрованих у книзі надходжень науково-допоміжного
фонду та не виявлених під час звірення – немає; культурних цінностей, які обліковуються в
науково-допоміжному фонді – немає.
Напрямки роботи музейного закладу, які були профінансовані протягом року.
У 2020 році управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради з
місцевого бюджету було профінансовано: 802141,85 тис. грн. на заробітну плату,
енергоносії та комунальні послуги – 96913,24 тис. грн., навчання з охорони праці – 657,00
грн., послуги з охоронної та пожежної сигналізації, КП «Житлогосп» - 56098,72 грн.
Закупівля будівельних матеріалів, канцелярських товарів, миючих засобів, телефонні
розмови, відрядження фінансуються за рахунок спецкоштів (платних послуг).
Робота з туристичними підприємствами та закладами освіти.
У місті діє 8 туристичних агенцій, з якими досягнута домовленість про співпрацю.
З навчальними закладами (дитячими садочками, школами, училищами, технікумами) та
позашкільними закладами міста проводить тісна співпраця. Для учнівської та студентської
молоді проводяться тематичні заходи, зустрічі, виставки (також пересувні виставки в
навчальних закладах міста), екскурсії, заняття, лекції, бесіди, круглі столи, конференції на
різноманітну тематику. Учні залучаються до науково – дослідної роботи через гурткову
роботу по збору матеріалів до Книги Пам’яті, збору інформації про олександрійців
учасників ООС, по пошуку краєзнавчого матеріалу тощо.
МИСТЕЦТВО
Комунальний заклад «Палац урочистих подій»
Палац урочистих подій здійснює свою діяльність відповідно чинного
законодавства України та Статуту. Є осередком видовищно-обрядової служби та
проведення культурно-освітніх заходів.
Робота колективу Палацу урочистих подій спрямована на організацію якісного
дозвілля населення, збереження та втілення в життя національних і культурних
цінностей та надбань українського народу.
Напрямки роботи Палацу урочистих подій це:
Організація та проведення шлюбів які реєструються відповідно розпорядження
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 502 – р «Про запровадження
реалізації пілотного проєкту щодо державної реєстрації шлюбу».
 Пропаганда народних обрядових традицій;
 Проведення урочистих обрядів, ювілейних весіль, ювілейних днів народження;
 Проведення сімейних свят, відзначення сімейних дат, свят міста, творчих
колективів, колективів підприємств та установ ;
 Написання сценаріїв за замовленням;
 Організація проведення концертів, вечорів відпочинку, презентацій;
 Організація конкурсів, виставок;
 Надання платних послуг в культурно – дозвіллєвій діяльності;
Працівники КЗ «Палац урочистих подій» постійно підвищують культурноосвітній та професійний рівень, створюють оригінальні сценарні розробки, фотолокації.
Пропаганда народних обрядових традицій є одним із основних напрямків роботи.
Цікаво та насичено проходять обряди посвячення в родину та реєстрація шлюбів в
українському національному стилі.
Урочисті обряди посвячення в подружжя та реєстрація шлюбів у класичному та
європейському стилях користуються популярністю у замовників.
Важливим напрямком роботи Палацу є проведення сімейних свят – це річниці
подружнього життя, привітання з нагоди ювілеїв та ін. Ці заходи відрізняються своєю
специфічністю та наповнені своєрідним змістом.

У своїй роботі колектив закладу орієнтується на тісний зв`язок з колективами
міста, враховуючи творчі потреби, професійні свята.
У період з 01.01.20 по 31.12.2020 року проведено 139 заходів.
Із них:
реєстрація шлюбів – 125
урочистих обрядів посвячення в родину – 5
святкування урочистих подій (срібне весілля) – 1
виставка картин – 1
вітання ліквідаторів Чорнобильської катастрофи -1
відзначення професійних свят – 2
вроведення семінарів - 4
У 2020 році покращено матеріальну базу закладу: оновлено поріг, встановлено
велопарковку, придбано нову обрядову арку в урочисту залу.
Міський духовий оркестр «Ліра»
Муніципальний духовий оркестр «Ліра» протягом 2020 року працював відповідно
до плану роботи оркестру. Робота велась згідно річного плану, який вчасно був
узгоджений та затверджений управлінням культури і туризму міської ради.
На належному рівні велась документація закладу (розробка штатного розпису,
укладання трудових угод та договорів з працівниками, видання наказів), вчасно
виконувались всі накази начальника управління культури і туризму міської ради.
За звітній період муніципальний оркестр «Ліра» брав участь у заходах:
15 лютого – супровід колони ветеранів присвяченому Дню вшанування учасників
бойових дій на території інших держав;
29 лютого – святковий мітинг-концерт до свята Масляної «Олександрія Масляну
гуляє – весну зустрічає» (площа Соборна);
24 серпня – концерт до Дня Незалежності України біля ПК «Світлопільський»;
30 серпня – концерт присвячений Дню Шахтаря України проведений біля
ПК «Світлопільський»;
06 вересня – вечір-відпочинку для мешканців міста біля ПК «Світлопільський».
У зв'язку з карантином, запровадженим з метою запобігання поширенню вірусу
COVID-19, відповідно до постанови КМУ №211 від 11.03.2020р. та наказом начальника
управління культури і туризму ОМР з 17 березня по 10 червня оркестр працював
дистанційно.
В мобільному додатку Viber була створена група «Ліра», в якій працівники
оркестру надсилали аудіо-записи виконання своїх оркестрових партій, згідно Плану
роботи орекстру на 2020 рік, для перевірки художнім керівником. Працювали над
виразним виконання музичних фраз, динамікою, штрихами, темпом, технічно-складними
пасажами та розглядали нові музичні твори.
Опрацювання творів під час каранитну:

березень, квітень – готували твори до Дня Перемоги, вивчали на пам'ять
оркестрові партії Похідних маршів;

травень, червень – готувалися до відкриття сезону вечорів відпочинку біля
ПК «Світлопільський» та концерту до Дня міста.
Усі питання пов’язані з труднощами виконання (ритмічний малюнок, фразування,
синкопи, динамікою, штрихами тощо) вирішували в телефонному режимі з художнім
керівником.
В період карантину були створені відеопривітання до міських та державних свят,
які були розміщені на місцевому телебаченні та в соціальній мережі Facebook на сторінці
ОМПДО «Ліра» та «Сучасна Олександрія»:
 до Дня Конституції України;

 до Дня Незалежності України;
 до Дня Шахтаря України;
 до Міжнародного дня музики;
 до Дня захисника України;
 до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва;
 до Дня Святого Миколая;
 до Нового року.
Протягом 2020 року оркестр провів 5 заходів та презентував 8 відеопривітань.
Міський інструментальний ансамбль «Мелодія»
По всім напрямкам робота проводилась згідно річного плану роботи та щомісячних
планів роботи по таким основним напрямкам:
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 витрачається на написання
партитур та партій нового репертуару і розбір та вивчення творів в програмі «Finale2010».
Методична робота відображена в підборі тематичного матеріалу та написанні
сценаріїв до музично - виховних 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 добросовісно велась робота по веденню нормативно –
правової документації закладу. Успішно проведено інвентаризацію.
Вчасно проводилось планування роботи, як щомісячні так і щорічні плани
складались з урахуванням всіх напрямків діяльності колективу, вчасно складались графіки
проведення занять, інструкції по техніці безпеки , звіти та другі нормативні документи за
вимогою управління культури і туризму ОМР.
План платних послуг склав 5500.00 гривень на рік. У зв’язку із введенням
карантину з березня, який діяв до кінця 2020 року було відмінено проведення усіх
масових заходів (концертів), сприяло на невиконання плану платних послуг в 2020 році.
Основним напрямком комунального закладу МПІА «Мелодія» є концертна
діяльність на основі кращих мистецьких національних надбань та розвиток і
популяризація інструментального виконавського мистецтва.
За звітний період протягом 2020 року колектив Міського інструментального
ансамблю «Мелодія» діяв згідно плану колективу «Мелодія» та з погодженням плану
роботи начальника управління культури і туризму міської ради.
Основні напрямки концертної діяльності:
- участь в заходах міста до державних свят;
- проведення благодійних заходів;
- проведення шефських концертів;
- профорієнтаційні концертні заходи для молоді міста, району, області;
- 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.
Колектив працював в умовах карантину майже 10 місяців 2020 року. Тому
вимушений монтувати кліпи, робити відеозаписи концертних творів та проводити заняття,
притримуючись карантинних норм.
За звітний період МПІА «Мелодія» були проведені наступні мистецькі заходи:
- 17 січня – Концерт для людей похилоговіку в Геріатричному пансіонаті «Мелодія
грає – з різдвом вітає!»;
- 26 січня – дитячий концерт – лекція з мистецького проекту «Майстри мистецтв –
дітям» в ЗОНЗ№17;

- 16 лютого – дитячий концерт – лекція з мистецького культосвітнього проекту
«Майстри мистецтв дітям»– ЗОНЗ №15;
- 7 березня – концерт для медпрацівників в Центрі первинної медично-санітарної
допомоги» з нагоди Міжнародного жіночого свята - 8 березня «Її величність –
жінка!»;
- 27 травня – концертна програма до Дня міста «У нас в Олександрії і пісня на добро»
(на майданчику біля ПК «Світлопільський»);
- 28 червня – участь у концертних заходах до Дня Конституції (відео кліп «Це – моя
Україна!»);
- 24 серпня – концертна програма для громади міста до Дня Незалежності України
«Моя Україна - єдина та вільна», (на площі ПК «Світлопільський»);
- 30 серпня – концерт з нагоди Дня шахтаря, на майданчику ПК «Світлопільський»;
- 12 вересня – концерт з нагоди професійного свята - Дня підприємців ( літній
майданчик кафе «Яша»;
- 19 вересня – ювілейний творчий вечір «Мелодії чаруючі звуки» з нагоди 40-річчя
творчої діяльності Олександрійського МПІА «Мелодія»;
- 8 листопада – концертний кліп – поздоровлення з нагоди Дня працівників культури
України « Творчих звершень Вам бажаєм і ніколи не хворіть!»;
- 6 грудня кліп до Дня збройних сил України та визволення Олександрії - «Пам`ять
про героїв не згасає…»;
- 30 грудня – відеокліп з Новорічними вітаннями від колективу інструментального
ансамблю «Мелодія».
ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА
Пріоритетними
напрямками
роботи
управління
культури
і
туризму
Олександрійської 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 екскурсійнотуристичної діяльності.
Діяльність управління культури і туризму Олександрійської 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.
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 44 пам’ятки архітектури місцевого значення.
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
Олександрійської міської ради протягом поточного року постійно проводився моніторинг
та фотофіксація пам’яток культури місцевого значення. Проводилася робота щодо

упорядкування території навколо них, разом із визначеними балансоутримувачами
пам’ятників, пам’ятних знаків, братських могил, воїнських кладовищ.
Станом на грудень 2020 року на обліку знаходяться 32 охоронних договорів, які є
правочинними. Інші на стадії переукладення у зв’язку із зміною місця знаходження
власника, користувача, балансоутримувача.
Випадків порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» та «Про
охорону археологічної спадщини» у 2020 році не було зафіксовано.
Серед заходів, передбачених на охорону культурної спадщини у 2021 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 випадку необхідності;
 проведення роз’яснювальної роботи серед балансоутримувачів пам’яток історії,
архітектури щодо чинного законодавства у сфері культурної спадщини;
 проведення інвентаризації пам’яток культурної спадщини.
ТУРИЗМ
Протягом 2020 року управлінням культури і туризму Олександрійської міської
ради проведена певна робота і низка заходів, які були направлені на подальше створення
умов для обслуговування туристів та вивчення туристичного потенціалу міста для потреб
туристичної галузі:
Управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради проведена певна
робота і низка заходів, які були направлені на подальше створення умов для
обслуговування туристів та вивчення туристичного потенціалу міста для потреб
туристичної галузі, але напривеликий жаль цього року у зв’язку з карантинними
обмеженнями заходи загальноміського значення у місті не відбувалися.
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.
ЕНЕРНЕТИКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
Головною метою охорони праці є реалізація комплексу заходів щодо зниження
рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників, створення
належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях
усіх форм власності. Тож у підпорядкованих закладах культури постійно ведеться облік та
здійснюється аналіз причин і наслідків нещасних випадків невиробничого характеру за
участю працівників закладів культури. Відповідальним особами реєструється та ведеться
розгляд причин нещасних випадків невиробничого характеру.
У підпорядкованих закладах культури постійно ведеться облік та здійснюється
аналіз причин і наслідків нещасних випадків невиробничого характеру за участю
працівників закладів культури. Відповідальними особами реєструється та ведеться
розгляд причин нещасних випадків невиробничого характеру.
За 2020 рік по закладам культури зареєстровано 7 випадків невиробничого
травматизму 110 днями непрацездатності. Відповідальними особами проведені
розслідування, складені акти, проведені позапланові інструктажі щодо упередження та
профілактики травматизму. Проведений аналіз невиробничого травматизму по закладам
культури свідчить, що основною причиною нещасних випадків невиробничого характеру
залишається особиста необережність потерпілих, нехтування елементарними правилами
техніки безпеки у побуті.

Проводяться інструктажі з безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки на
залізничному транспорті та водних об’єктах, навчання правилам поведінки в складних
погодних умовах та в темну пору доби, методів надання першої медичної допомоги при
травмах, опіках, отруєннях.
Стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у підпорядкованих закладах
культури, знаходиться на належному рівні. Створено безпечні та належні умови праці. У
зразковому стані утримуються приміщення закладів культури та прилеглої території.
Для створення належних умов праці у 2020 році на охорону праці було використано
86 955 грн. Закуплено миючі, антисептичні засоби та засоби захисту на суму 22 207 грн.,
проведено замір опору ізоляції на суму 5 650 грн., ремонт електрообладнання на суму
6 813 грн., придбано засоби освітлення на 2 050 грн., проведено страхування працівників
на суму 1 425 грн. Усі працівники проходять медичні огляди згідно встановленого
графіку. Створено куточки з охорони праці, укомплектовано їх необхідною нормативноправовою документацією. Інформацією з безпеки під час карантину та заходами безпеки
при захворінні на COVID -19. Щоденно проводиться температурний скринінг працівникам
та відвідувачам, здійснюється суворий контроль за дотриманням маскового режиму,
прибиранням та провітрюванням приміщень.
Управлінням культури і туризму міської ради постійно проводяться заходи,
спрямовані на популяризацію різних видів мистецтва. У зв’язку з поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19 та введенням карантину заклади культури перейшли на
онлайн-обслуговування відвідувачів та проведення віртуальних заходів у соцмережі
«Фейсбук» (https://www.facebook.com/%20-120959924671212/) на сторінці централізованої
бібілотечної системи, а саме:
- відео-поради: «Дітям – про безпеку»;
- віртуальні рекомендації: «Пожежна безпека: корисні матеріали для виховних
годин»;
- віртуальний огляд всеукраїнського науково-виробничого журналу: «Пожежна та
технологічна безпека».
Наказами керівників визначено відповідальних за дотримання протипожежного
режиму, за забезпечення справності систем опалення, електроустановок, технологічного
обладнання.
На даний час виконано наступні протипожежні заходи:
- обслуговування пожежної сигналізації в КЗ «Палаці урочистих подій», в бібліотеці
ім. О.Пушкіна, дитячій музичній школі «Перлина» сел. Олександрійське (котельні), КЗ
«Олександрійському
міському
музейному
центрі
ім.
А.Ф.Худякової»,
ПК «Світлопільський» (І поверх) становить на суму 41 646 грн.;
- відповідальні особи з протипожежної безпеки закладів культури (10 чол.) пройшли
навчання з протипожежного захисту на суму 4 416 грн.;
- відповідальні особи з питань охорони праці пройшли навчання з питань «Знання
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки» у кількості 12 чоловік на суму 3 840 грн.;
- виписано журнал на 2020 рік «Пожежна та техногенна безпека» на суму 1 122 грн.
- відповідно до графіку проведено перезарядку вогнегасників у КЗ «Палаці урочистих
подій», «ПК «Світлопільський», централізованій бібліотечній системі, дитячій музичній
школі «Перлина» сел. Олександрійське на суму 20 977 грн.;
- встановлено систему пожежної сигналізації та систему оповіщення про пожежу ІІ та
ІІІ поверху на об’єкті: «ПК «Світлопільський» на суму 148 527 грн.;
- встановлено систему пожежної сигналізації та систему оповіщення про пожежу на
об’єкті: Олександрійська дитяча музична школа на суму 161 040 грн.;

- закуплено для закладу Олександрійська дитяча музична школа 10 вогнегасників
(ВВК-2), 12 пожежних рукавів (д.51 мм 20м), пожежні стволи 12 шт. та гайки муфтові
ГМ-50 12 шт. на суму 19 914 грн.;
- виготовлено проект на проведення обробки даху котельні дитячої музичної школи
«Перлина» сел. Олександрійське на суму 2 612 грн.;
- виготовлено проект на проведення обробки даху будівлі Палацу урочистих подій на
суму 2 612 грн.;
- виготовлено проект на монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про
пожежу і показчиків напрямку евакуації, передавання тривожних сповіщень для закладу
дитячої музичної школи «Перлина» сел. Олександрійське на суму 3 382 грн.;
- виготовлено проект на обробку сценічної коробки ПК «Світлопільський» 2 612 грн.;
- проведено страхування пожежних дружин на суму 1 425 грн.;
- керівники закладів культури пройшли навчання на курсах з питань цивільного
захисту міста, у кількості 12 чол. на суму 7 884 грн;
- проведено роботи з поточного ремонту з заміною кранів протипожежного
водопостачання у закладі Олександрійської дитячої музичної школи на суму 26 773 грн.
На протипожежні заходи у 2020 році було заплановано 327 000 грн., а використано
всього – 448 782 грн.
Здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень в галузі культури
Підпункт 9 пункту «б» частини 1 ст.32
Відповідно до Закону України закладами культури міста забезпечено надання
неповнолітнім студентам, пенсіонерам та інвалідам право на безкоштовне та пільгове
користування об’єктами культури.
У місті працюють 13 бібліотек-філій, в яких ведеться безкоштовний запис та
обслуговування інвалідів. Неповнолітні, студенти, пенсіонери, учасники АТО, їх сім’ї,
переселенці з окупованих територій обслуговуються на пільгових умовах.
В Олександрійському міському музейному центрі ім. Худякової А.Ф. забезпечено
безкоштовне відвідування інвалідів, учасників ліквідації на ЧАЕС та їх дітей, воїнівафганців та їх дітей, пенсіонерів-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей, учасників
АТО, їх сімей, переселенців з окупованих територій.
В художній дитячій школі та музичних школах міста діти-інваліди, діти-сироти,
переможці міжнародних та республіканських конкурсів та діти із малозабезпечених сімей
навчаються безкоштовно.
У закладах культури безкоштовно проводяться заходи для дітей-інвалідів та дітей
із малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО, переселенців з окупованих територій, а
саме:
Бібліотекарі продовжують добру традицію урізноманітнювати дозвілля дітям та
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, дітям із сімей учасників та
загиблих воїнів АТО та операції об’єднаних сил, люди статечного віку.
Це реальні та віртуальні заходи бібліотек ЦБС:




театралізована вистава «Різдвяна рукавичка» для дітей з інвалідністю ГО
«Серце
матері» в
рамках
корекційно-розвиваючої
студії
«Сонячні
зайчики» (ЦМБД);
ігрова розважальна програма - етно-хатина «Старий рік із хати, Новий – на
поріг» для малечі з особливими потребами - вихованців МГО «Віра» в рамках
корекційно-розвиваючої студії «Сонячні зайчики»(ЦМБД);


























народознавча толока «Масляна їде, смаколики нам несе» для дітей з
інвалідністю ГО «Віра» (ЦМБД);
тренінг з електронної комунікації для користувачів пенсійного віку «Запис на
прийом до лікаря онлайн» за участю ІТ фахівця Центру первинної медикосанітарної допомоги Іванченко Д.В. на базі Центру «Соціальний органайзер» (ЦБ);
віртуальний конкурс дитячого малюнку «Війна - очима дітей» до Дня Перемоги
(ЦМБД);
віртуальний конкурс фотосвітлин «Матусю, сонечко моє» до Дня матері
(ЦМБД);
відео-листівка від казкових героїв «Бажаємо тобі, дитино…» до Міжнародного
дня захисту дітей (ЦМБД);
віртуальні побачення з улюбленими героями мультиків «Літературні новинки
від Фіксиків» (ЦМБД);
участь дітей та підлітків у створенні буктрейлерів до обласного конкурсу
«Збережемо довкілля для майбутніх поколінь» (сторінка ЦБС у соцмережі
«Фейсбук» (https://www.facebook.com/%20-120959924671212/);
участь дітей різного віку та соціального статусу, в тому числі і дітей з
інвалідністю, у Всеукраїнській віртуальній ході «Під парасолями» (до
Міжнародного дня захисту дітей);
показ
фільмів
в
рамках
Всеукраїнського
фестивалю
Чілдрен
Кінофест (центральна міська бібліотека для дітей, актова зала (з дотриманням усіх
карантинних норм);
благодійна акція «Добрий день, школярику!» (центральна міська бібліотека для
дітей спільно з МЦ СССДМ (з дотриманням усіх карантинних норм);
безкоштовні майстер-класи для дітей, підлітків з Hand Made (ЦМБД, ЦБ, філії
№10, 12);
віртуальна лялькова вистава «Друзі з біди визволять завжди» до Міжнародного
дня друзів (ЦМБД);
новорічний калейдоскоп «Свято, друже, зустрічай – до нас їде
Миколай!» спільно з працівниками Олександрійського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦМБД);
безкоштовні офлайн та онлайн-заняття для любителів програмування та
конструювання ЛЕГО в Робоклубах (на базі ЦМБД ім. Ю.Гагаріна, бібліотекфілій №3, 7, 9, 10, 12 та Д-3);
безкоштовні офлайн та онлайн-заняття Code Club для дітей та підлітків міста
(на базі ЦМБД);
заняття з комп’ютерної грамотності для осіб поважного віку в періоди між
карантинними обмеженнями (на базі Інтернет-центрів центральної міської
бібліотеки, центральної міської бібліотеки для дітей, бібліотек-філій №5, 7,10, 12);
безкоштовні індивідуальні консультації юриста для усіх бажаючих мешканців
міста (на базі юридичної приймальні в ЦБ).

Підпункт 3 пункту «б» ст.38
Управління культури і туризму міської ради забезпечує проведення видовищних та
інших масових заходів в місті:
 «Про відзначення у 2020 році Дня Соборності України» від 16 січня 2020 року
№ 22;
 «Про дозвіл на проведення вистави «Жениха викликали, дівчата?» від 13 лютого
2020 року № 81;
 «Про дозвіл на проведення концерту Тіни Кароль» від 13 лютого 2020 року № 82;



















«Про дозвіл на провендення концерту «Вар'яти шоу» з Сергієм Притулою»
від 13 лютого 2020 року № 83;
«Про дозвіл на проведення дитячої шоу-програми «Аліса в країні чудес»
від 13 лютого 2020 року № 84;
«Про дозвіл на проведення концерту національної заслуженої капели бандуристів
України» від 13 лютого 2020 року № 85;
«Про дозвіл на проведення вистави театру КХАТ «Собака на сіні»»
від 13 лютого 2020 року № 86;
«Про дозвіл на проведення дитячого інтерактивного шоу «Обережно Фіксики»»
від 13 лютого 2020 року № 87;
«Про дозвіл на проведення концерту в рамках культурно-мистецького прокекту
«Відкриваємо нові таланти»» від 13 лютого 2020 року №88;
«Про заходи з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав» від 13 лютого 2020 року № 106;
«Про дозвіл на проведення концерту до Міжнародного жіночого дня «Зачаровані
любов’ю» від 20 лютого 2020 року № 124;
«Про проведення міського свята «Олександрія Масляну гуляє – весну зустрічає»»
від 20 лютого 2020 року № 125»;
«Про проведення міського конкурсу читців «Безсмертне слово Кобзаря»
присвяченого пам’яті Т.Г. Шевченка» від 20 лютого 2020 року № 126;
«Про проведення заходів щодо відзначення Шевченківських днів у м. Олександрії»
від 20 лютого 2020 року № 127;
«Про підготовку та проведення у місті Олександрії у 2020 році заходів щодо
відзначення Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій
Світовій війні» від 30 квітня 2020 року № 244;
«Про проведення новорічних та різдвяних свят у місті» від 17 грудня 2020 року
№ 629;
«Про дозвіл на проведення благодійної вистави «Лускунчик» від 22 грудня
2020 року № 680;
«Про дозвіл на проведення благодійної вистави «Лускунчик» від 29 грудня
2020 року № 700.

Частина 2 ст.34
За звітний період прийнято актів, пов’язаних із виконанням делегованих
повноважень, –65, із них: рішень виконкому – 31; розпоряджень міського голови – 29,
рышень сесії – 5.
Заклади що знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні управлінню
культури і туризму міської ради 22 установи:
 бібліотеки – 13;
 клуби – 2 (міський Палац культури, Палац культури «Світлопільський»
 школи естетичного виховання –3 школи (Олександрійська дитяча музична
школа, дитяча музична школа «Перлина» селища Олександрійське 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»).

Проведення у 2020 році культурно-дозвіллєвих заходів міського рівня:
 відкриття міської новорічної ялинки та проведення новорічних ранків біля ялинки
 концерт до Міжнародного жіночого дня;
 Шевченківські дні у м. Олександрії;
 Проведення міського свята «Олександрія масляну гуляє – масляну зустрічає»;
 заходи з нагоди 34-ї річниці з Дня Чорнобильської трагедії;
 заходи до Дня Пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом в Європі;
 заходи до 274-ї річниці Дня міста Олександрії;
 заходи до Дня Конституції України;
 заходи до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України;
 відзначення Дня партизанської слави;
 заходи до 77-ї річниці визволення України від фашистських загарбників;
 заходи до Дня Гідності та Свободи;
 заходи до роковин голодоморів 1921-1923 рр., 1932-1933 рр. та 1946-1947 рр.;
З березня 2020 року заклади культури працювали з дотриманням усіх карантинних
норм та висвітлювали свою роботу у соціальних мережах. У соціальній мережі
FACEBOOK створені офіційні сторінки закладів.
1.Олександрійський міський музейний центр ім. Худякової А.Ф. у соціальній
мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/463480894286933/user/100017081410748
Було опубліковано 131публікацію, одержано 4800 переглядів
2.Міський Палац культури
Сторінка у FACEBOOK
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0
%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-101253568204296

В онлайн форматі протягом 2020 року було опубліковано 229 публікацій та
одержано 134465 переглядів.
3.Палац культури «Світлопільський»
Сторінка у FACEBOOK
https://m.facebook.com/groups/573670400012569

Опубліковано 22 публікації з нагоди Державних та пам’ятних дат, одержано 16236
переглядів
4. Централізована бібліотечна система має 3 сайти:
Олександрійська міська ЦБС http://www.library.alexandriya.com/ (97743 переглядів)
Центральна міська бібліотека http://www.cblib.alexandriya.com/ (96267 переглядів)
Центральна міська бібліотека для дітей http://dic.alexandriya.com (75225 переглядів)
Всьго опубліковано 1256 повідомлень
Всьго переглянуто 269235

У грудні 2020 року управлінням культури і туризму Олександрійської міської
ради створено офіційну сторінку у мережі FACEBOOK, яка має назву «Культура та
мистецтво Олександрійської громади», де розміщуються анонси та події, які
відбуваються у закладах культури нашого міста.
Які заходи вживались для відродження, збереження і розвитку, національної
культури, фольклору, народних художніх промислів та ремесел.
З метою відродження, збереження і розвитку національної культури, фольклору,
народних художніх промислів та ремесл закладами культури проводилась наступна
робота:
на базі міського музейного центру імені Худякової А.Ф.:
1) створені та постійно оновлюються експозиції:

-

«Майстерня української господині»;
«Знаряддя праці українських майстрів»;
«Інтер’єр традиційної української хати к. ХІХ – поч. ХХ ст.»;
- «Види народних ремесл та художніх промислів к. ХІХ – поч. ХХ ст.»
2) діють різноманітні виставки з декоративно-ужиткового мистецтва, як з музейних
фондів, так і авторські, приурочені до державних та народних свят;
3) з березня по грудень 2020 року всі тематичні заходи демонструвалися в он-лайн
режимі на офіційній сторінці міського музейного центру імені Худякової А.Ф. у
соціальних мережах.
Централізованою бібліотечною системою було представлено та розміщено на
офіційних сторінках закладу ряд заходів пов’язаних з подіями етнокультурного
спрямування:
1.
Віртуальний фото-подіум:
Центральна міська бібліотека для дітей
«Вдягни вишиванку…»
Сторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/),
сторінка ЦМБД на Фейсбук
(https://www.facebook.com/bibliotekagagarin)
2. Флешмоб до Всеукраїнського
Центральна міська бібліотека
дня вишиванки:
Сторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
«Код єдності»
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/),
сторінка центральної міської бібліотеки
(https://www.facebook.com/bibliotekaCB)
3.
Відео-ролик:
Центральна міська бібліотека для дітей
«Зустрічайте! МайстриняСторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
вишивальниця – Лілія
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/ ),
Саченок»
сторінка ЦМБД на Фейсбук
(https://www.facebook.com/bibliotekagagarin )
4.
Флешмоб:
Сторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
«Зроби фото з хусткою»
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/
5.
Цикл відеороликів:
Центральна міська бібліотека для дітей
«З народного напившись
Сторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
джерела: Оповідки від
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/ ),
Богдана»
сторінка ЦМБД на Фейсбук
(https://www.facebook.com/bibliotekagagarin )
6.
Віртуальний медіа-івент:
Сторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
«Слава козацька вічно жива»
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/
до Дня українського козацтва
Сторінка
бібліотеки-філії №5 на Фейсбук
https://www.facebook.com/1591578897522225/videos/
7.
Щомісячні віртуальні мініСторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
заняття з української мови
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/)
«УКРай чудова рідна мова»
Сторінка бібліотеки-філії №8 для юнацтва у
від кандидата філологічних
соцмережі «Фейсбук»
наук, бібліотекаря
(https://www.facebook.com/UnackaBibliotekaMOleksa
Білоконенко Аліни
ndria/)
8.
Віртуальний майстер-клас з
Центральна міська бібліотека
виготовлення української
Сторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/),
інтер’єрної ляльки:
сторінка центральної міської бібліотеки
«Берегиня роду»
(https://www.facebook.com/bibliotekaCB)
9.
Віртуальний майстер-клас:
Центральна міська бібліотека
«Лялька-мотанка на шастя»
Сторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»

10.

Віртуальний майстер-клас:
«Лялька-зерновушка:
український оберег»

11. Віртуальний історичний фотоподіум:
«Славні лицарі козацької
доби»
12.
Мультимедійна подорож
козацькими шляхами:
«Щоб козацька слава повік не
пропала»
13.
Віртуальна виставкарозкопки:
«Козацтво у ДНК»

(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/),
сторінка центральної міської бібліотеки
(https://www.facebook.com/bibliotekaCB)
Центральна міська бібліотека для дітей
Сторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/ ),
сторінка ЦМБД на Фейсбук
(https://www.facebook.com/bibliotekagagarin )
Сторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/)
та сторінка філії №10 в соцмережі «Фейсбук»
(https://www.facebook.com/groups/183015048788040)
Сторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/),
сторінка філії №3 для дітей у соцмережі «Фейсбук»
(https://www.facebook.com/groups/196698780758712)
Сторінка ЦБС у соцмережі «Фейсбук»
(https://www.facebook.com/%20-120959924671212/)
Сторінка бібліотеки-філії №8 для юнацтва у
соцмережі «Фейсбук»
(https://www.facebook.com/UnackaBibliotekaMOleksa
ndria/)

У березні був проведений фестиваль «Олександрія Масляну гуляє – весну
зустрічає» до свята Масляна.
Фестивалі до свят: Свято Водохрещення, Івана Купала, Яблучний Спас, Покрови,
Святого Миколая не відбулися у зв’язку із пандемією СOVID-19 та карантинними
обмеженнями.
Гастрольна діяльність:
- 09.01.2020 – відбулася дитяча шоу програма «TROLLS/час обіймів», яку
організував «Продюсерський центр «Гастролі в Україні», який знаходиться за адресою:
53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Трубченка,5 квартира 41;
- 23.01.2020 – відбулася вистава «Евгеній Онегін», яку організував ФОП
Чернілевський Геннадій Володимирович, ідентифікаційний код: 2120618093, який
проживає за адресою: 36000, м. Полтава, бульвар Боровиковського 5, кв. 104А;
- 10.02.2020 – відбулася шоу програма «Лісапетний Батальйон», яку організував
ФОП Ковалик Леонід Степанович, який проживає за адресою: Дніпропетровська обл., м.
Нікополь, вул. Першотравнева, буд. 26, кв.93;
- 14.02.2020 – відбулася вистава «Жениха не викликали, дівчата?», яку організувала
ФОП Уварова Ольга Миколаївна, яка проживає за адресою: 18002, Черкаська обл.,
м. Черкаси, вул. Кірова, буд. 23, кв.37;
- 10.03.2020 – відбувся концерт Кіровоградської обласної філармонії, який
організувала Кіровоградська обласна філармонія.
Вжиття заходів щодо поліпшеня кінообслуговування населення міста.
Управління культури і туризму Олександрійської міської ради повідомляє, що у
2020 році з місцевого бюджету були виділені кошти на облаштування у літній період
пересувного кінотеатру «ПРОСТО НЕБА».
Управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради було заключено
договір «Про надання послуг з показу мультиплікаційних фільмів та кінофільмів» з
ФОП Кубарьов Г.А. на суму 50,0 тис. грн; закуплено ліцензійні художні та

мультиплікаційні фільми на суму 13,0 тис. грн; придбано інвентар (стільці, штучне
покриття, крісла мішки) для зручного перегляду кінофільмів на суму 74,2 тис. грн.
З 24.07.2020 по 24.08.2020 відбулося 20 кінопоказів. Мешканцям міста були
представлені фільми та мультфільми державною мовою. Показ фільмів відбувався з
дотриманням усіх карантинних норм та охороною громадського порядку.
Участь у міжнародних та всеукраїнських проектах.
Зразковий вокальний дитячий ансамбль «Нові імена» (керівник
Заболотнікова Наталія Порфирівна).
09-10.01.2020 – V Всеукраїнський багатожанровий мистецький фестиваль-конкурс
«Розмаїті Самоцвіти», м. Львів.
У номінації «естрадний вокал, малі форми, колективи». - Лауреати I премії;
у номінації «естрадний вокал, солісти» – чотири Диплома Лауреатів I премії; три
Диплома Лауреатів – II премії; два Диплома –III премії.
04-06.12.2020 - Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс «Зіркова хвиля
хітів», м. Львів. Здобули два - I місця.
09.10.2020 – Мистецький дистанційний проект «Відкриваємо нові таланти»
м. Кропивницький. Здобули I- місце.
23-26.12.2020 – Міжнародний дистанційний фестиваль- конкурс «Різдвяна зірка»,
(Одеса – Чорноморськ - Греція). Здобули одне – II місце; та дует – III місце.
Аматорська вокальна студія «Покоління NEXT» (керівник Бушмакіна
Анастасія Віталіївна)
14.06.2020 - Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «Сузір’я талантів»
м. Харків, Здобули вісім - I місць.
19.06.2020 – Міжнародний дистанційний багатожанровий фестиваль «Univerce
Mega Fest» м. Дніпро. Здобули десять - I місць та одне –III місце.
26.09.2020 – Міжнародний дистанційний фестиваль «The besr kids fest» м. Дніпро.
Здобули три - I місць та одне –III місце.
20.11.2020 – Міжнародний фестиваль – конкурс «Парад зірок», м. Харків. Здобули
чотири - I місць та чотири Гран-прі в різних номінаціях.
13.12.2020 - III Всеукраїнський дистанційний багатожанровий фестиваль-конкурс
«Перлина Україна», м. Дніпро. Здобули солісти одне - I місце та одне III місце, дует одне
–II місце.
19.12.2020 – Міжнародний дистанційний фестиваль «Зимова казка», м. Харків.
Здобули одне - I місць, одне Гран-прі.
26.12.2020 – Міжнародний дистанційний фестиваль «Grand art fest» м. Дніпро.
Здобули три - I місця та два II місця.
Народний аматорський клуб спортивно-бального танцю «Олександрит»
(керівник Стукаленко Світлана Миколаївна)
15.01.2020 - участь у Всеукраїнських змаганнях «CrystalCup - 2020», м. Київ.
Здобули п’ять - I місць та кубків, чоти золота та одне срібло.
15.02.2020 - участь у Всеукраїнських змаганнях «Ужгород Cup 2020», м. Ужгород.
Здобули одне - I місце та кубок, чотири – II місця та два золота.
22.02.2020 - участь у Всеукраїнських класифікаційних змаганнях «Сузір’я»,
м. Кременчук. Здобули сім - I місць і кубків, дев’ять золотих та п’ять срібних медалей.
Аматорський хореографічний колектив сучасного та класичного танцю
«Аlex modern» (керівник Цапюк Ольга Андріївна)
23.02.2020 – участь у VI Всеукраїнському чемпіонаті хореографічного мистецтва
«Art Dance 2020», м. Київ. Отримали три Дипломи I-го ступеня (старша група учасниць),
один Диплом II-го ступеня (середня група учасниць) та два Диплом III-го ступеня
(молодша група учасниць).

Народний аматорський цирк «Цирк молодих» (керівник Молчанова Тетяна
Іванівна
15.02.2020 - участь у Всеукраїнському чемпіонаті з повітряної акробатики
«Aerial Stars 2020» м. Дніпро. Здобули одне I місце (золото) та одне II місце. (срібло).
08.03.2020 – участь у Всеукраїнському фестивалі–конкурсі з повітряної акробатики
«NO MORE GRAVITY – 2020» м. Київ. Здобули два I місця (золото) та два - II місця
(срібло).
12.06.2020 – Міжнародний фестиваль ONLINE COMPETITION «THE TALENTS OF
SEA FEST 2020» Турція. Здобули чотири - I місця та кубки і одне –II місце та кубок.
30.11.2020 – 4-й Міжнародний дистанційний фестиваль за підтримки Міністерства
культури України «Україна єднає світ» м. Київ. Здобули два -II місця та кубки.
Цього року центральна міська бібліотека стала учасницею проекту «Твори
культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що реалізується Всеукраїнською
громадською організацією «Українська бібліотечна асоціація» за підтримки
Європейського Союзу (програма Дім Європи).
Серед 33-х бібліотекарів з України та Білорусі, відібраних у межах проекту, була і
Дерун Марина – завідувач відділу обслуговування Олександрійської центральної міської
бібліотеки. Вона проходила навчання по створенню інноваційної послуги в своїй
бібліотеці з використанням спеціальної методології «Дизайн-мислення для бібліотек», що
була розроблена Публічною бібліотекою м. Чикаго (США) та Публічними бібліотеками
м. Орхуса (Данія) за підтримки Фонду Білла та Мелінди Гейтс.
Завдячуючи участі у цьому проекті, в центральній книгозбірні нашого міста
з’явилася Студія дизайну та краси «Креатив», а представниці чарівної статі Олександрії
отримали можливість навчитися у найкращих майстрів міста декорувати одяг, робити
стильні зачіски, прикрашати свій дім різними дрібничками, створеними власноруч та
багато іншого. Презентація нової бібліотечної послуги ЦБ - Студії дизайну та краси
«Креатив» відбулася у вересні під час XI-го Львівського міжнародного бібліотечного
форуму «Бібліотекарі: хто ми є?». На даний час зустрічі відбуваються здебільшого у
віртуальному форматі, а після відміни карантину (чого ми дуже чекаємо) знову
повернемося до живого, так потрібного усім, спілкування.
Не дивлячись на складний 2020 –й рік, маємо декілька приємних перемог!
Порадувала перемога в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Лідер
читання», який проводився за ініціативи Національної бібліотеки України для дітей
за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Української
асоціації працівників бібліотек для дітей, Національної секції Міжнародної ради з дитячої
та юнацької книги IBBY. Лідером читання Кіровоградщини стала 13-річна олександрійка
Катерина Глазкова, яка взяла участь у фіналі на всеукраїнському рівні під назвою «ШОУ
ПЕРЕМОЖЦІВ», що відбувався в режимі онлайн, де і представляла себе та наш регіон .
Тішимося також перемогою в обласному турі Всеукраїнського дитячого
літературного конкурсу «Творчі канікули», організатором якого були Національна
секція Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY), Національна спілка письменників
України, Українська асоціація працівників бібліотек для дітей, Фонд Миколи Томенка
«Рідна країна», Національна бібліотека України для дітей. Конкурсні роботи у віковій
категорії 14-18 років Дарини Колєснікової в номінації «Далі буде? Ні, «далі» - вже є!»
та Юлії Узлової в номінації «Моя майбутня професія» були відзначені обласним журі
та надіслані до Національної бібліотеки України для дітей (м. Київ) для участі у другому
підсумковому турі цього конкурсу.
Отримали також перемогу в конкурсі від європейської організації Meet and Code та
за фінансової підтримки корпорації SAP (проєкти: CodeFast 3.0 «Грай та програмуй
онлайн»; «Турнір юних скретчерів» та Online-турнір з програмування роботів LEGO
«Колонізувати Марс», які були профінансовані корпорацією SAP, яка надає підтримку та

забезпечує ресурсами неприбуткові організації). В Україні Meet and Code реалізується
Ресурсним центром ГУРТ, що є партнером Глобальної мережі TechSoup.
Протягом
серпня
–
вересня
наші
бібліотекарі
брали
участь
у
традиційному фотоконкурсі від Молодіжної секції УБА «Книжкові герої серед нас»,
було надано 7 фотосвітлин різних книжкових персонажів, у які перевтілилися наші
бібліотекарі. Фотосвітлина Крамара Євгена в образі Остапа Бендера потрапила до
календаря на 2021 рік від УБА і буде прикрашати вересень.
Порадувала перемога в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Фонтан ідей у
бібліотечних виданнях»: І місце за творчий library-скетчбук «Інновації або
найкращого досвіду варіації» (Новіцька Н.В., Миронова О.А.). У цьому конкурсі брало
участь й інше методичне видання - бібліокейс «Школа Робототехніки та 3D-технологій» Овдієнко Л.В.
Бібліотеки Олександрійської міської ЦБС отримали перемогу у конкурсі проєктів
соціальної дії (ПСД) за Програмою Британської ради «Активні громадяни»: два
бібліотечні проєкти було підтримано в рамках конкурсу: «Карантин без стресу:
психолог-time»(бібліотека-філія №8 для юнацтва) та «Бібліоняня онлайн» (центральна
міська бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна).
Проєкт «Карантин без стресу»: психолог-time»: цикл відео-консультацій та порад
від спеціалістів, які вкрай необхідні членам нашої громади в період пандемії COVID-19.
Вони націлені на покращення психологічного стану олександрійців, створення
комфортної та позитивної атмосфери в період карантину.
Бібліотеки ЦБС (центральна міська бібліотека, бібліотека для юнацтва, центральна
міська бібліотека для дітей, філії № 5, 10 та філія №3 для дітей) долучилися до проєкту
«Дія. Цифрова освіта» від Міністерства цифрової трансформації України і
стали офіційними хабами проекту.
Крім цього, ми брали участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Бібліотека
року
2020»
від
ВГО
«Українська
бібліотечна
асоціація»
та
інших
Всеукраїнських конкурсах:
 Всеукраїнському конкурсі на допомогу екологічній просвіті «Збережемо
довкілля для майбутніх поколінь» (підготували 3 буктрейлери у номінації «Кращий
буктрейлер з екологічної тематики» та проект ЦБ «Студія «Еко-френдлі»у номінації
«Кращий бібліотечний проєкт/ініціатива з екологічної тематики»);
 Всеукраїнському конкурсі дитячого фотомалюнка «Мрійник року»,
ініційованого Національною бібліотекою України для дітей напередодні Міжнародного
дня захисту дітей. Мета – привернути увагу суспільства до дітей, їхніх бажань та мрій. До
оргкомітету Національної бібліотеки України надіслано 12 робіт юних олександрійців;
Учні дитячої музичної школи «Перлина» сел. Олександрійське брали участь у:
 VII Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сходинки до майстерності»
м. Кропивницький (ІІ місце);
 ІІІ Всеукраїнському дистанційному фестивалі-конкурсі «Перлина України»
м. Дніпро (І місце);
 ІІІ Міжнародному дистанційному фестивалі мистецтв «YULA» м. Харків
(ІІ місце)
Учні Олександрійської дитячої музичної школи брали участь: у 7 мистецьких
конкурсах, 6 з них в он-лайн режимі. 20 учнів школи стали Лауреатами Всеукраїнських та
Міжнародних конкурсів, 10 педагогічних працівників нагороджені Подяками
оргкомітетів.
Учні Олександрійської дитячої художньої школи взяли участь у:
ХХV Міжнародному фестивалі дитячої творчості «Підводні фантазії» Подякою
оргкомітету були нагороджені викладачі ОДХШ: Охапкін Олександр, Тонофрей Олена за
підготовку учнів до участі у фестивалі та зайняте 2 та 3 місця.

ХХV Міжнародному фестивалі дитячої творчості «Підводні фантазії» Грамотою
оргкомітету був нагороджений викладач Охапкін Олександр.
Всеукраїнському
конкурсі
учнівської
творчості
«Веселкові
фарби»
(м. Кропивницький) у номінації «Композиція»:Диплом І ступеня – Баланенко Каміла
(викладач Охапкін О.І.).
Всеукраїнському дитячому конкурсі пейзажу «Мій рідний край» м. Вінниця:
Міжнародному конкурсі учнівської творчості «Самоцвіти. Симфонія кольорів»
м. Львів:
номінація «Декоративне мистецтво»;
номінація «Образотворче мистецтво».
Грамотою українських професійних інструкторів підводного плавання була
нагороджена Олександрійська дитяча художня школа, лауреат ХХІХ Міжнародного
фестивалю дитячої творчості «Підводні фантазії 2020» за виховання у дітей любові до
природи та розвитку цікавості до підводного світу засобами мистецтва.
Подякою від організаторів Міжнародного конкурсу учнівської творчості
«Симфонія кольорів – Самоцвіти», нагороджена Носова Вікторія, за активну участь у
підготовці переможців конкурсу.
Пріорітетні напрямки та проблеми галузі, що потребують вирішення у 2021.:















продовжити роботу над новою концепцією мистецьких шкіл «Сучасний формат
мистецької освіти: поєднання традиційних форм і методів з технологіями
дистанційного навчання» та забезпечення сучасною оргтехнікою;
поповнення фондів новими надходженнями згідно з «Державними соціальними
нормативами забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» ;
закупівля нової комп’ютерної та офісної техніки, спеціалізованих
автоматизованих бібліотечних програм - задля створення «Цифрової
бібліотеки», Єдиного читацького квитка бібліотек Олександрійської громади,
оцифрування та штрих кодування бібліотечного фонду;
вдосконалення матеріально-технічної бази (капітальні ремонти 80% бібліотекфілій, осучаснення дизайну приміщень, оновлення бібліотечних меблів);
- капітальний ремонт хореографічних кабінетів закладу ПК «Світлопільський»;
необхідні кошти на придбання автобуса для клубних та мистецьких закладів
культури для здійснення гастрольної діяльності;
необхідність у реалізації проекту реставрації будівлі Олександрійської дитячої
художньої школи;
гастрольна діяльність за межами країни;
написання грантових проектів у напрямках: туризм, пам`яткоохоронна та музейна
справа;
енергоефективність та енергозбереження, утеплення будівель, заміна вікон на
енергозберігаючі, виготовлення проекту на капітальний ремонт покрівлі
Олександрійської дитячої музичної школи; заміна скло-пакетів в кабінетах
фасадної, південої сторони закладу та в каб. № 32 у Палаці культури
«Світлопільський»;
підвищення кваліфікації, удосконалення методів роботи та обмін досвідом у
Європейських державах .

Начальник управління культури
і туризму міської ради
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