Звіт
про роботу управління культури і туризму
Олександрійської міської ради
за 2021 рік
Усвідомлення необхідності створення єдиного культурного простору та формування
унікальної культурної атмосфери Олександрійської територіальної громади позначається на
діяльності закладів культури, визначає рівень і якість культурно-освітніх послуг, що
надаються ними.
Відповідно до Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України «Про культуру», Порядку
формування базової мережі закладів культури, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 24.10.2021 № 984, враховуючи рішення виконавчого комітету
від 16.06.2021 № 489 «Про затвердження базової мережі закладів культури Олександрійської
міської ради», рішення сесії міської ради від 07.07.2021 № 231 «Про затвердження базової
мережі закладів культури Олександрійської міської ради» з 2021 року Мережа закладів
культури на території Олександрійської територіальної громади розширилася та налічує
30 установ з них:
 бібліотеки – 16;
 клуби – 7 (Будинок культури селища Олександрійське, Палац культури
«Світлопільський», Палац культури «Олександрійський театр» з відокремленими
структурними
підрозділами:
«Головківський
сільський
будинок
культури»,
«Піщанобрідський сільський клуб», «Ізмайлівський сільський будинок культури»,
«Пустельниківський сільський клуб»);
 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 професійний 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 320 працівників (з них: 290 основних
працівників та 30 сумісники):
 мистецькі школи –86 чол.,
 клубні працівники – 88 чол.,
 працівники мистецьких закладів – 36 чол.,
 бібліотечні працівники – 80 чол.,
 музейні працівники – 10 чол.,
 інші працівники – 14 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 Олександрійської
територіальної громади 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;
 створення реєстру туристичних ресурсів на базі інформаційно- туристичного центру
«Олександрія»;
 підтримка розвитку туризму в розрізі турів вихідного дня для активного та сімейного
відпочинку, а також ознайомлення з особливостями національної кухні, культури, традицій,
звичаїв, народних промислів та ремесл;
 активізація екскурсійних заходів для залучення максимальної кількості учнівської і
студентської молоді до екскурсій для ознайомлення з пам‘ятками історико-культурної
спадщини і архітектури Олександрійської територіальної громади;
 популяризація туристичних магнітів Олександрійської територіальної громади;
 розробка нових туристичних маршрутів для різних категорій населення.
 забезпечення надання закладами культури і мистецтв якісних культурно-дозвіллєвих
послуг населенню, підготовка та проведення соціально важливих культурно-мистецьких
заходів загальнодержавного, обласного та регіональних рівнів;
 створення нових культурно-мистецьких проектів;
 розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури;
 забезпечення проведення фестивалів та конкурсів;
 розширення бібліотечними, музейними та клубними закладами територіальної
громади переліку послуг організації дозвілля населення з використанням новітніх технологій
та задоволення потреб громадян у публічній інформації, а також інші заходи, спрямовані на
забезпечення якості та доступності публічних послуг.
 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»;
 облаштування та створення нових оглядових майданчиків у місцях відпочинку
туристів, встановлення вказівників до основних показових атракцій, облаштування зупинок
маршрутного транспорту, в тому числі з урахуванням потреб маломобільних груп населення;
 проведення заходів спортивно-оздоровчого туризму спільно з відділом молоді та
спорту (чемпіонати, змагання, естафети тощо з техніки різних видів активного туризму);
 активізація екскурсійних заходів для залучення максимальної кількості учнівської і
студентської молоді до екскурсій для ознайомлення з пам‘ятками історико-культурної
спадщини і архітектури Олександрійської територіальної громади;
 популяризація туристичних магнітів Олександрійської територіальної громади;
 розробка нових туристичних маршрутів для різних категорій населення;
 забезпечення надання закладами культури і мистецтв якісних культурно-дозвіллєвих
послуг населенню, підготовка та проведення соціально важливих культурно-мистецьких
заходів загальнодержавного, обласного та регіональних рівнів;
 створення нових культурно-мистецьких та написання грантових проектів;
 забезпечення проведення фестивалів та конкурсів;
 розширення бібліотечними, музейними та клубними закладами переліку послуг
організації дозвілля населення з використанням новітніх технологій та задоволення потреб

громадян у публічній інформації, а також інші заходи, спрямовані на забезпечення якості та
доступності публічних послуг;
 розвиток туризму у галузі культури, проведення культурно-масових заходів;
 залучення дітей до мистецької освіти; підтримка творчої ініціативи учнів та
викладачів мистецьких шкіл;
 модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної
системи, навчальної та матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, закладів культури,
проведення реконструкцій та капітальних ремонтів, впровадження енергозберігаючих
технологій;
 розробка тематико-експозиційних планів та створення експозицій виставкових залів
відділу Олександрійського міського музейного центру імені Худякової А.Ф. «Будинок
Дмитра Чижевського»;
 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;
 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;
 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;
 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;
 розвиток та забезпечення збереження функціонування існуючої мережі закладів
культури.
Фінансування галузі у 2021 році було повністю покладене на місцевий бюджет і
становило 43 794,4 тис.грн. З них: на заробітну плату 38208,0 тис. грн; на енергоносії
3675,0 тис. грн; на проведення поточних видатків у закладах культури виділено
1816,6 тис.грн.
Капітальні видатки у 2021 році становили 94,8тис.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.

Фінансові
витрати
155,0 тис.грн.
42,0 тис.грн.

3.

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт ІІ та ІІІ поверхів
ПК «Світлопільський»
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі ОДМШ

4.

Придбання фотозони «Я люблю Олександрію»

22,8 тис.грн.

5.

Монтаж охоронної сигналізації у ІТЦ «Олександрія»

20,1 тис.грн.

6.

Придбання радіосистеми для розвитку туризму

3,7 тис. грн.

7.

Вогнегасна обробка сцени ПК «Світлопільський»

24,9 тис. грн.

8.

Поточний ремонт цоколю Палацу урочистих подій

7,3 тис. грн.

9.

Поточний ремонт дверей центральної міської бібліотеки

1,8 тис.грн

10.

Поточний ремонт зливної каналізації центральної дитячої бібліотеки
Поточний ремонт бібліотеки-філії № 5(заміна вікон, ремонт
читальної зали та абонементу)
Поточний ремонт фасаду та заміна вікон на металопластикові у
бібліотеці-філії № 10
Послуги з розробки документації із землеустрою ПК
«Олександрійський театр»
Виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки по зміні цільового призначення ПК «Олександрійський
театр»
Приєднання до електричних мереж нестандартне ПК
«Олександрійський театр»
Монтаж системи відеоспостереження у ПК «Олександрійський
театр»
Технічне обстеження покрівлі в Олександрійській дитячій
музичній школі
Ремонт і технічне обслуговування системи центрального опалення
в Олександрійській дитячій музичній школі
Придбання столу, стелажів та стільців для бібліотек
Придбання тену «Зірка-10» білий для бібліотек
Придбання інтерактивної дошки, проектору, комплекту для
кріплення для Олександрійської дитячої музичної школи
Придбання костюмів для ПК «Олександрійський театр»
Придбання костюмів (сніговики) для ПК «Світлопільський»
Виготовлення облікової документації на пам`ятку архітектури
місцевого значення за адресою Шевченко, 66

15,1 тис.грн.
43,0 тис.грн.

2.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

30,0 тис.грн.

52,0 тис.грн.
2,0 тис.грн.
3,5 тис. грн.

140,0 тис. грн.
49,7 тис.грн.
14,2 тис. грн.
49,9 тис. грн.
79493,0 тис. грн
14,9 тис.грн.
30,0 тис. грн.
19,0 тис. грн.
24,0 тис. грн.
40,0 тис.грн.

Галузеві програми, які визначали стратегію розвитку галузі культури
у 2021 році
Рішення міської ради від 26 лютого 2021 року № 111 «Про затвердження Програми
розвитку туризму та збереження культурної спадщини Олександрійської
терниторіальної громади на 2021 – 2026 роки»
Основною метою програми є формування сприятливих умов для створення,
модернізації, просування туристичних продуктів Олександрійської територіальної громади,
для збільшення туристичного потоку та перетворення туризму на одну з найбільших

прибуткових галузей економіки громади та забезпечення належного рівня та використання
об’єктів культурної спадщини.
Завдання та цілі програми:
Розробка логотипу, карти Олександрійської територіальної громади із нанесенням на
ній туристично-привабливих об’єктів – 2021-2022 роки;
- створення сучасного вебпорталу – 2022 рік;
- виготовлення та встановлення інформаційних стендів та боксів з QR кодом на
залізничному, автовокзалах та в основних туристичних геолокаціях – 2022 рік;
- виготовлення пам’ятника козаку Григорію Усику, прототипу – засновника території
громади – 2023 рік;
- розробка, виготовлення якісної інформаційно-презентаційної та сувенірної продукції
з інформацією про туристичний потенціал – 2021-2026 роки;
- забезпечення участі громади в обласних, національних та регіональних
спеціалізованих туристичних виставках та форумах – 2021-2026 роки;
- проведення рекламних кампаній, прес- та інфотурів, налагодження співпраці з
обласними, всеукраїнськими та міжнародними організаціями – 2021-2026 роки;
- створення якісних промороликів про туристичний потенціал громади та його окремі
туристичні об’єкти – 2021-2026 роки;
- створення та постійне наповнення туристичним контентом сторінок у соціальних
мережах (SMM реклама та просування туристичного бренду у соціальних мережах) – 20212026 роки;
- створення та розвиток туристичних продуктів (розробка нових туристичних
маршрутів, організація та проведення брендового фестивалю) – 2021-2022 роки;
- облаштування тематичними міні - будиночками (курені) для продажу сувенірної та
крафтової продукції символічного «містечка Усівка» – 2022-2023 роки;
- облаштування зупинок тимчасового відпочинку стаціонарними стендами із
зображенням логотипу Олександрійської територіальної громади – 2022-2026 роки;
- 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
Олександрійської територіальної громади;
- визначення
меж
території
пам’яток
архітектури
та
містобудування,
монументального мистецтва й історії місцевого значення, затвердження зон їх охорони
монументального мистецтва місцевого значення;
- створення умов для комплексного використання пам’яток архітектури та
містобудування, монументального мистецтва й історії місцевого значення для ефективного
розвитку екскурсійного туризму;
- сприяння включенню пам’яток архітектури та містобудування, історії та
монументального мистецтва місцевого значення в національні та місцеві туристичні
маршрути.
Пріоритетним завданням щодо збереження пам’яток культури на території
Олександрійської територіальної громади є: контроль за дотриманням законодавства
України у сфері охорони, та обліку пам’яток культурної спадщини , а також заходи спрямовані на їх збереження .
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 історико-архітектурний 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 Олександрійської
територіальної громади становить 332 одиниць, із них: архітектури і містобудування – 110,
монументального мистецтва – 2, історичні – 181 та археологічні – 39.
Кожного року проводиться інвентаризація історичних, архітектурних та
монументальних пам’яток культури.
На території олександрійської територіальної громади, управлінням культури і
туризму міської ради спільно із управлінням житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури міської ради, власниками земельних наділів, на яких
розташовані пам’ятки археології, та балансоутримувачами пам’яток історії постійно
проводиться моніторинг за станом збереження об’єктів культурної спадщини, стану
збереження братських могил, військових кладовищ та меморіальних комплексів.
На реалізацію заходів Програми протягом 2021 року було залучено кошти у сумі 10,179 тис. грн. на виготовлення: візитівок, флаєрів про діяльність ІТЦ, значки, буклети:
«Олександрія», «Стара архітектура Олександрії», «Party bus» по-олександрійськи», сувенірні
пряники, банер та ROL -AP із зображенням туристичних магнітів Олександрії, ручки,
уніформу (футболки та кепки), бейджи з логотипом ІТЦ для працівників інформаційно –
туристичного центру.
Свою активну діяльність розпочав з 01 квітня 2021р. інформаційно – туристичний
центр «Олександрія», пріоритетним напрямком діяльності, якого стало забезпечення
якісного надання інформаційно-туристичних послуг туристам і мешканцям Олександрійської
територіальної громади. За 2021 рік було організовано та проведено 13 екскурсій, в якій
взяли участь близько 300 осіб. Серед популярних маршрутів стали наступні: театралізовані
туристичні маршрути «Від хутору Усика – до сучасної Олександрії» у форматі Purty bus
«по- олександрійськи»; туристично-рекреаційний маршрут на німецько-українське
підприємство «Неємія» (с.Протопопівка); туристичний маршрут «Нефілософське життя
Дмитра Чижевського»; екскурсія «Поряд із сучасним – минуле»; ознайомча екскурсіябудинком родини Чижевських; екскурсія до зеленої садиби «Мрія», родини Гречаних (сел.
Олександрійське); екскурсія до культурно-освітнього центру «Толока», протестантської
церкви «Жива вода» та пам'ятнику Шевченка (с. Попельнасте); гастроподорож на
виноградник Терещенків у с. Лікарівка; гастромаршрут «Головківський манник» у
с.Головківка.
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 і 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 31.12.2021проведено:
- заходів - 62
- відвідувачів –18790, з них для дітей - 24 заходи, 8570- відвідувачів.

У Палаці культури «Світлопільський» працює 21 клубне формування, з них 7 клубних об’єднань, 14 - аматорських колективів, у тому числі фотостудія «Наш формат».
6 колективів носять почесне звання - «народний аматорський колектив», 2 - «зразковий
аматорський колектив».
Мета аматорських колективів та об’єднань:
- створення умов для участі обдарованих дітей у підготовці та проведенні творчих
проектів;
- виявлення творчих здібностей та формування багатогранної особистості;
- створення умов для участі обдарованих дітей у фестивалях, конкурсах, оглядах;
- розвиток високої громадської позиції членів гуртків;
- створення ринку послуг сучасного шоу-бізнесу;
- формування загальнолюдських моральних 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.
У січні з 01 по 15 проводилась онлайн трансляція Новорічної казки - мюзикл «Повір
у себе». Традиційна святкова дитяча вистава за участю творчих колективів ПК
«Світлопільський». На жаль, через карантинні обмеження захід проходив онлайн, але набрав
велику кількість переглядів у мережі інтернет.
З 01 по 20 січня – (онлайн показ) креативні та нестандартні відео з новорічними
привітаннями від творчих колективів, викликали щирі емоції і сподобалися користувачам
мережі.
09 лютого - привітання до Дня стоматолога від творчих колективів Палацу (онлайн
трансляція) підготував ТЮГ «Апельсин» під керівництвом Світлани Мозгової. Участь взяли
не лише вихованці, а й керівники колективів Анастасія Бушмакіна і ЦДЮТ Сергій Онопа,
студенти «Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв».
11 та 12 лютого конкурсно-розважальна програма до Дня закоханих «Ода коханню-7»
(онлайн показ). Традиційно участь у шоу взяли студенти олександрійських коледжів.
Яскраве і насичене дійство користується популярністю і щороку набирає обертів. Впродовж
конкурсу учасники демонструють вміння і таланти, популяризують культуру спілкування і
презентації, як власних якостей так і іміджу навчальних закладів.
14 лютого відбувся концерт до Дня закоханих за участю вокального ансамблю «Нові
Імена» (онлайн трансляція) став дипломною роботою студентки «Олександрійського
фахового коледжу культури і мистецтв» Єлизавети Задої.
Концертна програма «Вар’яти - шоу», першими відкрили концертний сезон-2021 в
Олександрії отримали улюбленці публіки гумористи «Вар’яти», які 16 лютого, двічі
відправили містян у відрив на сцені Палацу культури «Світлопільський»: шоу показували о
17.00 та о 19.00. Обидва концерти можна вважати аншлаговими, наскільки це дозволяли
карантинні вимоги. 40 квитків на концерти у нашому місті отримали від «Вар’ятів» сім’ї
учасників АТО, 16 - дитячий будинок сімейного типу «Каравела» від ресурсу «Політична
Олександрія», а частину зборів, як і зазвичай, «Вар’яти» віддають на потреби українських
бійців на Сході України.
19 лютого - вечір-реквієм присвячений Дню пам’яті Героїв Небесної сотні «Хто
вмирає в боротьбі, у серцях живе навіки». Захід пройшов онлайн. Його підготувала студія
художньої творчості Universal Art(керівник Наталія Подкур). Лунали вірші про героїв, що
віддали життя за Україну.
23 лютого відбулась концертна програма гурту «Без обмежень». Рок-романтики
зарядили Олександрію енергією, віддані фани чекали на цю подію цілий рік. 23 лютого гурт
«Беz Обмежень» дав в Олександрії відразу два концерти. Музиканти виконали як відомі хіти,
так і сингли з нового альбому, усі композиції супроводжувалися відеокліпами.
25 лютого лірична композиція присвячена 150-й річниці від Дня народження Лесі
Українки «Зорій довіку поміж нас» (онлайн трансляція). Студія художньої творчості
«Universal Art» відобразила творчість поетеси у різні періоди її життя.

04 та 05 березня були проведені концертні програми малих форм, присвячені
Міжнародному жіночому Дню 8 Березня «Зі святом, найдорожчі!» в заході взяли участь
вокальні та хореографічні колективи закладу. Виконані на високому рівні номери створили
святковий настрій глядачам.
З 15 березня проходив Обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів
«Театральна весна Кіровоградщини» - онлайн трансляція. ПК «Світлопільський» представив
дві вистави народних аматорських театрів – «Шалом коханню, або викрутаси долі» ТЮГ
«Апельсин» та «По-модньому». Кіровоградський обласний Центр народної творчості
визначив імена переможців. У номінації «Народні аматорські театри» дипломом II ступеня
нагороджений народний аматорський театр юного глядача «Апельсин» (режисер Світлана
Мозгова). У номінації «Кращий акторський ансамбль» журі відзначило народний
аматорський театр (режисер Тетяна Бессмольна). Кращою виконавицею жіночої ролі визнано
Марину Вороніну (ТЮГ «Апельсин»).
27 березня до міжнародного Дня театру, народний аматорський театр ПК
«Світлопільський» підготував колоритну комедію «По-модньому» в одну дію за п’єсою
Михайла Старицького, яка стала дебютом Тетяни Бессмольної в якості режисера відомого і
визнаного колективу. Яскравість образів, філігранна гра акторів, костюми і декорації
справили враження на глядачів. Вистава стала гарним початком нового театрального сезону і
новою сходинкою в історії Олександрійського народного аматорського театру.
28 березня відбулось дитяче шоу «Фіксики». Найрейтинговіші мультяшні герої
Фіксики, популярні у 80-ти країнах світу, запросили гладачів у світ технічних пригод.
Інтерактивний спектакль – «хеппенінг» дозволив кожній дитині взяти участь у єдиному в
Україні ліцензійному шоу від творців мультфільму.
09 квітня відбулась прем’єра комедії «Шалом коханню, або вибрики долі» народного
ТЮГ «Апельсин». Яскрава аншлагова комедія з місцевим колоритом стала останньою
роботою режисера Світлани Мозгової. Вона поставлена за мотивами п’єси Асі Котляр «Ми –
астронавти».
08 та 09 травня, до Дня Перемоги творчий колектив підготував грандіозний
театралізований концерт «День, коли закінчилась війна», який не залишив байдужим нікого.
Його сценарій міг би стати основою для вражаючого фільму, або навіть серіалу. Як
змінюється людина під впливом обставин. Як речі стають важливими, а світогляд
змінюється, коли на кону стоять життя і смерть. Історія кохання, відбиток війни на долях
людей, те велике, що живе у серці і залишається, незважаючи на випробування і відстані –
вічні цінності, які війна, як лакмусовий папір проявляє у людських душах.
15 травня відбулась Ювілейна концертна програма до 90-річчя «Олександрійського
фахового коледжу культури і мистецтв». Випускники різних років, викладачі, ветерани, гості
з різних міст вітали ювілярів та гостей «З вдячністю в серці» у Палац культури
«Світлопільський».
19 травня завітав ансамбль танцю Збройних Сил України «Армія з народом» з
концертною програмою з вокальними і хореографічними номерами виступили військові
ансамблі та оркестри, які виконали композиції на патріотичну, військову та народну
тематику. Мета проекту: продемонструвати єдність Збройних Сил України та цивільного
населення, зміцнення авторитету та іміджу Українського війська.
21 травня відбулась ювілейна концертна програма хореографічного колективу «Alex
modern» «Зупиніть землю, я зійду», на якій була присутня комісія з обласного центру
народної творчості з приводу клопотання щодо присвоєння колективу звання «зразковий
аматорський колектив». Нова програма складалася з нових танців і мала філософську
концепцію. Це – притча, роздуми про земний досвід, якого набувають люди протягом життя.
Про ситуації, які доводиться долати, і про установки, яких важко позбутися. Про це
розповіли діти своєю творчістю. Глибоко, незвичайно, зворушливо і яскраво, з
оптимістичним фіналом.
29 травня на території перед ПК «Світлопільський» проводилась концертно –
розважальна програма з нагоди 275-ї річниці міста Олександрії «Свято рідного міста» діяла
фотовиставка «Моя Олександрія», де до уваги глядачів були представлені світлини різних
куточків нашого міста та його мешканців проводили дитяче караоке, концертно-розважальна

програма, фестиваль талантів від БДЮТ, конкурс малюнків на асфальті, показові запуски
ракет, судномоделей, квардрокоптерів, аквагрим тощо.
Цього ж дня на сцені ПК «Світлопільський» відбувся Мистецький проєкт дитячої
філармонії «Музично-казковий феєрверк». Музично - казковий феєрверк із подорожжю у
чарівний світ мультляндії до бастіону супер-героїв. Ростові ляльки, веселі конкурси,
драйвові мелодії та пісні, танцювальний батл, цікаві призові ігри. А за декілька годин
поспіль олександрійці побачили приголомшливий АРТ-МІКС, «Кіноконцерт - 2021» за
участю творчих колективів і солістів Кіровоградської обласної філармонії. Видовищний
концерт з великим фоновим екраном, на якому демонструвалися улюблені фільми
міжнародного кінематографу під живу музику у виконанні камерного оркестру
«Концертіно», ансамблю «Єлисавет-ретро» тріо «Дежавю» та солістів обласної філармонії.
30 травня відбулась яскрава концертна програма з нагоди 275-ї річниці міста
Олександрії «З Днем народження, рідне місто». Щорічний міський конкурс «Олександрієць
року». Фестиваль вуличної їжі. Фінальною крапкою у святкуванні ювілейного Дня міста
стала масштабна концертна програма ввечері на площі Соборній. Свою майстерність для
олександрійців та гостей міста демонстрували різні творчі колективи ПК «Світлопільський».
Продовжилося святкування урочистостями та нагородженням переможців щорічного
конкурсу «Олександрієць року», присвоєнням звання «Почесний громадянин міста
Олександрії» та врученням відзнак «За заслуги перед містом».
04 червня в глядацькій залі ПК «Світлопільській» відбулась комедія «Шалом
коханню, або вибрики долі» народного ТЮГ «Апельсин». Чудова режисерська робота
Світлани Мозгової. Глядачі отримали насолоду від витонченого гумору та філігранної гри
улюблених акторів, вистава завжди проходить з аншлагом.
05 червня до Дня захисту дітей колектив Палацу підготував концертно-ігрову
програму «Щасливе дитинство». Свято з іграми, танцями та солодкими подарунками
пройшло на майданчику біля ПК «Світлопільський». Перед глядачами виступили творчі
колективи ПК «Світлопільський», діти побачили показовий виступ пожежників, отримали
солодкі подарунки.
12 червня пройшов звітний концерт театру танцю «Street ballet». Танцювальне travelshow «Вам віза не потрібна». Посадку на борт літака оголосив командир екіпажу - ведучий
шоу, директор ПК «Світлопільський» Дмитро Клюєв, до речі, також випускник Street ballet.
19 червня конкурс краси і моди «Мини и Мисс Совершенство-2021». Фешн-конкурс
від модельної агенції «Інтрига» об’єднав учасниць віком від 4 до 18 років. У програмі:
виступи художніх колективів ПК «Світлопільський», показ колекцій від модних бутиків,
виступи матусь учасниць конкурсу, багато сюрпризів та подарунків.
25 червня в стінах ПК «Світлопільський» відбувся випускний вечір НВК (ЗНЗ І-ІІІ
ст. №9)
27 червня - випускний вечір «Олександрійського коледжу культури і мистецтв».
26 червня романтичний вечір до Дня молоді «Вогонь кохання», проводився на
галявині біля вогнища, зібрав багатьох прихильників пісень під гітару, віршів про кохання і
відпочинку на природі у вечірній прохолоді після спекотного дня, взяли участь аматори та
любителі живої романтичної музики.
27 червня проходив святковий концерт, присвячений Дню молоді «Квітуй у пісні й
добрих справ, чарівна молодість моя». Двогодинна програма, підготовлена ПК
«Світлопільський», включала виступи вокальних та хореографічних колективів.
28 червня вокальні колективи Палацу взяли участь в концертній програмі до Дня
Конституції України «Процвітай, наша юна Державо».
08 липня відбулась концертна програма «Від серця до серця» за участю студії
художньої творчості «Universal Art» для людей з особливими потребами ГО «Віра».
Керівник «Віри» Зоя Беззубова, щотижня запрошує художні колективи міста на заходи, які
організовує для людей з обмеженими можливостями, аби урізноманітнити їхнє життя.
30 та 31 липня в міській дитячій бібліотеці проходила V Ювілейна Всеукраїнська
виставка-фестиваль гладіолусів «Скіфська веселка». Участь у ній взяли 20 гладіолусоводів із
шести регіонів України, які представили 500 різних за кольорами і розмірами сортів
гладіолусів. Урочисту програму відкриття фестивалю підготував і провів Палац культури

«Світлопільський». «Скіфська веселка» вже стала брендом Олександрії. Для гостей
фестивалю проводяться консультації та майстер-класи, доступна гарна фотозона у стилі
«прованс».
14 серпня пройшла презентація комп’ютерної академії «ШАГ» «Освітні технології
Олександрії». В Олександрії відкрилася філія Комп’ютерної Академії ШАГ, випускники якої
працюють в Amazon, Ebay та Microsoft.
20 серпня відбулося відкриття меморіальної дошки на фасаді будівлі ПК
«Світлопільський» режисеру Юрію Дзбановському. Меморіальна дошка встановлена за
ініціативи колективу Палацу культури і нагадуватиме олександрійцям: у цьому закладі
працював із 1975 по 2020 рік Почесний громадянин Олександрії, член Національної спілки
театральних діячів України, режисер народного аматорського театру Юрій Дзбановський.
Урочисту церемонію відкриття пам’ятної дошки провів учень і послідовник Юрія Ігоровича,
директор Палацу культури «Світлопільський» Дмитро Клюєв.
23 серпня у День Державного Прапора України заходи ропочалися ходою вишиванок,
колону супроводжував міський професійний духовий оркестр «Ліра», а попереду неї містом
– від площі Соборної до пам’ятника Тарасу Шевченку – несли великий синьо-жовтий стяг.
Право нести Двоколор отримали талановиті діти та молодь, представники різних професій,
ветерани АТО, які передавали один одному наш Державний символ. У сквері біля
пам’ятника Великому Кобзарю прведено літературно-музичну композицію «Прапор єднає».
Участь у святковій ході та урочистій церемонії підняття Державного Прапора України взяли
понад дві сотні олександрійців, серед них – Олександрійський міський голова Сергій
Кузьменко. Після цього у Палаці культури «Олександрійський театр» відбувся святковий
концерт, участь у якому взяли колективи ПК «Світлопільський».
24 серпня захід відбувся на площі перед Палацом культури «Світлопільський»
сонячного ранку у День Незалежності України. Гімн України одночасно заспівали мешканці
усіх 49 громад Кіровоградської області. Загалом захід, що транслювався онлайн, об’єднав
більше 5 тисяч людей. Жителів Кіровоградщини привітала голова обласної державної
адміністрації Марія Чорна. Імена усіх виконавців занесені у Книгу Рекордів України.
28 серпня була проведена святкова концертна програма до Дня селища
Олександрійського. Завжди приємно дарувати людям радість! Творчі колективи Палацу
культури із задоволенням відгукнулися на запрошення старости Тетяни Бандурко і
підготували концертну програму з нагоди святкування 74-ї річниці селища
Олександрійського.
29 серпня відбувся вечір пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «Герої не вмирають, вони
завжди залишаються у наших серцях». Літературно-музична композиція з елементами
театралізації за участю творчих колективів і виконавців Палацу «Alex modern» та «Universal
Art» пройшла на площі біля Палацу культури «Світлопільський». Учасники Вечора пам’яті
запалили свічки на знак того, що Герої не вмирають, і поставили їх біля стилізованого Гербу
України з гронами червоної калини.
03 вересня колектив Палацу провів урочисту церемонію відкриття меморіальної
дошки Юрію Буслову – талановитому педагогу, вчителю фізики, відміннику народної освіти,
відзначеному за особливі заслуги перед Україною. Захід вийшов зворушливим і щемним,
лунало багато теплих слів на адресу гарної, доброї людини, вчителя і директора, якого
любили усі. Виступали учні, колеги, рідні Юрія Буслова, який залишив по собі світлу
пам’ять та значний слід на Землі.
10 вересня пройшли урочистості з нагоди Дня фізкультури і спорту. Свою творчість і
заряд позитиву присутнім на святкуваннях у Палаці урочистих подій подарували виконавці
народного вокального ансамблю «Криниченька» (керівник Наталія Паніна) і народного
аматорського клубу спортивного-бального танцю «Олександрит» (керівник Світлана
Стукаленко).
День відкритих дверей, 10-та річниця створення і початок нового навчального року в
«Університеті третього віку», відбувся 16 вересня в Олександрійському територіальному
центрі соціального обслуговування. Концертна програма за участю студії художньої
творчості Universal Art. Виконавці створили піднесений настрій, а ведучий заходу вдало

поєднав урочистість церемонії нагородження викладачів та слухачів і невимушеність
атмосфери свята.
23 вересня в Олександрію завітав Коломийський обласний український драматичний
театр ім. І. Озаркевича. Дитяча вистава «Котигорошко» та комедія «Мартин Боруля», яку
показали двічі: один з показів був для педагогів. Гра акторів, декорації та атмосфера в залі
були чудовими. Театралам вручені квіти від Олександрійського міського голови Сергія
Кузьменка та голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної.
24 вересня відбулась звітна концертна програма вокальної студії «Покоління NEXT»
«Мрія, втілена в життя». Майже двохгодинне шоу на сцені ПК «Світлопільський» пройшло
на високому рівні, динамічно і професійно. Пісні виконувалися трьома мовами, репертуар
включав у себе як класику, так і сучасні композиції, чергувалися виступи солістів і масові
номери. Глядачі побачили і виступи керівника студії Анастасії Бушмакіної, яка співає з 11
років, була солісткою зразкового аматорського ансамблю «Нові імена», вивчала у вишах
естрадний та джазовий вокал.
25 вересня театральні колективи взяли участь у 51-му Всеукраїнському святі
театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» на «Хуторі Надія», де проводились підсумки
обласного огляду-конкурсу аматорських театральних колективів «Театральна весна
Кіровоградщини». Народний аматорський театр під керівництвом Тетяни Бессмольної та
народний аматорський театр юного глядача «Апельсин» (режисер Світлана Мозгова) йшли у
складі театральної ходи і отримали престижні нагороди обласного огляду-конкурсу
«Театральна весна Кіровоградщини». «Апельсину» вручено Диплом ІІ ступеню, акторку
театру Марину Вороніну відзначено за кращу жіночу роль у комедії з місцевим колоритом
«Шалом коханню, або викрутаси долі». Народний аматорський театр, заснований Юрієм
Дзбановським, переміг у номінації «Кращий театральний ансамбль» у виставі «Помодньому», нагороду отримала режисер театру Тетяна Бессмольна.
30 вересня Олександрійська громада взяла участь у «Покровському ярмарку» в місті
Кропивницькому у рамках міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо – 2021».
Місто представило виставку робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, гоночний
автомобіль чемпіона з автокросу Даніїла Криська, туристичні магніти Олександрії. У
концертній програмі взяв участь зразковий вокальний дитячий ансамбль «Нові імена»
(керівник Наталія Заболотнікова). Високий рівень майстерності справив приємні враження
на глядачів. Творча делегація Олександрії отримала Грамоту від голови Кіровоградської
ОДА Марії Чорної.
Комедію «Шалом коханню, або викрутаси долі» народного аматорського ТЮГ
«Апельсин», колектив показав увечері 30 числа. Вдало підібраний акторський ансамбль: усі
чудово розкрили характери своїх героїв, їхня гра була такою неперевершеною, що оцінили
глядачі, дуже сподобалася ідея зі зміною декорацій, як і самі декорації.
09 жовтня народний аматорський театр ПК «Світлопільський» показав комедію
М.Старицького «По-модньому». Нестаріюча класика набула нового звучання, вистава вкотре
зірвала овації і завоювала серця глядачів.
13 жовтня відбулась концертна програма до Дня козацтва та Дня захисників і
захисниць України «Ми патріоти вільної країни». Гостями Палацу стали посадовці органів
місцевого самоврядування, військовослужбовці військової частини 2269 НГУ, ветерани,
учасники бойових дій, громадські активісти, освітяни. Після щемної театралізованої
постановки присутні вшанували пам’ять загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України хвилиною мовчання. У святковому концерті взяли участь
художні колективи ПК «Світопільський» «Нові імена» та СХТ «Universal Art».
Концертна програма гурту «Антитіла» на підтримку альбому «Hello», на яку так
чекали олександрійці відбулась 24 жовтня. Шикарне світло, потужний звук, якісна музика,
улюблені хіти – усе це зробило вечір неймовірним. Емоцій і вражень вистачить надовго.
28 жовтня в Олександрії проходив обласний семінар-практикум з театрального
мистецтва. Перегляд вистави «Шалом коханню, або вибрики долі» ТЮГ «Апельсин» та
вистави «По-модньому» аматорського театру ПК «Світлопільський». Понад 40 керівників
аматорських театральних колективів Кіровоградської області відвідали Олександрію в
рамках обласного семінару-практикуму. Гостей міста приймали Палаци культури

«Світлопільський» та «Олександрійський театр», програма включала перегляд двох вистав
олександрійських народних аматорських театрів ПК Світлопільський». Гості зустрілися з
творчими колективами та обмінялися досвідом роботи з олександрійськими театралами.
09 листопада колектив Палацу підготував онлайн привітання до Дня працівників
культури та аматорів народного мистецтва.«Світопільський» привітав колег на сторінах у
соцмережах віршем О. Колосовської і запропонував жартівливий ребус-тест із
зашифрованими іменами відомих в Олександрії працівників сфери культури. Кожен із
дев’яти ребусів складався з чотирьох зображень, які асоціюються з конкретною людиною. У
професійне свято колеги – керівники закладів культури – отримали від Палацу культури
вітальні листівки, а на офіційних сторінках закладу у Facebookта Instagram розміщена стаття
про технічну команду ПК «Світлопільський».
21 листопада відбувся вечір пам’яті «Країна нескорених» приурочений до Дня
Гідності та Свободи, який проводився на площі Соборній. Хроніка подій Революції Гідності
перемежалася піснями українських гуртів того часу. ПК «Світлопільський» показав
тематичне дійство у форматі театру тіней «Моя земля» у виконанні студії художньої
творчості «Universal Art» (керівник Наталія Подкур). Пісню «Обійми мене» виконали Сергій
та Анастасія Онопа і Наталія Паніна, а СХТ «Universal Art» презентувала композицію «В
нашому серці». Захід продовжився біля інсталяції на Соборній площі. У ньому взяли участь
представники міської ради, політичних партій і громадських організацій «Нова хвиля»,
«Захисники України – Олександрійщини» та інших.
6 грудня відбувся мітинг, присвячений 78-ій річниці визволення Олександрії від
нацистських загарбників «У грудні 43-го». Захід пройшов біля пам’ятнику загиблих у Другій
світовій війні воїнів-визволителів у Перемозькому мікрорайоні. Мітинг відкрили Державним
Гімном у виконанні Наталії Подкур та Анастасії Бушмакіної. Солісти зразкового вокального
колективу «Нові імена» (керівник Наталія Заболотнікова) виконали пісню «Обеліск».
Присутні поклали квіти до пам’ятника загиблим солдатам Другої світової та випустили у
небо голубів – як символ Миру.
З 17 грудня у Палаці урочистих подій проходила благодійна виставка-ярмарок
альтернативних ялинок. Урочисте відкриття заходу провів Палац культури
«Світлопільський». Це вже друга виставка альтернативних ялинок у нашому місті. Мета
проекту – не лише збереження природи, а й відкриті можливості для творчості та
меценатства.
18 грудня відбувся регіональний фешн-конкурс «Я просто Янгол - 2021», де брали
участь талановиті діти, які продемонстрували свій талант в різних номінаціях.
19 грудня на площі Соборні засяяла вогнями новорічна ялинка. Свято підготували
творчі колективи Палацу. У гості завітав Святий Миколай, який фотографувався з усіма
бажаючими у своїй «резиденції» і дарував дітям солодощі, також олександрійців привітав зі
святом міський голова Сергій Кузьменко.
25 грудня в стінах Палацу культури «Світлопільський» пройшов творчий вечір
Дмитра Клюєва, під назвою «Nicht Клюєв». В заході брали участь творчі колективи Палацу
та кращі колективи міста. Атмосфера заходу була затишною, цікавою, вражаючою. Вів
програму Дмитро Клюєв. Різні жанри - поезія, хореографія, вокал, сплелися в одне ціле.
Такий формат заходу вразив глядачів креативним підходом та стилем виконання.
Важливим акцентом роботи Палацу залишається патріотичне виховання молоді та
юнацтва та популяризація традицій української культури за допомогою пісень, вистав,
танців.
У 2021 році було придбано багато необхідних технічних та аудіо, студійних приладів
для поліпшення та якості роботи закладу: електрокоса Vitals 5226; дриль ударний VITALS;
зварювальний апарат IGBT SAB-15; акумуляторний дриль-шуруповерт CD-120 HQ;
шліфувальна машина кутова GL-125S; подовжувач 30 м 2*1,5мм на котушці «ЛУЧ»; ліхтар
RIGHT HAUSEN 313032 6W; ліхтар YJ2818 акумуляторний з ручкою від розетки;
радіосистема SHURE QLXD4/BETA 58A; мікрофонний шнур Rockcable RCL30305 D7;
готовий інсертний кабель Soundking BB314; поп-фільтр мікрофонний Superlux MA91; карта
музична M-Audio AIR 192/8; підсилювач для навушників Mackie HM-4; студійний мікрофон
Audio-Technika AT 2020; навушники Sennheiser HD 200 Pro; ноутбук Dell Vostro 3515, сумка

для ноутбука Grand-X 15.6; зовнішній жорсткий диск 2.5 1ТВ WD; подовжувач Lemanso
LMK058.
На проведення культурно-мистецьких заходів було використано 178470,10 грн.
бюджетних коштів
Співпраця з громадськими організаціями, навчальними закладами та підприємствами
міста дала можливість закладу залучити населення до проведення культурно-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 коханню7», 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.
Палац культури «Олександрійський театр»
Палац культури «Олександрійський театр», є державним закладом, що належить до
сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України, діяльність
якого спрямована на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального
мистецтва.
Палац культури «Олександрійський театр», як невід’ємна складова української
національної культури, у 2021 році продовжував плідно працювати і попри всі труднощі,
пов’язані з роботою закладу в умовах коронавірусної пандемії, його працівники зробили все
можливе для забезпечення творчої діяльності, надання культурних послуг олександрійцям і
гостям міста. В нових умовах роботи вдалося вибудувати ефективну діяльність всього
Палацу культури та його творчого складу.
Основною подією цього року стало повернення історичної назви закладу – Палац
культури «Олександрійський театр». Будівля Палацу є справжньою культурною перлиною не
тільки міста Олександрії, а й Кіровоградської області. Про неї знають навіть за кордоном.
Ще в далекому 1889 році у Франції видали серію листівок «Найкращі театральні будівлі
світу», де на одній з них був зображений реконструйований будинок нашого театру, будівля
закладу є об’єктом культурної спадщини за категорією пам’ятки місцевого значення.
Метою основної діяльності «Олександрійського театру» є розвиток та популяризація
аматорського мистецтва, підвищення виконавської майстерності колективів, окремих
виконавців, обдарованих дітей та молоді розвиток театрального мистецтва і театральної
справи, формування та задоволення потреб населення, залучення жителів міста до надбань
світової і національної культури, відродження духовності і патріотизму як фундаментальних
основ побудови держави України.
Протягом 2021 року Палацом культури «Олександрійський театр» проведено 114
масових заходи. Обслуговано 34180 чоловік, з них 13500 дітей та молоді.
Кількість «народних» та «зразкових» колективів в Палаці культури
«Олександрійський театр» збільшилось, це:
- Народний аматорський хор «Веселка», керівник – Катерина Скляр;
- Народний ансамбль танцю «Віночок», керівники - Наталія Баннік;
- Народний вокальний ансамбль «Перлина», керівник – Віта Кулик;
- Народний оркестр «Камертон»- керівник заслужений працівник культури України
- Микола Кузів;
- Зразковий театр танцю «Вуличний балет», керівник - Тетяна Ребер.
На базі нашого закладу розпочали свою робочу діяльність колективи :
- Зразковий аматорський хореографічний колектив «АвантюриН», керівник Наталія Козинець;

- Вокально-театральна студія «Смарагдове місто», керівник - Тетяна
Константинова;
- Драматичний театр-студія «Різдво», керівник - Олена Цівінська.
Також в цьому році підтвердили почесне звання «народний», такі колективи:
- Народний аматорський хор «Веселка», керівник – Катерина Скляр;
- Зразковий аматорський хореографічний колектив «АвантюриН», керівник Наталія Козинець;
- Народний вокальний ансамбль «Перлина», керівник – Віта Кулик.
В 2021 році закінчилась основна реставрація будівлі Палацу культури
«Олександрійський театр» та стартував театральний марафон професійних колективів.
Рік почали з 4-го січня з вистави «Лускунчик», який нам показував Обласний
академічний український музично-драматичний театр ім. Марка Кропивницького,
м. Кропивницький, а також протягом року нас відвідали:
- Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр
ім. М.В.Гоголя, з виставою «Украдене щастя»;
- Кіровоградський обласний академічний український музично-драматичний театр
ім. Марка Кропивницького, з виставами:
«Ledi Night», «Севільські заручени»;
- Полтавський драматичний театр ім. М.Булгакова, з виставами:
«Гаррі Поттер та загублений ліс», «Майстер і Маргарита»;
- Коломийський обласний Український драматичний театр ім. Озаркевича із виставою
Карпенка Карого «Сто тисяч» та музична казка «Світлофор-моргайко»;
З закінченням реставрації нас відвідала велика кількість відомих гостей:
- Наталія Мацак - прима-балерина Національного академічного театру опери і балету
України ім.. Т.Шевченка, Народна артистка України, Заслужена артистка України;
- Сергій Кривоконь - соліст Національного академічного театру опери і балету
України ім.. Т.Шевченка;
- Марія Чорна – голова Кіровоградської ОДА;
- Марек Шафін – посол Словацької Республіки;
- Юрген Ханзен – депутат парламенту міста Гельзенкірзен Німеччина;
- Керівники КП «Інститут розвитку Кременчука».
В зв’язку з відкриттям в нашому закладі з’явилася нова форма роботи, така як
проведення екскурсій. У декількох працівників закладу є свої цікаві історичні факти та
розповіді, тому вже велика кількість місцевих та гостей із інших областей відвідали, з
екскурсіями, наш заклад.
В 2021 році Палац культури «Олександрійський театр» був включений у Програму
Президента України - проєкт «#Велике будівництво» - масштабна розбудова якісної
інфраструктури України. Реконструкція закладу була спрямована на принципах
енергоефективності та високої якості, інклюзивності та націленості на комфорт, кращу
результативність, якість та доступність для кожного.
З 2021 року структура Палацу культури «Олександрійський театр» дещо змінилась і
до нас були приєднані 4 сільські клуби, в якості відокремлених структурних підрозділів - це:
1) ВСП «Головсківський СБК»,
2) ВСП «Ізмайлівський СБК»,
3) ВСП «Піщанобрідський СК»,
4) ВСП «Пустельниківський СК».
На підтримку сільських закладів ми розпочали надавати методичну і практичну
допомогу.
В них було проведено: новорічні свята, Дні села, державні свята, календарнообрядові свята, Водохреща, свято Покрови, відкриті заняття, музично-літературні
композиції, мітинги-реквієми. В зв’язку з пандемічними умовами було опубліковано на
сторінці Facebook - Палацу культури «Олександрійський театр» багато статей, фотозвітів та
відеопризентацій. Найбільш визначною подією в цьому році стало святкування Днів села.
21 серпня День села та річницю незалежності відсвяткувало село Головківка.
Феєрична програма стартувала на шкільному подвір’ї, працювали великі батути та

фотозони, аніматори проводили майстер-класи з виготовлення флікерів, рухливих
метеликів, аквагриму, а кожен маленький житель отримав морозиво та повітряну кульку у
подарунок від спонсора заходу. На цій же локації облаштували і зони харчування, де жителі
села та гості проводили свій вільний час, поки малеча розважалася.
Із початком урочистого концерту до громади звернулася заступник міського голови
Ірина Чемерис, яка від імені Сергія Кузьменка привітала всіх зі святом.
Після завершення урочистої частини розпочалася розважальна програма для
дорослих з конкурсами й дискотекою від DJ Олександра Діброви. Перед глядачами також
виступили кавер тріо «Tweed Beat Trio» і гурт «Three and half» з акробатичними номерами,
неоновим та дзеркальним шоу. Із нагоди свята лунав над Головківкою і феєврерк.
22 серпня відбулося святкування Дня Незалежності та Дня села в Пустельникове та
Ізмайлівка.
Біля Пустельниківського СК відбулося урочиста концертна програма, аніматори
проводили майстер-класи, була облаштована зона харчування, для гостей та жителів села.
На святі були присутні заступник міського голови Ірина Чемерис, заступник начальника
управління культури і туризму Наталія Волкова.
Палац культури «Олександрійський театр» активно долучається до відзначення
державних та урядових свят, проведення мітингів, тематичних програм та концертів
1)
Мітінги-реквієми:
- «Афганістан – мій вічний біль, моя пекуча пам'ять»;
- До 35-ї річниці роковин аварії на Чорнобильській АЕС «Чорнобиль в серці України,
а тінь його по всій Землі»;
- До Дня скорботи і вшанування жертв війни «Людська пам'ять стукає в нашу серця»;
- До 77-ї річниці визволення України від нацистських загарбників «Бережіть світлу
пам'ять»;
- До Дня пам’яті жертв голодомору «Голодомор – біль душі і пам'ять серця»;
- До Дня скорботи та вшанування пам’яті жарт війни «Хвилина мовчання пекуча й
терпка»;
- Відкриття меморіальної дошки молодшому сержанту Олександру Швецю.
2)
Літературно- музичні композиції:
- До дня народження Т.Г.Шевченка «Єднаймо душі словом Кобзаря»;
- Присвячена вшануванню героїчного подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЄС «Гірчить Чорнобиль скрізь роки»;
- До 78-ї річниці визволення Олександрії від нацистських загарбників «Мирний день –
найвища нагорода»;
- До Дня Гідності та Свободи «Свобода, воля і честь понад усе!»;
- До Дня Покрови Пресвятої Богородиці та Українського козацтва та Захисників та
Захисниць України «Сила нескорених»;
- З нагоди підняття Державного Прапору України «Два кольори у прапорі злилися!»;
- До Дня Державного Гербу України «Тризуб – наша гордість і слава».
3) Розважальні молодіжні програма:
- «Шалене кохання у найчарівнішому місті»;
- «На Купала сонце грало».
4) Дитяча розважально-ігрова програма:
- До дня сміху «Посмішок дитячий сміх»;
- День молоді у селі Головківка «Весела тусовочка»;
- До Дня захисту дітей «Весела тусовочка».
5) Концерти:
- «Зачарує цілий світ – Головківський родовід»;
- Святковий концерт присвячений 30-ї річниці незалежності України «Україно, з-під
серця краплино – моя доля, життя і снага»;
- Святковий концерт присвячений Дню Конституції України «Україна єдина –
Україна, це ми!»;
- Святковий концерт присвячений Дню Конституції України «Ми заквітчаємо тебе,
Україна, любов’ю!»;

- День молоді у селі Головківка на стадіоні «ГОЛовківський» «Хай з молоддю
розквітне Україна»;
- До Дня міста Олександрії «Найкраще місто на землі!»;
- День вишиванки «Народжені у вишиванках»;
- До Дня сім’ї та Дня матері «День сім’ї любові і вірності»;
- День
працівників
житлово-комунального
господарства
та
побутового
обслуговування населення «Шлемо вітання від щирої душі».
28 жовтня у Палаці культури «Олександрійський театр» завітали гості учасники
обласного семінару керівників театральних колективів області. Вже у фойє театралів
зустріли учасники художньої самодіяльності Палацу культури «Олександрійський театр».
Оплески та веселий сміх щодо побаченого став добрим початком вечора, який об'єднала її
величність Муза мистецтва. Після костюмованого дійства гості були ознайомлені з історією
театру, його корифеями та виступами сучасних театральних колективів. Наступним кроком
були фотозйомки біля фотозони, яка символізувала Комедію і Драму.
У звітному році народний аматорський хор «Веселка» активно брав участь у масовому
виконанні Гімну України. Олександрія із радістю підтримала ідею кропивничан об'єднатися
задля спільного виконання гімну України. Олександрія знову довела, що ми одна сім'я,
сильна і згуртована.
Палацу культури «Олександрійський театр» є базою для державної виробничої
практики для студентів КВНЗ «Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв».
Студенти спеціальності «Народне пісенне мистецтво» співпрацювали з народним
аматорським хором «Веселка». На базі якого студенти поставили та захистили свою
постановку.
Студенти спеціальності «Видовищно-театралізовані заходи» на базі закладу поставили
та захистили свої театральні постановки в яких взяли участь солісти, колективи та учасники
художньої самодіяльності Палацу культури «Олександрійський театр».
На підтримку національних свят та обрядів народний аматорський хор «Веселка»
протягом року організовував народні гуляння, це – «Святвечір» музичний подарунок
глядачам в якому показані та дотримані всі традиції.
Також протягом року народний аматорський хор «Веселка» приймав активну учать у
концертах до Дня Незалежності, Дня конституції та інших місцевих заходах. До Дня міста
підготовили та продемонстрували декілька композиції «Стежка у воріт» та «Любий брате,
маму бережи», «Моє рідне село», «За селом»
Традиційно народний аматорський хор «Веселка» бере участь у Всеукраїнському
фестиваль-конкурсі вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», цього року захід
проходив дистанційно, тому колектив записав своє конкурсне відео. Отримали Диплом II
ступеню.
24 вересня відбулося грандіозне святкування 60-річчя народного аматорського хору
«Веселка». Було виконано основний репертуару, а після розпочалися привітання та
нагородження. Керівника Катерину Скляр, акомпаніатора Руслана Костенка, солістів та
учасників хору привітали: заступник міського голови Ірина Чемерис, начальник управління
культури і туризму міськради Ольга Переведенцева, заслужений працівник культури України
Григорій Абажей, заслужений працівник культури України Микола Кузів, завуч
Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв Ігор Погорілий, народний
ансамбль танцю «Віночок» та зразковий аматорський хореографічний колектив
«АвантюриН» Палацу культури «Олександрійський театр».
Одна із направлень закладу обслуговування і відзначення професійних свят. В 2021
році були проведені вітальні заходи присвячені Дню працівників житлово-комунального
господарства та побутового обслуговування населення. Метою заходу було поздоровлення та
нагородження працівників житлово-комунальної сфери Грамотами і Подяками
Кіровоградської обласної державної адміністрації та Олександрійського міського голови . А
не менш приємними подарунками для глядачів стала святкова концертна програма від
Палацу культури «Олександрійський театр».
18 червня відбувся святковий концерт присвячений Дню медичного працівника під
назвою «Дякуємо. Підтримуємо. Допомагаємо». У фойє театру медичних працівників

гостинно зустрічав струнний квартет народного оркестру «Камертон». На заході були
присутні перший заступник міського голови олександрійської міської ради Юрій Гугленко,
начальник охорони здоров'я міської ради Тамара Сакара, головний лікар центральної міської
лікарні Віктор Приходько. Під час концерту відбулося нагородження почесними грамотами,
грамотами та квітами, як ветеранів медичної праці, так і тих хто своїм професіоналізмом
вніс неоцінимий вклад у розвиток медичної галузі в Олександрії. Свою святкову концертну
програму подарував Палац культури «Олександрійський театр».
Також 27 серпня в концертній залі Палацу культури «Олександрійський театр» за
ініціативи Олександрійського колегіуму відбулася Регіональна конференція для шкільних
педагогів «Mini – Ed Camp Oleksandria».
Друга світова війна була наймасштабнішим та найжорсткішим збройним конфліктом
нашої історії. Людські та матеріальні втрати під час Другої світової війни стали найбільшими
за всю історію. Титанічна боротьба полеглих у війні засвідчила незламну силу характеру та
невмирущу волю до життя. Цей день присвячений пам’яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє
життя було обірвано насильством світового масштабу, людям усіх рас і націй, чоловікам і
жінкам, воїнам і мирному населенню – усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через
усі кола пекла Другої світової війни. Тим, хто загинув на її фронтах, в окопах і тим, хто
загинув під час бомбардувань, побував у полоні, концтаборах, чи просто зник безвісти у
вихорі воєнного лихоліття.
Українці не на словах знають ціну війни, саме тому ми плекаємо мир. Наша пам’ять та
готовність до боротьби за свою землю є запорукою того, щоб подібні катастрофи не
повторювалися ніколи.
Світла пам'ять загиблим у боях за визволення, захист честі та гідності рідного народу.
Земний уклін героям війни, які зуміли вижити у страшному пеклі ворожих навал та крізь усе
життя пронесли любов до Батьківщини. Наш святий обов’язок - шанувати безцінний подвиг
ветеранів, зберегти спогади очевидців кривавих років війни для наступних поколінь.
З нагоди такого свята закладом було проведено театралізована програма «Перша
хвилина миру». На одному подиху перед присутніми промайнула війна, відчулися людська
біль, страждання, сподівання. Творчі колективи міського Палацу культури
«Олександрійського театру» змоглися передати атмосферу минулих років, театралізованими
постановками, танцями та піснями. На заході були присутні міський голова Сергій
Кузьменко, представники влади, молодь, студенти. Хвилиною мовчання було вшановано
пам'ять тих хто віддав своє життя заради миру на рідній землі. Під час виступу міський
голова Сергій Кузьменко оголосив тишу, яка символізувала припинення вогню після
підписання акту про капітуляцію Німеччини у Другій Світовій війні. Після завершення акції
всі бажаючі мали змогу прикріпити свою квітку до загальної мапи, яка щиро вже була
уквітчана маками.
Також були проведені мітинги-реквієми «Хвилина мовчання пекуча й терпка» біля
Братської Могили та на мікрорайоні Перемога. Відбулося вшанування пам’яті та покладання
квітів у наших структурних підрозділах, це – меморіал пам’яті в селах Головківка, Піщаний
Брід, Пустельниково та Ізмайлівка. Були зроблені фотозвіти та відеоматеріали з заходів.
Наш заклад активно співпрацює та надає допомогу роботі громадських об’єднань, це
заходи та тематичні програми для :
1. Громадської організації інвалідів «Віра»;
2. Товариства «Червоного Хреста України»;
3. Олександрійської міської організації Української Спілки воїнів Афганістану
«Солдати в Афгані»;
4. Громадської організації «Спілка інвалідів Чорнобиля».
Для зазначених організацій були проведені новорічні дитячі ранки, тематичні
концертні програми, мітинги вшанування пом’яті та покладання квітів, святкові концертні
програми та розважально-ігрові програми для дітей.
Активно долучаємось до залучення позадержавних коштів на навчання, ознайомлення з
сучасними формами діяльності, так творча група Палацу культури «Олександрійський театр»
брала участь у онлайн-ідеатоні «ХАТАТОН 2.0», на якому зустрілися учасники з різних

країн Європи для того, щоб разом презентувати творчі ідеї, які трансформують та адаптують
культуру та культурні проекти до пост-карантинної реальності.
За результатами змагання команда Палацу культури «Олександрійський театр» із
проєктом імерсивного шоу «Історична дифузія у стінах театру» посіла 26 місце серед 117
заявлених команд, отримавши 19 балів із 25 можливих. Суть ідеї полягала в тому, щоб
активно залучити глядача до життя театру, його постановок, використовуючи при цьому
сучасні технології, 3-D реальність, креативні шоу, інтелектуальні бесіди, наукові
експерименти тощо.
Участь в ідеатоні під назвою «ХАТАНОН 2.0» дала можливість заявити про місто і
театр, як потужний креативний центр, заручитися підтримкою зарубіжних партнерів та
отримати безцінний досвід від спілкування з менторами. А європейські фахівці, серед яких
люди відомі в галузях культури, діджиталізації та шоу-бізнесу, звернули увагу на цікавий
проєкт, підхопили ідею та виявили бажання продовжувати співпрацю з олександрійськими
колегами.
Також подавали грантові заявки на участь у сучасних конкурсах культурних, освітніх і
фінансових програмах.
Серед традиційних заходів була проведена церемонія вручення нагород переможцям
конкурсу на «Кращий благоустрій приватної садиби». У фойє першого поверху гостей
зустрічав квартет народного інструментального оркестру «Камертон». Переможці конкурсу
отримували подарунки, квіти, таблиці із назвою своїх вулиць. Секретар Олександрійської
міської ради Вікторія Косяк в свою чергу також привітала переможців та побажала
подальших успіхів на благо та процвітання рідного міста Із привітальними номерами
виступили солісти Палацу культури «Олександрійський театр».
В Україні традиційно третього четверга травня відзначається – День вишиванки. Тому
напередодні свята Палац культури «Олександрійський театр» підготував відео-привітання
для всих, хто поважає та шанує українські традиції. Вишиванка – це генетичний код нації.
Вишивка – це символ, який зберігає коріння, ідентичність і розуміння себе. Це наша історія:
міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. В цей день всі
працівники Палацу культури «Олександрійський театр» одягнули вишиванки та влаштували
святкову фотосесію.
А вже 20 травня на площі Соборній відбулася акція, присвячена дню вишиванки під
назвою «Народжені у вишиванках», яку підготували та провели учасники громадської
організації «АвантюриН» (керівник організації Наталія Козинець). На початку заходу на
LED екранах кінотеатру відбувся показ тематичного відео, в якому демонструвалися велична
краса та розмаїття українських вишиванок. У концертній програмі брали участь народний
ансамблю танцю «Віночок», хореограф Наталія Банник, зразковий аматорський
хореографічний колектив «АвантюриН», керівник Наталія Козинець, солісти вокального
ансамблю «Перлина», керівник Віта Кулик.
Одним з найвидатніших робіт цього року стало святкування 275-ої річниці Дня міста
Олександрії.
29 травня ми розпочали святкування Дня міста! Розгорнулося масштабне дійство для
дітей та дорослих, яке розпочалось з «Веселої тусовочки» на локації біля стадіону «Ніка».
Дитячий відділ ПК «Олександрійський театр» підготував цікаві ігри та тематичні заготовки.
Дітлахи за лічені хвилини стали блогерами і як потрібно у даному випадку швидко
відпрацьовували поставленні перед ними завдання. Що ж, весело і цікаво. А піснями
розважали юні солісти студії ПК «Олександрійський театр» «Смарагдове місто», а також
працювали і атракціони.
Саме 30 травня у День народження міста, відбувалися основні події та готувалися
головні сюрпризи!
З самого ранку активні олександрійці вже сіли на велосипеди. І приурочили свій
велопробіг до Дня народження рідного міста. Тож, розпочався велопробіг аж від
супермаркету XL і по проспекту Соборному дістався центральної площі. А тут переможців і
учасників вже чекали нагороди. Самому маленькому велосипедисту виповнилося 2 роки, а
найстаршому 69 років. День міста розпочався позитивно.

Саме Палац культури «Олександрійський театр» в цьому році відповідав за святковий
концерт присвячений 275-й річниці Дня міста.
З самого рання розпочалася підготовка до вечірнього шоу. На сцені відбувалася
генеральна репетиція учасників концертної програми. В святковому концерті брали участь
КВНЗ «Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв» з масовим номером в якому
співав хор під керівництвом Віти Кулик та хореографічною постановкою, що символізувало
вдячність та вшанування нашого славетного міста Олександрія! Також в концерті брали
участь солісти, народний аматорський вокальний ансамбль «Перлина», народний ансамбль
танцю «Віночок» - Палацу культури «Олександрійський театр» та зразковий художній
хореографічний колектив «Усмішка» ЦДЮТ ім. О.Шакала. Творчі колективи з великим
задоволенням вітали місто та його мешканців зі святом. Оплески вдячних глядачів були
найприємнішим подарунком для всіх виступаючих.
Головним подарунком для гостей і жителів міста після святкового концерту, став
виступ зірки української естради – Діми Монатіка.
Також за тиждень до головного свята Дня міста, Палац культури «Олександрійський
театр» вже почав вітати олександрійців на своїй сторінці у Facebook. Працівники художньої
самодіяльності запустили фото-проєкт з хештегом #275_Ракурс_твого_міста в якому разом
згадували, яким було наше місто декілька десятків років тому. Ми не забуваємо своє коріння,
ми не забуваємо свою історію!
Разом із маленькими, однак уже свідомими патріотами свого міста наш заклад розпочав
онлайн-проєкт «Погляд знизу» під хештегом #275_Я_святкую , в якому дітлахи відповідали
на запитання «За що я люблю свою Олександрію?». В онлайн-проєкті взяли участь дітлахи
міста, а також дитячі творчі колективи закладу.
Задля популяризації здорового способу життя, залучення молоді до цього процесу
Палац культури «Олександрійський театр» постійно співпрацює зі спортивними секціями та
школами міста, надає методичну та практичну допомогу при підготовці та проведенні
заходів, турнірів та чемпіонатів:
- урочисте відкриття Всеукраїнського чемпіонату з боксу ім. О.Скічка, в якому брали
участь команди із різних куточків України;
- 23 червня на площі Соборній відбулося свято Олімпійського дня. На площі свою
спортивну майстерність демонстрували вихованці відділень з олімпійських видів спорту,
комунального закладу «Дитячо - юнацька спортивна школа №2» та вихованки спортивного
клубу «Грація». Всі учасники Олімпійського дня були нагороджені дипломами та
подарунками.
Також справжнє свято спорту відбувалося і в селищі Головківка. На стадіоні де
зібралось 17 команд зі всієї області! Працівники ВСП «Головківський СК» Палац культури
«Олександрійський театр» активно долучились до проведення чемпіонату. Технічна
підтримка, гарні фото зони дарують відчуття свята!
Протягом року заклад активно готував та проводив фестивалі та конкурси. Традиційно
перед Днем міста Олександрії Палац культури «Олександрійський театр» повів ХХІІІ
Міський фестиваль хореографічного мистецтва «Весняні ритми». Святкове дійство
розпочалося на площі Соборній, звідки хореографічні колективи у яскравих костюмах
урочистою ходою пройшли до ПК «Світлопільський». На сцені перед палацом культури 18
танцювальних колективів, які цьогоріч взяли участь у фестивалі, продемонстрували свої
таланти, виступаючи перед олександрійським глядачам. Запальна атмосфера танців не
залишила байдужим нікого: навіть маленькі олександрійці танцювали біля сцени.
По завершенню хореографічної частини до слова була запрошена заступник міського
голови Ірина Чемерис, яка привітала всіх учасників фестивалю та глядачів зі святом,
зазначивши: «Дитячий фестиваль – це, у першу чергу, свято радості, батьків, наставників.
Адже саме сьогодні всі мали можливість показати свої здібності та всю красу танцю».
Наостанок від імені міського голови Ірина Чемерис нагородила учасників фестивалю
дипломами та сувенірами.
В цьому році вперше ми запустили онлайн-фестиваль кавер-версій за творчістю Лесі
Українки «Обернуся в легенду» .

Леся Українка - видатна українська поетеса. Сильна, мужня жінка, справжній патріот,
котра пережила багато випробувань долі. Її творчість і до сьогоднішніх днів залишилося
видатним явищем світової культури. Мабуть кожен із нас не раз захоплювався творчими
добутками видатної письменниці.
До участі у фестивалі були запрошені представники закладів культури, освіти, молоді
та спорту, аматорських колективів, громадських об'єднань, творчих спілок, гуртків, науковці,
краєзнавці, колективи підприємств, фольклористи та небайдужі патріоти української
спільноти! Фестиваль проводився у таких номінаціях: «Аудіовізуальний твір», «Вокал»,
«Декламація», «Інсценізація», «АРТ».
25 лютого відбулося нагородження учасників та переможців фестивалю. Головою
комісії була начальник управління культури і туризму міської ради Ольга Переведенцева.
Після ретельного аналізу представлених робіт та обговорення поважна комісія визначила
переможців.
Кожного року Палац культури «Олександрійський театр» проводить міський конкурс
читців «Безсмертне слово Кобзаря», а саме 26 лютого було оголошено старт подачі заявки
для участі.
Конкурс проводився з метою національно-культурного відродження України,
популяризації та розвитку жанру, покращення виконавської майстерності читців та
виявлення нових талантів.
До участі конкурсу запрошувалися учнівська молодь, студенти вищих учбових
навчальних закладів, учасники художньої самодіяльності.
Конкурс читців проходив у два етапи: в перший день за краще виконання поетичних
творів Т.Г.Шевченка змагалися аматори та студенти вищих навчальних закладів, а в другий
день – учбові заклади міста.
Найголовнішою подією нашого закладу у 2021 році стала підготовка до новорічних
заходів.
Новорічний марафон вітань розпочався з незвичайного автобусу – «Magiсаl bus»
(магічний автобус). Незвичність його в тому, що в автобусі знаходилдись дивні пасажири. А
саме, святий Миколай та казкові герої. Крім того, як зовні так і всередині автобус був
облаштований по казковому красиво і навіть дивовижно. Мета казкових пасажирів привітати дітлахів із новорічними святами та провести всі разом веселі хвилини
передноворічних свят. Під час зустрічі всі разом танцювали, грали в ігри, складали у
скриньку Миколая свої письмові побажання.
Подорож «Magiсаl bus» тривала три дні, під час яких Миколай та казкові герої завітали
до великої кількості діточок в місті та селах Олександрійської територіальної громади.
На сцені закладу були підготовлені та проведені декілька різнопланових новорічних
програм. Це, розважально – ігрова дитяча вистава «Даринка і ай- пад у новорічній країні
мрій». Під час якої з дітками проводилися флеш-моби та співали новорічні пісні. Та справжні
емоції завирували коли на сцені з'явилися Дід Мороз та Снігуронька. Після привітання із
Новим роком дітки пошикувалися у чергу, щоб розповісти Дідусеві вірша, за що потім
отримували солодкі подарунки. Загальне фото на пам'ять стало завершенням зимової казки.
Новорічну виставу відвідали діти з різних шкіл нашого міста.
Та основною родзинкою новорічних марафонів, став - Новорічний ранок міського
голови у Палац культури «Олександрійський театр».
При сприянні міського голови Сергія Кузьменко на сцені театру блискавично
проходила дитяча музична вистава «Пригоди блакитної стріли». У виставі брали участь
учасники художньої самодіяльності дитячого сектору ПК «Олександрійський театр». В тому
числі зразковий аматорський хореографічний колектив «АвантюриН» (керівник Наталія
Козинець,) зразковий театр танцю «Вуличний балет» (керівник Тетяна Ребер), вокальнотеатральна студія «Смарагдове місто» (керівник Тетяна Константинова), студенти КВНЗ
«Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв». Після завершення вистави друга
частина свята мала продовження наподвір’ї у засніженому сквері театру. Під рухливу музику
біля прикрашеної ялинки дітлахи мали змогу потанцювати, пограти в ігри та
сфотографуватися із Дідом Морозом, Снігуронькою, казковими персонажами. Також малеча

отримала солодкі подарунки. Протягом 3 днів діти мали змогу стати свідками неймовірних
пригод казкових друзів, отримали солодощі та грали на майданчику театру.
Аматорські колективи закладу активно брали участь у всеукраїнських фестивалях та
конкурсах.
Участь у конкурсах і фестивалях зразкового аматорського хореографічного колективу
«АвантюриН», керівник - Наталія Козинець:
- Всеукраїнський телевізійний фестиваль-конкурс «DANCE клас», Диплом лауреата I
премії;
- V Національний чемпіонат з фольклору «EUROFOLK- Україна», Диплом лауреата I
премії;
- Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Яскраві таланти весни», Диплом
лауреата II премії;
- Обласний конкурс «Весняні ритми», Диплом III ступеню в номінації «Народна
хореографія»;
- Обласний фестиваль - конкурс «Невичепні джерела»;
- Міжнародний онлайн фестиваль-конкурс «Georgia Independence day», Диплом
лауреата I премії;
- Фестиваль конкурс «Магія Карпат», три Диплом лауреата II премії, три Диплом
лауреата I премії та Гран Прі за сучасну хореографію;
- Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Перлина Чорного моря», II місце в номінації
«Народна-сучасна хореографія»;
- Міжнародний фестиваль «Радість» в камуфляжі»»;
- Всеукраїнський відкритий дитячий фестиваль конкурс «Танцююча осінь», I та II
місце;
- Всеукраїнський дистанційний онлайн фестиваль-конкурс дитячої творчості
«Українські зірочки», почесне III місце;
- Всеукраїнський відкритому (дистанційному) фестивалі конкурсі хореографічного
мистецтва «Танцююча осінь», Дипломи I та II ступенів.
Участь у конкурсах і фестивалях народний ансамбль танцю «Віночок», керівники Наталія Баннік:
- XIII Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Толока»,
Диплом лауреата I премії в номінації «народна хореографія» вікова категорія Е;
- XIII Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Толока»,
Диплом лауреата I премії в номінації «народна хореографія» вікова категорія D;
- VI Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії ім. П.Вірського,
учасники II регіонального туру;
- Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Перлина Чорного моря», I місце в номінації
«Народно-сценічний танець»;
- Всеукраїнський відкритому (дистанційному) фестивалі конкурсі хореографічного
мистецтва «Танцююча осінь», Дипломи I ступенів;
- Обласний конкурс хореографічного мистецтва «Весняні ритми», I місце у номінації
«народний танець»;
- XXIII Міський фестиваль хореографічного мистецтва «Весняні ритми», за активну
участь у пропаганді хореографічного мистецтва з нагоди 275 річниці Дня міста Олександрії;
Участь у конкурсах і фестивалях народний аматорський хор «Веселка», керівник –
Катерина Скляр:
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»,
Диплом II ступеню.
Участь у конкурсах і фестивалях народний вокальний ансамбль «Перлина», керівник –
Віта Кулик:
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів».
Участь у конкурсах і фестивалях колектив естрадно-спортивного танцю «Стиль»:
- Обласний конкурс хореографічного мистецтва «Весняні ритми» - ІІІ місце в
номінації «Естрадно-спортивний танець»;

- ХХІІІ Міський фестиваль хореографічного мистецтва «Весняні ритми», за активну
участь у пропаганді хореографічного мистецтва та з нагоди 275 річниці Дня міста
Олександрії.
Участь у конкурсах і фестивалях зразковий театр танцю «Вуличний Балет»:
- Обласний конкурс хореографічного мистецтва «Весняні ритми» - ІІІ місце в
номінації «Естрадно-спортивний танець»
- ХХІІІ Міський фестиваль хореографічного мистецтва «Весняні ритми» - за активну
участь у пропаганді хореографічного мистецтва та з нагоди 275 річниці Дня міста
Олександрії.
Будинок культури селища Олександрійське
Стратегічним напрямком розвитку культурно – дозвіллєвої діяльності закладу є
організаційна робота. Пропаганда, розвиток і збереження української національної культури,
організація дозвілля та вільного часу громадян, залучення їх до творчої діяльності,
сприянням розвитку та організації художньої самодіяльності серед різних верств населення,
підвищення професійної та виконавської майстерності учасників художньої самодіяльності
серед різних вікових категорій, організація фестивалів, творчих оглядів, конкурсів та участі в
них.
Будинок культури селища Олександрійське знаходиться в безпосередньому
підпорядкуванні управління культури і туризму Олександрійської міської ради.
У 2021 році було проведено 31 культурно – дозвіллєвих заходів:
Виставок творів мистецтва – 9:
1. «Різдвяний вернісаж» - січень – гурток «Сувенір»;
2. «Два серця» - лютий - гурток «Сувенір»;
3. «Весняні візерунки» - березень - гурток «Сувенір»;
4. «Магія Великодня» - квітень - гурток «Сувенір»;
5. «Дитинство – це казка» - червень - гурток «Сувенір»;
6. Виставка – ярмарок до дня селища «Селище моє рідне» – серпень - гурток «Сувенір»;
7. «Яскраві фарби осені» - вересень - гурток «Сувенір»;
8. «З бабусиної скриньки» - жовтень - гурток «Сувенір»;
9. «Зимові візерунки» - грудень - гурток «Сувенір»
Концерти аматорських колективів – 9:
10.02.2021 «Наш рідний край» – аматорський колектив «Черемшина»;
06.03.2021 «В обіймах ніжності» – аматорський колектив «Черемшина»,
фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», хореографічний колектив
«Dance Fire», театральний колектив «Кольорова фантазія»;
07.05.2021 «Пам’ятаймо місяць травень» – аматорський колектив «Черемшина»,
фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», хореографічний колектив
«Dance Fire», театральний колектив «Кольорова фантазія»;
27.06.2021 «Україно моя, ти одна як життя» – аматорський колектив «Черемшина»,
фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», хореографічний колектив
«Dance Fire», театральний колектив «Кольорова фантазія»;
23.08.2021 «Моя країна – єдина Україна» – аматорський колектив «Черемшина»,
фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», хореографічний колектив
«Dance Fire», театральний колектив «Кольорова фантазія»;
13.10.2021 «Відлуння козацької слави» – аматорський колектив «Черемшина»,
фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», хореографічний колектив
«Dance Fire», театральний колектив «Кольорова фантазія»;
01.10.2021 «Осіння рапсодія» – аматорський колектив «Черемшина», фольклорний
ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», хореографічний колектив «Dance Fire»,
театральний колектив «Кольорова фантазія»;
19.11.2021 «З любовью вічною до тебе Україно» – аматорський колектив
«Черемшина», фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси»,
хореографічний колектив «Dance Fire»;

06.12.2021 «Ми щит і меч твій Україно» – аматорський колектив «Черемшина»,
фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», хореографічний колектив
«Dance Fire».
Культурно – освітні та розважальні заходи – 10:
 12.02.2021 «Хто зверху?» ігрова шоу – програма – студія «Молоді голоси».
 14.03.2021 театралізоване свято «Ой весна,ой красна» (проводи зими)- аматорський
колектив «Черемшина», фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси»,
хореографічний колектив «Dance Fire», театральний колектив «Кольорова фантазія».
 01.06.2021 «Дитинство – це казка» ігрова програма до дня захисту дітей. студія
«Молоді голоси», хореографічний колектив «Dance Fire», театральний колектив «Кольорова
фантазія».
 27.06.2021 «Тільки молодість може все!» вечір відпочинку для молоді. Студія
«Молоді голоси».
 28.08.2021 «Караоке для дітей». Студія «Молоді голоси».
 28.08.2021 свято «Вареника». Фольклорний ансамбль «Криниченька».
 28.08.2021 Молодіжно – розважальна програма студії «Молоді голоси».
 28.08.2021 Вечір відпочинку.
 03.12.2021 Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. Фольклорний
ансамбль «Криниченька». (виступ у психоневрологічному інтернаті).
 30.12.2021 «Ой ти зимонька, зима» відкриття селищної ялинки. студія «Молоді
голоси», хореографічний колектив «Dance Fire».
Інші культурно – освітні та розважальні заходи – 6:
 Дитячий Новорічний ранок біля селищної ялинки «Зимова казка в гості поспішала»
- січень - дитячий театральний гурток, студія «Молоді голоси», танцювальний колектив;
 Новорічні вітання: «Христос народився! Славімо його!», «Щедрий вечір, добрий
вечір!», «Новий рік у хату йде, нам Маланочку веде!» - січень - дитячий театральний гурток,
студія «Молоді голоси», аматорський колектив «Черемшина»;
 Молодіжно – розважальні заходи до Дня святого Валентина «Хто зверху?»,
«Караоке – шоу» - лютий - студія «Молоді голоси», дитячий театральний гурток;
 Театралізоване свято «Весну зустрічаємо.» - лютий - дитячий театральний гурток,
студія «Молоді голоси», аматорський колектив «Черемшина»;
 Театралізований концерт до Міжнародного дня захисту дітей «Дитинства світ
казковий…» червень - дитячий театральний гурток, студія «Молоді голоси» (онлайн);
Суспільно – політичні та інші заходи – 3:
 26.04.2021 «Тривожні дзвони Чорнобиля». Інформаційна година. студія «Молоді
голоси», театральний колектив «Кольорова фантазія»;
 28.10.2021 Тематичний захід початок визволення України від нациських загарбників
радянською армією «Ми пам’ятаємо!». Студія «Молоді голоси»;
 26.11.2021 Тематичний захід «Страта голодом». Студія «Молоді голоси».
Для відродження, збереження і розвитку національної культури, народних художніх
промислів та ремесел проводилися виставки творів мистецтв гуртком «Сувенір».
Для населення селища Олександрійське провели:
 9 концертів які відвідало 925 глядачів;
 10 культурно – освітніх та розважальних заходів де глядачів було 2553;
 3 суспільно – політичних та інші заходи з 149 глядачами.
Протягом 2021 року брали участь:

23.05.2021 Міжнародний фестиваль «Овація»: студія «Молоді голоси» здобули
одне І місце, одне ІІ місце; фольклорний ансамбль «Криниченька» здобули І місце;

29.05.2021 ХХІІІ міський хореографічний фестиваль «Весняні ритми» хореографічний колектив «Dance Fire» отримали диплом за участь та кубук;

11.12.2021 Студія «Молоді голоси» здобули одне І місце, три ІІ місце, одне І місце;
хореографічний колектив «Dance Fire» отримали диплом за участь у м.Знам’янка «Фестиваль
зірок 2021».
Пріоритетними напрямками діяльності БК сел. Олександрійське на 2022 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.
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
Олександрійська дитяча
музична школа - 325

24%

Дитяча музична школа
"Перлина" - 55

11%
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
ІІ рівень вищої освіти - 24

7%

29%
59%

навчаються у ВНЗ
мистецтв та культури - 2
початковий рівень вищої
освіти - 12
І рівень вищої освіти - 3

5%

У школі функціонує 14 дитячих музичних колективів: 4 хорових колективи, 3
вокальних ансамблі, 2 ансамблі скрипалів, камерний оркестр, духовий оркестр, 2 оркестри
народних інструментів, інструментальний ансамбль шумових інструментів.
У травні 2021 р. 32 випускники школи отримали Свідоцтво «Про позашкільну освіту»,
7 з них нагороджені Похвальними листами «За відмінні успіхи у навчанні», 20 - відзначені

подяками за активну концертно-просвітницьку діяльність і перемогу у мистецьких конкурсах
різних рівнів. 5 випускників вступило до вищих мистецьких навчальних закладів України.
Згідно плану роботи школи на 2021-2022 н.р. з квітня по вересень 2021 р. була
проведена вступна компанія по набору учнів до 1-го класу за освітніми програмами
елементарного підрівня початкової мистецької освіти. На 2021-2022 навчальний рік було
зараховано 79 учнів нового набору.
На високому професійному рівні в школі ведеться методична робота та робота по
підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників. Протягом 2021 року на відділах
були проведені відкриті уроки, підготовлені методичні доповіді та розробки з актуальних
питань навчання та викладання в мистецькій школі. 5 педагогічних працівників закладу
пройшли курси підвищення кваліфікації під час дистанційного семінару-практикуму на тему:
«Методика викладання спеціальних дисциплін в закладах культури і мистецтв» для
педагогічних працівників закладів фахової перед вищої мистецької освіти та мистецьких
шкіл області. За 2021 рік педагогічні працівники школи в он-лайн режимі отримали 26
документів про підвищення кваліфікації – сертифікати, свідоцтва.
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
2021 року учні та педагогічні працівники школи взяли участь у 25 мистецьких конкурсах,
20 з них в дистанційному форматі. 260 учнів школи стали Лауреатами міських, обласних,
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, 31 педагогічний працівник нагороджений
Подяками оргкомітетів.
Кількість переможців виконавських
конкурсів за звітний період
міські - 134

9%
14%

обласні - 65
52%

25%

Всеукраїнські - 37
Міжнародні - 24

10 лютого 2021року у великому концертному залі ОДМШ, з дотриманням
карантинних норм, відбулася концертна програма «До дня закоханих».
26 квітня 2021 року викладачі та учні відділу струнно-смичкових інструментів взяли
участь у міському концерті-реквіємі з нагоди 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.
У березні 2021 року була проведена концертна програма з нагоди 90-ї річниці з дня
народження видатного українського композитора, народного артиста України, громадського
діяча та героя України – Олександра Івановича Білаша.
У квітні-травні 2021 року у рамках проведення профорієнтаційної роботи щодо
залучення учнівської та юнацької молоді Олександрії для навчання в ОДМШ, педагогічні
працівники виконавських відділів школи підготували відео-презентації щодо роботи
кожного відділу. В кожної презентації висвітлювалась досягнення учнів та педагогів, їх
концертна та конкурсна діяльність, спільна робота в творчих колективах, перспективи на
майбутнє тощо. В рамках проведення запланованої профорієнтаційної роботи серед учнів
закладів загальної середньої освіти, 21 травня 2021 року для учнів закладу
«Олександрійський колегіум — спеціалізована школа » відбулися 2 виховні заходи
«Знайомство з музичними інструментами».

Творчий звіт за участю учнів, викладачів та творчих колективів Олександрійської
дитячої музичної школи, присвячений 275-й річниці із дня заснування Олександрії, відбувся
28 травня 2021 року у великому концертному залі.
24 серпня 2021 року на центральній площі міста з нагоди 30-річчя Незалежності
України за участю учнів та викладачів ОДМШ пройшов День вуличної музики.
1 жовтня 2021 року до Всесвітнього дня музики в онлайн режимі, був проведений
виховний захід «Посвята в музиканти» для учнів нового набору.
21 листопада 2021 року викладачі школи брали участь у міському концерті-реквіємі
до Дня гідності та Свободи.
03 та 13 грудня 2021 року в ОДМШ пройшла лекція-концерт приурочена 425 річниці з
дня народження видатного італійського майстра струнно-смичкових інструментів Ніколо
Аматі. З метою пропаганди інструментальної та вокальної музики вітчизняних композиторів
і підтримки педагогічної творчої ініціативи на базі ОДМШ.
17 грудня 2021 року пройшов міський відкритий фестиваль-конкурс сольного й
ансамблевого музикування «Дивограй».
Протягом 2021 року інформація щодо роботи ОДМШ постійно висвітлюється у
соціальних мережах, на телебаченні, в інших засобах масової інформації тощо.
Відповідальним виконавцем за цей напрямок в роботі закладу є ГАЛКІН О.М., заступник
директора з навчально-виховної роботи. За останній рік ним створено більш ніж 90
різноманітних презентацій, які розміщені в соціальних мережах та на платформі YouTube.
Станом на 23 грудня дописи в соціальних мережах набрали близько 100 000 переглядів.
У 2021 році 8 викладачів та концертмейстерів школи успішно пройшли атестацію, 4 з
яких підвищили кваліфікаційний рівень, а саме:
присвоєно:
Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» 2 викладачам;
педагогічне звання «Старший викладач» 1 викладачу та 1 концертмейстеру.
В цілому, за останні роки спостерігається тенденція до значного підвищення
кваліфікаційного рівня викладацького складу ОДМШ.
Кваліфікаційний рівень педагогічних
працівників
2%

вища категорія - 27

17%

І категорія - 11
23%

58%

ІІ категорія - 1
без категорії - 8

З метою створення комфортних умов навчання для всіх учасників освітнього процесу,
дотримання санітарно-гігієнічних норм і стандартів для закладів освіти:
1. За рахунок фонду розвитку міста на суму 335 498,50 грн. придбано обладнання та
сплачені послуги:
- проектор, комплект для кріплення, інтерактивна дошка – 29 800,00 грн.;
- електричне обладнання – 5 230,00 грн.;
- послуги з спостерігання та технічного обслуговування системам пожежної сигналізації –
7 928, 00 грн.;
- послуги з технічного обслуговування захисного обладнання- 8 698,80 грн.;
- послуги з навчання на курсах в ПП «Навчальний центр Будинок науки і техніки» 1 520,00 грн.;
- послуги з технічного обстеження покрівлі- 14 175,00 грн.;
- послуги з ремонту та технічного обслуговування систем центрального опалення 49 976,40 грн.;

-

оплата комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання, електрична енергія) 219030,30 грн.
- послуги з технічного обслуговування електрообладнання - 480,00 грн.
За рахунок коштів спеціального фонду на суму 150 805,84 грн. придбано:
будівельні матеріали, господарчі товари, електротовари, канцтовари, основні і малоцінні
засоби, оргтехніка, миючі та дезінфікуючі засоби, сантехніка, акустична система,
проекційний екран, тумби (підставки) для хору, двері металеві.
За рахунок коштів спеціального фонду на суму -35 469,69 грн. сплачені :
послуги зв’язку «Укртелеком», ремонту оргтехніки, заправка картриджів, інтернет- зв’язку,
профілактичних досліджень та медогляду працівників, страхування від нещасних випадків
членів ДПД, ремонту водопровідних мереж (демонтаж та монтаж обладнання), повірка
теплового лічильника, налагодження та підключення електричного обладнання, вивіз
твердих відходів, оплата відряджень.
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
вища категорія -4
13%
25%
12%

50%

І категорія - 1
ІІ категорія - 2
без категорії - 1

Контингент учнів станом на 01.09.2021 становить 55 осіб. Учні навчаються за фахом:
фортепіано, гітара, баян, скрипка, духові та ударні інструменти. У школі працює два відділи:
фортепіанний та оркестровий.
Протягом 2021 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 нашої школи є призові місця у змаганнях місцевого, обласного,
всеукраїнського та міжнародного рівня:

- у І Міжнародному фестивалі-конкурсі Kharkov TALENT music FEST м. Харків
(І та ІІ місце);
- у Міжнародному конкурсі «Music Wave of art» м. Харків (І місце)
- у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Квітневий зорепад» м.Одеса
(І місце);
- у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв та талантів «Я йду за мрією»
м. Кривий Ріг (Лауреат І премії);
- у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Карпатська Рапсодія» (І місце);
- у Всеукраїнському конкурсі ім. Генріха Нейгауза (І місце);
- у VI Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі-конкурсі «Перші кроки до зірок» м.
Дніпро (І та ІІ місце);
- у Обласному конкурсі «Паросток» м. Кропивницький (Диплом І ступеня);
- У XV міському відкритому фестивалі-конкурсі сольного і ансамблевого музичення
«Дивограй» м. Олександрія (І, ІІ, ІІІ місця та Гран-Прі).
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 2021 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;
- підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та отримала
педагогічне звання «Старший викладач» Носова Вікторія.
Контингент учнів школи складає 120 учнів.
Вихованці школи взяли участь та здобули перемоги на конкурсах різних рівнів:
1. Всеукраїнський багатожанровий фестиваль мистецтв «Святкова зоря – 2020»
-1 ( диплом Гран прі);
2. ІІ Всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
«Зимова казка» - 1 ( І місце);

3. Дистанційний Міжнародний Oneline-конкурс Образотворчого та Декоративноприкладного мистецтва «Симфонія кольорів - Самоцвіти» - 13 (І місце-9, ІІ місце-4)
4. Oneline-конкурс Образотворчого та Декоративно-прикладного мистецтва
«Симфонія кольорів - Самоцвіти» «Діалог зі старими майстрами – Вінсент Ван Гог»-1( І
місце);
5. Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Чарівний світ»3 –(І
місце);
6. ІІ Міжнародний Фестиваль-конкурс образотворчого мистецтва «Ренесанс» -2 (І
місце, ІІ місце);
7. І Міжнародний он лайн конкурс «Open art fest – Ankara 2021» -1 ( Імісце);
8. ХХХІ Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Підводні фантазії – 2021»-7 ( ІІ
місце-1, ІІІ місце-3,ІV місце-3)
9. VІІІ Міжнародний інтернет - конкурс малюнка «Марка дружби»-2 ( І місце-2);
10. Всеукраїнський дитячий конкурс пейзажу «Мій рідний край»-2 ( ІІ місце-1,ІІІ
місце-1);
11. Участь в І Всеукраїнській виставці учнів мистецьких шкіл «Малюють діти
України» -2 ( І місце-1, ІІ місце-1);
12. Всеукраїнський конкурс-виставка декоративно ужиткового та образотворчого мистецтва «Пригоди веселого кота» -28 (І місце в різних
вікових категоріях та в різних номінаціях – 23 перемоги, ІІ місце-5);
13. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості присвячений Шевченківським дням1 перемога – Імісце;
14. Конкурс з образотворчого мистецтва «Веселкові фарби» -13 перемог (І місце-9,ІІ
місце-2,ІІІ місце-1).
Всього конкурсів : Обласних – 2, Всеукраїнських-7, Міжнародних -5.
Всього перемог:78 ( Гран прі – 2, І місце -50, ІІ місце-15, ІІІ місце-9, ІV місце-3 )
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 II та III місця.
Грамотою оргкомітету ХХV Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Підводні
фантазії» був нагороджений викладач Охапкін Олександр.
Подякою Департаменту культури та туризму Кіровоградської обласної державної
адміністрації в 2021 році були нагороджені викладачі ОДХШ: Носова Вікторія, Тонофрей
Олена, Микита Світлана, Охапкін Олександр. за підготовку учнів до участі в конкурсі
«Веселкові фарби».
Грамотою українських професійних інструкторів підводного плавання була
нагороджена Олександрійська дитяча художня школа, лауреат ХХІХ Міжнародного
фестивалю дитячої творчості «Підводні фантазії 2021» 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.
Участь у фестивалях та
конкурсах
різних рівнів за звітний період
14% 36%

міжнародні - 5
всеукраїнські - 7
обласні - 2

50%

Протягом 2021 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 2021 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.
В період карантину, всі викладачі ОДХШ працювали дистанційно. Уроки
проводились он лайн, з використанням комп’ютерних технологій. Було охоплено 100% дітей.
По завершенню навчального року всі викладачі здали звіти за результатами дистанційної та
очної роботи. Учні школи були переведені до наступних класів.
Протягом 2021 року 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, запобігання
поширенню захворюваності на COVID-19, виконання умов протипожежної безпеки.
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. Проводились усі
засоби по запобіганню поширення захворюваності на COVID-19: постійне провітрювання
приміщень, дезінфекція поверхонь, дотримування маскового режиму, скринінг температури.
Всі викладачі та працівники школи пройшли медичний огляд.
За рахунок коштів спеціального фонду на суму 63 711,85 грн. було придбано:
- канцтовари – 4 720,30грн;
- господарчі товари- 6 123,30грн;
- дезінфікуючі засоби – 2 500 грн;
- матеріали для ремонту – 9 073,25 грн;
- художні матеріали – 12 795 грн;
- меблі -15 000грн;
- орг техніка-11 000грн.
Протягом року викладачам ОДХШ надавалась допомога громадянам міста з питань
образотворчого мистецтва.
Викладачі брали участь в оформленні фотозон до свят: «День працівника культури та
аматорів народного мистецтва», «Новий Рік», «День міста», тощо.
Проводили виховні бесіди, інші виховні заходи з учнями школи.
БІБЛІОТЕКИ
Протягом року 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

управління культури і туризму Олександрійської міської ради, директора ЦБС та річного
плану роботи.
Найяскравішою подією 2021 року стала перемога центральної міської бібліотеки для
дітей у Всеукраїнському конкурсі «Бібліотека року 2021» - ІІ місце у номінації «Середні
бібліотеки» за проєкт «Корекційно-розвиваюча студія «Сонячні зайчики».
Маємо декілька інших приємних подій та перемог 2021 року:
 у Всеукраїнському онлайн-конкурсі дитячого малюнка «Я і мої права» до 25-річчя
Конституції України, організатором якого були Національної бібліотеки України для дітей,
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, ГО «Українська асоціація
працівників бібліотек для дітей», ТзОВ «Явір-Інвест» та ТМ KORMIL. За результатами
проведеного онлайн-голосування, малюнок «Право на чисте довкілля» Жих Даніїла (14 р.)
увійшов до числа 25 малюнків-фіналістів;
 в обласному турі Всеукраїнського конкурсу дитячого екомалюнку «Книга і діти,
екологія і світ», за ініціативи Національної бібліотеки України для дітей, що проводився у
рамках Десятиліття дій ООН із відновлення екосистем (2021-2030 pp.). Колективна робота
«Скажемо «Ні» забрудненню Землі» членів гуртка БДЮТ «Яскрава палітра» (керівник
Кругляк В. О.) була відзначена обласним журі та надіслана до Національної бібліотеки
України для дітей (м. Київ). Творча робота вихованців гуртка увійшла до «Альманаху
творчих робіт за результатами Всеукраїнського конкурсу дитячого екомалюнку «Книга і
діти, екологія і світ» укладений Національною бібліотекою України для дітей;
 в обласному турі Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Незалежна і єдина
– моя Україна!» до 30-річчя незалежності України, організатором якого були Національна
бібліотека України для дітей, Національна спілка художників України, Видавництво «Vivat»,
ГО «Українська асоціація працівників бібліотек для дітей», ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ»,
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука за
підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Конкурсні роботи у
вікових групах: читачі-учні 1-4 класів Унтило Анна у категорії «Вишивка», читачі-учні 5-8
класів Лукомська Дар’я у категорії «Малюнок», Чорний Тимофій у категорії «Аплікація»
були відзначені обласним журі та надіслані до Національної бібліотеки України для дітей
(м. Київ) для участі у другому підсумковому турі цього конкурсу;
 серед переможців обласного туру Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу
«Творчі канікули» - 2021 - роботи талановитих дівчаток, активних читачок Джульєтти
Оганесянц та Яніни Коваліцької , які взяли участь і у другому турі;
 завдячуючи участі бібліотекарів у традиційному фотоконкурсі від Молодіжної секції
Української бібліотечної асоціації «Книга, яка змінила моє життя», світлини Полової
Вікторії (центральна міська бібліотека) та Боровської Світлани (центральна міська
бібліотека) потрапили до календаря на 2022 рік від УБА і будуть прикрашати липень та
грудень;
 І місце за есе «Жінка, яка «в серці має те, що не вмирає» в номінації «Власне есе за
творчістю Лесі Українки» в обласному конкурсі «Я в серці маю те, що не вмирає» до 150річчя з дня народження Лесі Українки (бібліотекарі бібліотеки-філії №10 та юна читачка
Узлова Юлія, учениця 10 класу загальноосвітнього навчального закладу №10);
 І та ІІ місця в обласному дитячому фотоконкурсі «Щасливе дитинство без зла та
насильства»,
організованому
Департаментом
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації.
Долучалися бібліотеки й до інших активностей протягом 2021 року:
 до загальнонаціональної акції «16 днів проти насильства», шляхом організації
циклу заходів «Ми − проти насильства. Ми − за любов і доброту!»;
 до Всеукраїнських виставок-конкурсів «Український сувенір» та «Новорічний
подарунок», організатором яких є Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської
міської ради;
 до благодійній акції «Канцелярія для навчання», за ініціативи Відділу превенції
Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області;
 до міського фестивалю дитячої творчості «Повір у себе!» для дітей з інвалідністю;

 до міської благодійної акції «Школярик», організатором якої був МЦСС
Олександрійської міської ради;
 до благодійного ярмарку «Робимо добро разом», присвяченого Всесвітньому дню
біженців та спрямованого на підтримку внутрішньо переміщених осіб.
Цього року на сторінках науково-виробничого часопису «Бібліотечна планета»
опублікувати досвід роботи бібліотек Олександрійської міської централізованої бібліотечної
системи.
У другому номері всеукраїнського фахового журналу розміщено статтю завідувача
методичного відділу центральної бібліотеки Новіцької Н. «Від Мистецької вітальні – до
Студії дизайну та краси: розвиваємо креативні індустрії в бібліотеці» про участь
книгозбірні у проєкті «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги» з метою
вдосконалення навичок бібліотекарів зі створення інноваційних послуг для користувачів із
застосуванням спеціальної методології «Дизайн-мислення для бібліотек».
Нестаціонарні форми обслуговування користувачів
Основні форми нестаціонарного обслуговування в ЦБС:
 пункти видачі (25),
 волонтерство (волонтерів - 47) та
 книгоношення (за 136 адресами).
Всього пунктів – 25.
Кількість обслужених користувачів через нестаціонарні форми - 1382
Відвідування складає – 7452
Книговидача – 22761
Загальний обсяг бібліотечних фондів Олександрійської МЦБС станом на 1.01.2022
становить 361087 примірників документів на різних носіях інформації, на загальну суму
4060833 грн. 71коп. Переважну частину фондів складають книги - 83,47%, періодичні
видання -9,7 %, аудіовізуальні видання – 0,08%, електронні видання – 0,39%. Фонд
державною мовою становить – 50,4%, іншою – 49,4%, іноземною- 0,2%.
Слід відзначити, що збільшився відсоток оновлення бібліотечних фондів. Показник
оновлення книжкового фонду становить 2,5 %, що відповідає стандартам., обертаність
фонду – 1,6.
Надходження до фонду ОМЦБС в 2021 році
За минулий рік до бібліотек міста надійшло 9049 примірників на загальну суму 991957
грн.83 коп., оновлення фонду складає 2,5 %. Надходження документів українською мовою: у
2021 році становить 50,4 % від загального надходження, у 2020 році – 48,9%, а у 2019 році
62,3%. В середньому, надходження документів до ЦБ становить – 4016 прим., до бібліотек –
філій - 3996 примірників, до дитячих бібліотек – 1037 примірників. За державними та
місцевими програмами отримано 3607 примірників книг.
Найбільшу частку нових надходжень друкованих видань до ОМЦБС складає
література отримана за державними та місцевими програмами –39,9% від загальної кількості
видань.
З книжкового фонду ОМЦБС у звітному році вилучено – 40281 примірників видань
на загальну суму 62578грн. 94 коп., що становить 11,2% від загального фонду, проти
обласного показника 3,5%, а за рекомендаціями ІФЛА має складати 8% щороку.
Показник вибуття фонду більший, в порівняні з 2020 роком, у зв’язку із приєднанням
до Олександрійської МЦБС трьох сільських бібліотек: Головківської, Ізмайлівської ,
Піщанобрідської бібліотек – філій, а також фонду районної бібліотеки ім. Д. Чижевського
(70034 примірників – 19,4% від загального фонду ЦБС)
Найбільш вилучено документів з бібліотечного фонду ЦБС з таких причин: фізичнозношеної –95,1 % та морально- застарілої- 3,2%
Продовжується комплектування фонду періодичних видань. Так в 2020 було
передплачено - 152 назви, кількість примірників - 3016 . В 2021 році передплачено 136 назв
газет та журналів і отримано 2987 примірників. В порівнянні з 2020 кількість періодичних
видань несуттєво зменшилася, в зв’язку з подорожанням періодичних видань та їх
доставкою. В середньому кожна бібліотека ЦБС отримала 18 назв та 187 примірників

періодичних видань, проти 21 назв та 269 примірників періодичних видань у минулому році
на одну бібліотеку.
Отримання сучасних періодичних видань є одним із пріоритетів у роботі бібліотек.
Кількість:
2020
2021
Назв:
152
136
Примірників:
3016
2987
Кошти (грн.):
105349,23
107488,28
Передплата періодичних видань здійснена у 2021 р. на загальну суму 107488 грн. 28
коп. з них за бюджетні кошти ( 98232 грн. 07 коп. передплата з березня по грудень 2021
року ), за кошти від надання платних послуг на суму 9256 грн.21 коп.(з них 4301 грн. 64
коп. передплата на лютий 2021 р. та 4954 грн.57 коп. передплата на січень 2022 року).
Станом на 31.12.2021 р. в ЦБС працює 12 Інтернет-центрів, 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.
В Інтернет-центрах 12 бібліотек ЦБС станом на 31 грудня 2021 року зосереджено 84
комп’ютери для вільного доступу та користування користувачами бібліотек, в тому числі 1
апаратно-програмний комп’ютерний тифлокомплекс для людей з вадами зору і слуху (ЦБ) та
мультимедійна дошка для зручного проведення заходів і занять з комп’ютерної та цифрової
грамотності (ЦБ). Всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет, також в бібліотеках є WiFi зони, що забезпечують можливість користувачам працювати з власними гаджетами.
У 2021 році Інтернет-центри відвідали 7352 користувача, значну частину
відвідувачів ІЦ складають дорослі – 3907, юнацтво – 495 та діти – 2950. Надано 2283
консультації та 1930 довідок.
Станом на 31.12.2021 в Олександрійській міській ЦБС комп’ютеризовано 14
книгозбірень із 16. Парк комп’ютерної техніки бібліотек ЦБС нараховує 84 одиниці (75
комп’ютерів, 7 ноутбуків, 2 планшета), з них для користувачів - 51.
До мережі Інтернет має доступ 14 бібліотек ЦБС. В приміщеннях 12 бібліотек –
безкоштовний Wi-Fi доступ. Відвідувачі бібліотек мають можливість користуватися
власними ноутбуками та точками доступу WI-FI і брати участь у вебінарах.
Збільшилась кількість копіювально-множувальної техніки по ЦБС – 53 одиниці (в
т.ч. 3D сканер та 3D принтер). Мультимедійне обладнання (25 одиниць, 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).
Статистичні дані сайтів ОМЦБС на 31.12.2021
№
з/п

1.
2.

3.

Назва сайту:

Адреса:

Кількість Унікальних Кількість Кількість
звернень: відвідувачів: переглядів розміщених
сторінок: повідомлень:

Олександрійська
міська ЦБС
Центральна
міська бібліотека
(розпочав свою
роботу 01.09.19)

http://www.library.alexandriya. 18758
com/
http://www.cblib.alexandriya. 12804
com/

10213

160793

733

10136

57001

1052

ЦМБД

http://dic.alexandriya.com

15678

9313

67626

169

Разом:

47240

29662

285420

1954

Бібліотеки Олександрійської міської ЦБС в соціальних мережах

 Власні блоги ведуть 5 книгозбірень (6 блогів), на яких у 2021 р. було розміщено 366
публікацій, 24474 перегляди;
 13 бібліотек ведуть свої сторінки на Фейсбуці (загалом 15 сторінок), а 1 сторінку –
відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів ЦБ (розміщено 5420 дописів,
переглядів – 1000239);
 Instagram-акаунти:
«Бібліотеки
Олександрії»
(Олександрійської
міської
централізованої бібліотечної системи) та Квест-кімната «Таємниця фараона» (бібліотекифілії № 8) – розміщено 1344 дописи, переглядів – 111065);
 2 канали бібліотек на Ютуб (мають разом 488 передплатників, 68267 переглядів;
представлено 577 відео про діяльність бібліотек ОМЦБС та репортажів місцевих телеканалів
про цікаві заходи в бібліотеках).
Бібліотечні блоги
№
з/п
1.

Бібліотекафілія:
Філія № 3

2.

Філія №5

3.

Філія № 10

4.

Філія № Д.3

5.

ЦМБД

Назва ресурсу та
дата створення:
«Бібліотека-філія №3
Олександрійської
МЦБС»
«Олександрійська
міська бібліотекафілія №5»
«Бібліотека-філія
№10
Олександрійської
МЦБС»
«Бібліотека
Саморобкіна»
«Друзі наші менші»

6.

ЦМБД

«Інтернет-мишенята»

Адреса блогу:
https://library3alex.wixsite.c
om/library3alex
http://biblioteka-olf5.blogspot.com

Кількість Кількість
публікацій переглядів
10
134

0

0

https://library10peremoga.wi
xsite.com/libalex

288

7830

http://samorobkin.blogspot.c
om/
http://gavnyav.blogspot.com/

49

7250

8

4577

http://olcbsdito.blogspot.com
/
Разом:

11

4683

366

24474

Проектна діяльність бібліотек ЦБС
Проєкти, які отримали фінансування протягом 2021 року
1) Проєкт «БІБЛІОНЯНЯ online», який був підтриманий та профінансований у 2020
році програмою «Активні громадяни» від Британської Ради в Україні, з великим успіхом
реалізується і цього року.
Послуга «БІБЛІОНЯНЯ online» спрямувала свою діяльність на подолання
емоційного та психологічного напруження дітей та їх батьків в період подолання пандемії
Covid-19, організацію корисного дозвілля, спілкування, навчання та збереження здоров’я
дітей (в т.ч. дітей з особливими потребами та дітей, що потребують соціального захисту)
шляхом проведення онлайн- та офлайн-заходів.
З січня 2021 року по червень 2021 року проведено 75 заходів:
 віртуальні зустрічі з психологом (3 заняття);
 онлайн-, офлайн-заняття з програмування в Code Club (12 занять);
 онлайн-, офлайн-заняття з робототехніки в Робоклубі (19 занять);
 костюмовані онлайн-читання популярних дитячих творів та казок «Ми з планети
Казок» (6 відеороликів);
 лялькові вистави та театр тіней в онлайн-форматі (7 відеороликів);
 релакс-time «Zooцікавинки» (6 відео-інформацій про мещканців бібліозоопарку);
 інтерактивні вікторини- та онлайн-ігри «Бібліоігротека» (6 інтерактивних ігор);
 майстер-класи «Майданчик дитячої творчості» (7 відео-занять);
 віртуальні виставки дитячого малюнку «Веселкова палітра дитинства» (5 виставок);
 виставки творчих робіт «Вернісаж дитячих фантазій» (3 виставки).
Протягом дії проекту було:
 охоплено понад 10 000 людей в соціальних мережах;

 126 дітей – стали учасниками онлайн- та офлайн- занять з програмування в Code
Club та з робототехніки в Робоклубі;
 19 батьків та вчителів долучилися до створення відеороликів та підготовки
онлайн-заходів, занять, зустрічей;
 2 231 особа (діти та батьки) вподобали онлайн-заходи: лялькові вистави, майстеркласи, голосні читання, релакс-time «Zooцікавинки» та ін.;
 понад 700 осіб (діти та батьки) відвідали офлайн-заходи: майстер-класи, творчі
зустрічі, лялькові вистави, години спілкування та читання, свята, ігрові програми тощо;
 більше 50 осіб взяли участь у підготовці та проведенні лялькових вистав, театру
тіней, майстер-класів;
 60 дітей стали учасниками голосних читань популярних дитячих творів;
 понад 150 дітей та батьків прийняли участь у конкурсах творчих робіт та дитячого
малюнку;
 126 респондентів дітей взяли участь в анкетуванні учасників онлайн-занять по
програмуванню та робототехніці.
2) Команда фахівців Олександрійської міської ЦБС – Baby-кіпери (захисники),
бібліотекарі бібліотеки для дітей та бібліотеки для юнацтва, успішно в грудні 2020 року
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).
Наші «Baby-кіпери (захисники)» згуртувалися навколо ідеї підвищення безпекової
культури пішоходів та велосипедистів, щоб спільними зусиллями (громадськість, влада,
поліція, бізнес) робити громаду безпечнішою.
Протягом року бібліотекарі активно навчалися, брали участь у онлайн-тренінгах та
вебінарах за Програмою «Активні громадяни». Організовували засідання ініціативної групи
та зустрічі з начальником сектору реагування патрульної поліції Олександрійського РВП
ГУНП Кіровоградської області капітана поліції Сергієм Зебницьким для обговорення
безпекових питань в місті.
Протягом двох місяців члени команди проводили САРО-дослідження з метою
виявлення безпекових проблем у громаді.
Командою захисників була створена рубрика «Baby-кіпери» та підготовлено 6
відеороликів для малюків про світлофор, пішохідний перехід та правила поводження на
дорогах.
А ще організовувалися та проводилися наступні заходи:
 віртуальна виставка дитячого малюнку «Дорожного руху правила єдині, всі поважати
їх повинні»;
 театралізована гра «Правила на будь-який випадок»;
 квілт для юнацтва «Дорожні знаки та їх значення»;
 ігрова програма «Світлофорик і Ко»;
 11 майстер-класів з виготовлення світловідбиваючих елементів;
 2 акції: «Літо з бібліотекою – це супер!», «Стань видимим»;
 свято Світлофорика «Червоне світло каже – стій!».
Протягом 2021 року було подано на конкурси 8 проєктів, але не підтримані
грантодавцями: «Денім-студія» (на базі Центральної міської бібліотеки), PROFI-LAND
«Успішний Я - успішна ОлександріЯ» на базі бібліотеки-філії №10, Академія дорожньої
безпеки «Baby-кіпери» на базі центральної міської бібліотеки для дітей, «Культурний Код
Олександрії: події, об’єкти, постаті» на базі Центральної міської бібліотеки, КУЛЬТbaza
«Make&play» на базі бібліотеки для юнацтва, Мобільний павільйон House of Europe в
Олександрії, Мовне кафе «SpeakUkrainian» на базі бібліотеки для юнацтва, Медійний
антиманипулятор «50+» (навчальне смакування) на базі бібліотеки-філії №10.
Соціокультурна діяльність
Протягом 2021 року для різних груп користувачів у бібліотеках, за їх межами (на
свіжому повітрі) та у віртуальному режимі проведено всього 1310 заходів.
Кількість масових
заходів

Відвідування масових
заходів

Видано літератури

Залучено нових читачів

1497

18704

5927

1034

Читацькі об’єднання:
ВСЬОГО:
з них:
клубів за інтересами
гуртків
літературно-музична вітальня
мистецька вітальня
літературно-ігрова студія
Вища народна школа
Школа роботехніки та 3D-технологій
Вітальня довіри «Кава та бесіда»
Соціальний органайзер «Усе під контролем»
Корекційно-розвиваюча студія «Сонячні зайчики»
Засідань клубів, гуртків, творчих об’єднань станом на 01.01.2021р.
Кількість присутніх на засіданнях клубів, гуртків, творчих
об’єднань
станом на 01.01.2022р.
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ,
ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
Протягом звітного періоду відбулися різнопланові заходи з метою підвищення
кваліфікації бібліотекарів:
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Заходи з підвищення фахової майстерності,
проведені протягом 2022 року

В рамках Олександрійської міської ЦБС
Кейс-семінари: «Бібліотечне обслуговування дітей та бібліотекар у новій
соціокультурній реальності: працюємо в умовах пандемії», «Основи
event-менеджменту, або як організувати успішний офлайн- та онлайнзахід в бібліотеці»
Консультації для професійної адаптації: «Інтернет-імідж бібліотеки:
як навчитися писати «круті» пости в соцмережах», «Бібліотечні акції
офлайн та онлайн: створюємо незабутні події»
Мовний бібліотренажер «Мова – головний інструмент бібліотекаря» за
темою: «Мовознавчі ласощі: насолода від рідної мови, якщо дбаєш про її
чистоту»
Тренінги та майстер-класи з комп’ютерної грамотності «Перша
допомога при роботі комп’ютера: чистка комп’ютерів від вірусів та
сміття», «Секрети відеомонтажу з Adobe premiere»
Семінар-практикум «Складні випадки індексування бібліотечних
ресурсів за УДК: відповіді на запитання»
Методичні консультаріуми «Покоління Z: психологічні особливості та
запити на дозвілля», «Особливості планування роботи бібліотеки на 2022
рік», «Особливості формування, облік та списання бібліотечного фонду в
сучасних умовах»
Фахові зустрічі:
 зі студентами спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа» Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв
«Діяльність та сучасні можливості бібліотеки»;
 з бібліотекарями загальноосвітніх навчальних закладів під час
відкритого заходу бібліотекаря ЗНЗ №12 - краєзнавчого променаду «Мій
край - найкраще місце на землі»;
 «Здобутки бібліотеки для юнацтва у сфері психологічної допомоги

Кількість

2

2

1

2

1
3

3

населенню в період ізоляції в зв’язку з пандемією СОVID-19» під час
педагогічної зустрічі професійної спільноти практичних психологів та
соціальних педагогів на базі центральної міської бібліотеки для дітей
8. Методичні консультаціі:
для бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів «Шкільна
бібліотека в умовах НУШ: час змін, трансформацій, нововведень»,
«Регламентуюча документація роботи бібліотеки з фондами»;
«Методичні можливості сучасної бібліотеки» під час педагогічної
зустрічі професійної спільноти вихователів-методистів ЗДО на базі
центральної міської бібліотеки для дітей;
«Проєктна діяльність бібліотеки для юнацтва та її успішна
реалізація (полімовне кафе «Speak professionally», квест-кімната
«Таємниця фараона») під час педагогічних зустрічей професійної
спільноти вчителів-мовників міста на базі центральної міської бібліотеки
для дітей
9. Семінар та майстер-клас для бібліотекарів загальноосвітніх
навчальних закладів «Створення буктрейлера та використання сучасної
реклами книги в роботі шкільного бібліотекаря»
10. Консультаційний день «Єдиний методичний день: підвищення
професійної компетентності бібліотекарів» ( щоп’ятниці)
11. Методичний інформ-реліз «Фахова преса та література: кращий досвід кожному» (щомісячно)
12. Методичний фреш-мікс «Колекція бібліотечних інновацій для
стимулювання читацьких овацій» (щоквартально)
ВСЬОГО:
Участь в обласних заходах з підвищення кваліфікації бібліотекарів
13. Обласні вебінари: «Робота бібліотек із соціально незахищеними
верствами населення» (ОУНБ), «Актуальні питання роботи з
бібліотечним фондом» (ОУНБ), «Державна статистична звітність
бібліотек» (ОУНБ)
14. Онлайн-зустріч «Інтернет-ресурси для створення вікторин, опитувань і
тестів з екологічної тематики» (ОУНБ)
15. Обласний
семінар
«Публічні
бібліотеки
Кіровоградщини
в
територіальних громадах: умови, виклики та можливості» (ОУНБ)
16. Презентація нових видань «Неймовірні книги про неймовірних людей»
та огляд однієї книги «Місто на скелястих берегах Тясмину» (ОУНБ)
17. Віртуальна інформаційна зустріч «Право громадськості на звернення до
суду у справах про порушення вимог природоохоронного
законодавства». Доповідач: Мироненко Анастасія Олександрівна,
заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги (ОУНБ)
18. Віртуальні інформаційні зустрічі в рамках реалізації проекту «Школа
досвідченого споживача»: «Як обрати якісні та безпечні пестициди? Що
потрібно знати під час застосування засобів захисту рослин на
присадибних ділянках?», «Ризики ввезення шкідливих організмів із
закордонних
подорожей»
від
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (ОУНБ)
19. Віртуальне професійне спілкування за темою: «Шедеври української
класики: вивчаємо, пізнаємо, популяризуємо» (ОУНБ)
20. Віртуальна зустріч з письменницею з Кропивницького Ольгою Мігель в
рамках Х Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал»
(Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва)
21. Обласний семінар-практикум «Трансформація діяльності бібліотек у
реаліях сьогодення» (Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва)
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ВСЬОГО:
Участь в соціологічних дослідженнях
22. Всеукраїнські соціологічні дослідження: «Нова українська книга у
фондах спеціалізованих бібліотек для дітей» за ініціативи Національної
бібліотеки для дітей; «Леся Українка – неосяжність особистості» (до 150річчя з дня народження) за ініціативи Державної бібліотеки України для
юнацтва; «Сучасна молодь у стилі української незалежності», яке
проводила Державна бібліотека України для юнацтва; «Трансформація
надання бібліотечних послуг бібліотеками України для дітей в умовах
сучасних викликів» від Національної бібліотеки України для дітей в
онлайн-форматі.
23. Обласне опитування «Фаховий ріст бібліотекарів – новий формат» з
метою узагальнення одного з важливих напрямів бібліотечної роботи
24. Обласні соціологічні дослідження: «Обслуговування користувачів у
бібліотеці – що б хотілося змінити»; «Стан методичної служби в
бібліотеках області: проблеми і перспективи»; «Роль органів місцевої
влади у розвитку публічних бібліотек», проведеного в Олександрійській
територіальній
громаді;
«Вивчення
обізнаності
населення
Кіровоградської області щодо особистості Василя Сухомлинського»
ВСЬОГО:
Участь в обласних та всеукраїнських конкурсах
25. Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Незалежна і єдина – моя
Україна!» (Національна бібліотека України для дітей)
ПЕРЕМОГА: конкурсні роботи Унтило Анни у категорії «Вишивка»,
Лукомської Дар’ї у категорії «Малюнок», Чорного Тимофія у категорії
«Аплікація» були відзначені обласним журі та надіслані до Національної
бібліотеки України для дітей (м. Київ).
26. Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячого малюнку «Я і мої права»
(Національна бібліотека України для дітей)
ПЕРЕМОГА: за результатами проведеного онлайн-голосування,
малюнок «Право на чисте довкілля» Жих Даніїла (14 р.) увійшов до
числа 25 малюнків-фіналістів.
27. Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року» (Українська бібліотечна
асоціація)
ПЕРЕМОГА: Олександрійська центральна міська бібліотека для дітей
посіла ІІ місце за проєкт «Корекційно-розвиваюча студія «Сонячні
зайчики» у номінації «Середні бібліотеки».
28. Всеукраїнський фотоконкурс «Книга у моєму житті» (Молодіжна секція
Української бібліотечної асоціації)
ПЕРЕМОГА: 2 світлини центральної міської бібліотеки потрапили до
календаря на 2022 рік від УБА і будуть прикрашати липень та грудень
29. Всеукраїнський конкурс на кращий хаб з цифрової освіти серед бібліотек
України (Українська бібліотечна асоціація)
30. Всеукраїнські виставки-конкурси
«Український сувенір» та
«Новорічний подарунок» за сприяння Управління освіти, молоді та
спорту Олександрійської міської ради
31. Всеукраїнський конкурс дитячого екомалюнку «Книга і діти, екологія і
світ», за ініціативи Національної бібліотеки України для дітей, що
проводився у рамках Десятиліття дій ООН із відновлення екосистем
(2021-2030 pp.).
ПЕРЕМОГА: колективна робота «Скажемо «Ні» забрудненню Землі»
членів гуртка БДЮТ «Яскрава палітра» (кер. Кругляк В. О.) була
відзначена обласним журі та надіслана до Національної бібліотеки
України для дітей (м. Київ). Творча робота вихованців гуртка увійшла до
«Альманаху творчих робіт за результатами Всеукраїнського конкурсу
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дитячого екомалюнка «Книга і діти, екологія і світ».
Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули»
(Кіровоградська обласна бібліотека для дітей)
ПЕРЕМОГА: літературні роботи Коваліцької Яніни у номінації «Далі
буде? Ні, «далі» - вже є!» та Оганесянц Джульєтти у номінації «Моя
майбутня професія» були відзначені обласним журі та надіслані до
Національної бібліотеки України для дітей (м. Київ).
Конкурс міні-грантів для проведення онлайн-подій, що популяризують
новітні технології в рамках європейської ініціативи Meet and Code
(Ресурсний центр ГУРТ за фінансової підтримки SAP)
Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року»
(Українська бібліотечна асоціація)
Обласний бібліотечний стрім «Лесине слово звучатиме знову!»
(Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва)
Обласний Конкурс «Я в серці маю те, що не вмирає» (ОУНБ)
ПЕРЕМОГА: І місце за есе юної читачки Узлової Юлії, учениці 10 класу
загальноосвітнього навчального закладу №10, «Жінка, яка «в серці має
те, що не вмирає» в номінації «Власне есе за творчістю Лесі Українки»
Обласний дитячий фотоконкурс «Щасливе дитинство без зла та
насильства», організований Департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
ПЕРЕМОГА: читацькі родини зайняли І та ІІ місця за фото.
Міський конкурс читців «Безсмертне слово Кобзаря»
ВСЬОГО:
Інші заходи
Онлайн-презентація від ВГО Українська бібліотечна асоціація
результатів міжнародного проєкту «Твори культуру: бібліотечні
інноваційні послуги»
Вебінар з циклу Superstar Project Manager від ГО «Запорізька бібліотечна
асоціація» за темою: «Розробка бібліотечних проєктів»
Локальний онлайн-тренінг «Як змінотворити у громаді за Програмою
«Активні громадяни»
Вебінар «Промоція читання за допомогою піктограм альтернативної і
додаткової комунікації (АДК)» від видавництва «ДивоГра», офіційного
партнера ВГО Українська бібліотечна асоціація
Онлайн-воркшоп «Локальні історії: пиши креативно, розповідай
впевнено» (ГО Агенція сталого розвитку «Хмарочос»)
Міжнародна конференція "Екологічна освіта дітей: європейський досвід»
(Львівська обласна бібліотека для дітей, Українська бібліотечна
асоціація)
Тематичні воркшопи для активних громадян «Сильні онлайн» (2 заняття
від ГО Агенція сталого розвитку «Хмарочос»)
Тематичний ефір «Пазли безпеки» (ГО Агенція сталого розвитку
«Хмарочос»)
Онлайн-ефір «Про сторітелінг у громадських організація, бібліотеках та
навчальних закладах» (ГО Агенція сталого розвитку «Хмарочос»)
Віртуальна майстерня флікерів ONLINE: світловідбивний креатив (ГО
Агенція сталого розвитку «Хмарочос»)
Онлайн-тренінги в рамках проекту Представництва ЄС в Україні
«Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні»
Вебінар «Безпека в Інтернеті та не тільки» для бібліотек-хабів цифрової
освіти (від компанії SUPPORT.UA та Української бібліотечної асоціації)
Вебінар «Чи можливе гармонійне життя в постійному потоці стресів?
Секрети психологічного здоров'я» (ВГО Українська бібліотечна
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асоціація)
52. Вебінар із циклу «Бібліотеки і здоров’я» на тему: «Годжі, смузі, авокадо:
міфи та факти про здорове харчування» (ВГО Українська бібліотечна
асоціація, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України і Благодійний фонд «Бібліотечна країна»)
53. Вебінар «Вірус імунодефіциту людини. Чому не варто так його
боятися?» (УБА та Центр громадського здоров'я МОЗ України)
54. Спеціалізований вебінар для бібліотек-хабів цифрової освіти «Безпека в
Інтернеті та не тільки» від компанії SUPPORT.UA та Української
бібліотечної асоціації
55. Вебінар «Інтерактив в онлайні: сервіси для опитувань і тестувань
(Mentimater, Vevox, Kahoot, AnsverGarden)» від Дистанційної Академії
ВГ «Основа»
56. Вебінар «Медіакритичний підхід до конфліктно-вразливих тем у ЗМІ»
від центру «Вікно в Америку» та ГО «Запорізька бібліотечна асоціація»
57. Вебінари (2) для бібліотек мережі Хабів цифрової освіти «Огляд
популярних месенджерів для колективного спілкування» (УБА),
"Онлайн-симуляційна гра "Країна гідності" (ГО “Агенція сталого
розвитку “Хмарочос”)
58. Вебінар «Створення привабливого інтерактивного простору бібліотеки за
допомогою сучасних інформаційних технологій» (УБА)
59. Вебінар із циклу «Бібліотеки і здоров’я» на тему: «Красиве тіло і не
тільки. Сім причин почати робити зарядку» (ВГО Українська бібліотечна
асоціація, Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я
України, Благодійний фонд «Бібліотечна країна»)
60. Вебінар «Допоміжні технології для інклюзії в освіті. Альтернативна та
додаткова комунікація для спілкування" (ВГО УБА, Соціальне
підприємство "Дивограй")
61. Прямий ефір «Видавництво «Ранок» - топ та новинки 2021»
(видавництво «Ранок»)
62. Вебінари «Партнерство заради державної мови» (ВГО Українська
бібліотечна асоціація та Національна комісія зі стандартів державної
мови, 2)
63. Онлайн-конференція «Кращі практики цифрової трансформації ОГС
України» (Ресурсний центр ГУРТ за підтримки Фонду сприяння
демократії Посольства США в Україні)
64. Вебінар «Сервіс графічного дизайну Canva для освітян і бібліотекарів:
створюємо візуальний контент» («Дистанційна академія»)
65. Онлайн-зустріч мереж ЄС в рамках проєкту «Інформаційна підтримка
ЄС»
66. Онлайн-лекція «Критична медіаграмотність у формуванні інформаційної
стійкості» в рамках Всесвітнього тижня медійної та інформаційної
грамотності 2022 (ВГО УБА)
ВСЬОГО:
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КЗ «Олександрійський міський музейний центр імені Худякової А.Ф.»
Робота комунального закладу «Олександрійський міський музейний центр імені
Худякової А. Ф.» в 2021 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, зокрема
розроблені та реалізовуються програми «Музей для дошкільнят», «Музей - школі» такі
форми роботи як міні-заняття, заняття-мандрівка, урок пам'яті, , заняття-пошук, заняттявікторина, заняття з українознавства, «музейна скринька», музейний квест.
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.
З 01.11.2021 рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.09.2021 № 726 «Про
створення в Олександрійському музейному центрі ім. Худякової А.Ф. відділу «Будинок
Дмитра Чижевського») з метою популяризації духовної спадщини Чижевського Д.І. –
видатного олександрійця, відомого славіста, філософа, вченого енциклопедиста,
літературознавця, історіографа, дослідника слов’янської культури, що вніс значний науковий
внесок в розвиток україністики відкрито відділ «Будинок Дмитра Чижевського» як
структурний підрозділ Олександрійського міського музейного центру та проведені зміни
щодо штатного розпису.
Розроблено концепцію та положення відділу «Будинок Дмитра Чижевського», ведеться
робота над розробкою тематико – експозиційних планів трьох виставкових кімнат.
Підписано тристоронній меморандум про партнерство та співпрацю між
Олександрійським міським музейним центром, Кіровоградським обласним краєзнавчим
музеєм та Регіональним центром наукових досліджень з історії України та підготовки
історико – краєзнавчих видань Кіровоградської обласної ради. У меморандумі задекларовано
взаємну співпрацю установ у науково – дослідній роботі та науково – просвітницькій сфері.
Протягом 2021 року музейним центром було започатковано екологічний проєкт «Від
екології душі - до екології міст» (в рамках проєкту проведено круглий стіл «Пластикова
планета. Мислимо глобально – діємо локально», фотовиставка «Пластикова епідемія»,
проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу екологічних агітбригад «Земля наш
спільний дім» та міський етап Всеукраїнського конкурсу екологічних агітбригад «Атака
вірусів. Врятуй планету»); проєкт «Нескорені: за героїзм, за волю, за свободу» про учасників
та загиблих в результаті бойових дій у зоні АТО/ООС з Олександрійщини (презентація серії
відео – спогадів проєкту «В об`єктиві» «Він загинув за Україну»).
У 2021 році співробітниками Олександрійського міського музейного центру
імені А. Ф. Худякової з метою популяризації життя і діяльності видатного вченого Дмитра
Івановича Чижевського для жителів та гостей нашого міста були розроблені та
запропоновані нові пішохідні маршрути "Пам'ятки архітектури та історії Олександрії в
біографії родини Чижевських", «Олександрія - мала Батьківщина Дмитра Чижевського», які
знайомлять з основними історичними подіями міста Олександрії ХІХ - початку ХХ століття.
У зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19 протягом 2021 року
Олександрійський міський музейний центр, як і всі заклади культури працював в
обмежувальному режимі - приймав відвідувачів, учасників масових заходів, тематичних
занять, лекцій в обмежувальній кількості згідно санітарних норм та протиепідемічних
заходів.
Експозиції та виставки створені протягом 2021 року
Тематичні виставки:
1. Інформаційний стенд «Екологічний календар. Зимові свята»;
2. Тематична виставка з фондів музею «Єднання. Соборність – віковічна мрія
українців»;
3. Тематична виставка-реквієм «Свіча нашої пам'яті»;
4. Тематична виставка «Визначні лікарі родом з Олександрії»;
5. Виставка-екскурс «Філія гірничого інституту імені Артема в Олександрії»;
6. Постійно діюча виставка «Монети країн світу»;

7. Постійно діюча виставка «Бони країн світу»;
8. Тематична виставка «Їх покликав Афган»;
9. Тематична виставка «Шкільний калейдоскоп світлин випускників ЗШ № 2»;
10. Фотовиставка «Герої не вмирають» – 15 експонатів основного фонду, 9 допоміжного
фонду;
11. Книжково-ілюстративна виставка «На крилах пісень»;
12. Інформаційний стенд «Екологічний календар. Весняні свята»;
13. Виставка малюнків «Енергоефективність та енергозбереження» ;
14. Тематична виставка «Етнографічний календар»;
15. Ювілейна виставка «Полум'я серця Григорія Настасьєва;
16. Виставка робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівна
весна»;
17. Книжково-ілюстративна виставка «Вічний як народ»;
18. Щорічна виставка «Тарас Шевченко і наш край»;
19. Книжково-ілюстративна виставка «М. Грушевський. У вогні і бурі Української
Революції»;
20. Виставка фотокопій «Театральний літопис»;
21. Виставка з фондів музейного центру «Дмитро Бернадський – дослідник природи
рідного краю»;
22. Виставка-реквієм «Страждання полону»;
23. Тематична виставка «Гастролі театру Гайдебурова і Чкарської»;
24. Екологічна виставка-проект «Пластмасова планета»;
25. Виставка-екскурс «Пам'ятки історії та архітектури міста Олександрії» ;
26. Виставка-дата «Чорнобиль. 26 квітня»;
27. Виставка сакрального мистецтва «Всеосяжна сила»;
28. Тематична виставка «Із роду Мержанових»;
29. Тематична виставка «В книжковій пам'яті – миттєвості війни»;
30. Ювілейна виставка «Томіліна М. Л. – санінструктор 214 стрілецької дивізії»;
31. Персональна ювілейна виставка «Ніколенко Степан Федорович – художник та
педагог»;
32. Тематична виставка «Почесні громадяни Олександрії – ювіляри 2021 року»;
33. Пересувна виставка «Олександрія: минуле і сучасність»;
34. Еко-виставка «Іграшки нашого дитинства»;
35. Інформаційний стенд «Екологічний календар. Літні свята»;
36. Короткотривала виставка «Коли почалася війна»;
37. Книжково-ілюстративна виставка «Конституція моєї Батьківщини»;
38. Постійно діюча фотовиставка «Олександрія у світлинах;
39. Тематична виставка «Етнографічний календар. Літній цикл народних свят»;
40. Виставка-гербарій «Рослинний світ України»;
41. Фотовиставка «Фото В. Попкова»;
42. Ювілейна виставка «Народний месник Ілля Діброва»;
43. Експозиція «Українські рушники»;
44. Етнографічна виставка «Вишиванка – символ України»;
45. Виставка публікацій «Шлях становлення держави»;
46. Фотовиставка «Олександрійські вугільні розрізи;
47. Тематична виставка «Етнографічний календар. Осінній цикл народних свят;
48. Інформаційний стенд «Екологічний календар. Осінні свята»;
49. Виставка-портрет «Пономаренко А. С. – учасник війни, краєзнавець, публіцист»;
50. Експрес-виставка «У ворожому тилу спалахнув вогонь розплати;
51. Фотовиставка «Завмерлий крик – як спомин Бабиного Яру»;
52. Фотовиставка «Освіта в Олександрії у ХХ столітті»;
53. Оригінальна виставка картин з риб'ячих кісток «Пізнє кохання»;
54. Тематична виставка «Мужність і відвага крізь віки»;
55. Тематична виставка «Сила в єдності»;
56. Виставка творчих робіт молодих художників «Ілюстрації думок»;

57. Виставка-перегляд «В боях за визволення України»;
58. Книжкова виставка «Літературне краєзнавство»;
59. Звітна виставка майстринь клубу «Олександрійська веселка»;
60. Регіональна виставка «Історія краю в роки репресій 1930-х років в біографіях
олександрійських родин»;
61. Виставка-реквієм «Трагедія крізь роки»;
62. Виставка авторських ляльок О. Рябченко «У світі мрій та фантазій»;
63. Інформаційна виставка «Голодомор: нищення ідентичності»;
64. Фотовиставка «Визволителі мого краю»;
65. Фотовиставка «Самоврядування Олександрії»;
66. Ювілейна виставка «Лікар-хірург Юрій Осмоловський»;
67. Мандрівна виставка «На зламі»;
68. Фотовиставка з фондів музейного центру «Герої не вмирають. Гордій Кіктенко» до
річниці загибелі у зоні АТО/ООС олександрійця Гордія Кіктенка;
69. Участь у створенні та роботі виставки «Жахи концтаборів» до Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні у приміщенні ПК «Світлопільський»;
70. Книжковий вернісаж «Новинки краєзнавчої літератури: видання 2021 року»;
71. Виставковий проект музейного центру «Спадок українського народу» до Дня
вишиванки;
72. Фотовиставки Наталії Величко «Душа України»;
73. Фотовиставка від StaRs Family Studio «Дитячі історії» до Міжнародного дня захисту
дітей;
74. Виставка творчих робіт людей з обмеженими фізичними можливостями «Відкрий
серце для добра» до Міжнародного дня інвалідів;
75. Виставка декоративно – ужиткового мистецтва викладачів ОДХШ Носової В.Ю. та
Микити С.В. «Новорічний калейдоскоп»;
76. Новорічні виставки «Новорічна феєрія»: «Чарівний дитячий світ», «Ретро Новий Рік»,
новорічна фотозона «Новорічні дива»;
77. Фотовиставка «Пластикова епідемія» (роботи фотографів міста);
78. Виставка дитячих малюнків «Свій голос віддаю на захист природи»;
79. «Буслов Юрій Олександрович» з приватного архіву родини Буслових;
80. Персональна виставка вишитих бісером робіт Тетяни Губенко «Ікони, рушники,
Перелік експозицій і виставок, переоформлених протягом 2021 року:
1. Реконструкція та доповнення стенду «Перша світова війна і Україна»;
2. Реорганізація експозиції «Від козацьких хуторів до повітового міста Олександрії»;
3. Доповнення експозиційного стенду «Українська Революція 1917-1921 роки»;
4. Реорганізація експозиції «Землевласники Олександрійського повіту»;
5. Оновлення та тематичне розширення експозиції «Концтабори»;
6. Оновлення виставки «Контр-адмірал Михайло Байсак»;
7. Доповнення новонадходженнями постійнодіючої виставки «Чорний біль –
Чорнобиль»;
8. Реорганізація експозиції «Соціально-економічний розвиток Олександрії у ІІ пол. ХХ
століття»;
9. Тематичне розширення експозиції «Герої ХХІ століття»;
10. Оновлення виставки «Український традиційний посуд»;
11. Оновлення експозиції «Українська піч»;
12. Оновлення постійно діючої експозиції «Традиційний одяг»
Перелік найцінніших музейних предметів, що надійшли протягом року:
1. Нагрудний знак «За доблесну службу» учасника АТО Гордія Кіктенка (посмертно);
2. Особисті речі Гордія Кіктенка, який загинув під час бойових дій у зоні АТО в 2014
році;
3. Археологічні знахідки І тис. до н.е. – І тис. н.е., зроблені на території
Олександрійського району;
4. Особисті речі солдат радянської та німецької армій, знайдені в місцях проведення
боїв на території Олександрійського району;

5. Книга. І. Іванов «Гоголь», Ніжин, 1911 рік – з печаткою Олександрійської чоловічої
гімназії;
6. Картина. Наталія Ткаченко «Портрет космонавта Леоніда Попова», графіка, 2019 рік.
Теми наукових досліджень, проведених протягом року:
- «Чорний біль – Чорнобиль»,
- «Шахтарська слава Олександрії»
- «М.Г.Байсак: контр-адмірал, гордість Олександрійщини»
- продовження науково-дослідної роботи по створенню «Книги Пам`яті України.
Звитяжці».
Музейний центр підтримує постійний зв’язок та співпрацює з:
 Міською організацією ветеранів України;
 Товариством Червоного Хреста м. Олександрії;
 громадською організацією Спілка «Інваліди Чорнобиля»;
 громадською організацією Ветеранів Збройних Сил «Олександрійська спілка
Захисників Вітчизни»;
 громадським об`єднанням інвалідів «Віра»;
 громадською організацією «матерів дітей – інвалідів та інвалідів Олександрії
«Серце Матері»;
 громадською організацією «Захисники України - Олександрійщини»;
 громадською спілкою «Олександрійський громадський простір «КУБ»»;
 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.
ПІШОХІДНІ ЕКСКУРСІЇ:
 «Від козацьких хуторів до повітового міста Олександрії»;
 «Старими вулицями Олександрії» 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».
 «Нефілософське життя Дмитра Чижевського»
 «Олександрія – мала батьківщина Дмитра Чижевського»
АВТОБУСНІ ЕКСКУРСІЇ:
- «Гордість наша Олександрія» для учасників фестивалю «Овація», м. Покровськ.;
- «Від минулого до сучасного» для представників КП «Житлогосп»;
- «Від козацького хутора до шахтарського міста» для представників центру первинної
правової допомоги;
- «Туристичні магніти Олександрії» для учасників обласної конференції режисерів
народних театрів.
Проведено 274 екскурсіЇ, у тому числі 106 тематичних.
Прочитано 112 лекції для учнів старших класів шкіл міста, студентів технікумів та
філій вищих навчальних закладів. Надано 106 теоретичних та практичних консультацій.
Загальна сума зароблених коштів за 2021 рік – 21057,0 грн.
Кількість виписаних уніфікованих паспортів на музейні предмети
протягом 2021 року
Паспортизовано 12520 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.

У 2021 році проведено звірення наявності музейних предметів з обліково-фондовою
документацією за групами зберігання «речова» (протягом року) і «дорогоцінні метали» (у
грудні). Втрат, пошкоджень та розбіжностей із обліково-фондовою документацією не
виявлено. Протягом року проведено первинну реєстрацію і наукову інвентаризацію всіх
новонадходжень, повну паспортизацію та фотофіксацію новонадходжень основного фонду.
Напрямки роботи музейного закладу, які були профінансовані протягом року.
У 2021 році управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради з
місцевого бюджету було виділено 1431700,00 грн, з них: 1235300,00 тис. грн. на заробітну
плату, енергоносії та комунальні послуги – 105300,00 тис. грн., навчання з охорони
праці – 1320,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) 73800,00 тис. грн., придбання –
14300,00 грн.
Закупівля будівельних матеріалів, канцелярських товарів, миючих засобів, телефонні
розмови, відрядження фінансуються за рахунок спецкоштів (платних послуг).
Робота з туристичними підприємствами та закладами освіти.
Музейний центр є одним із найпривабливіших туристичних об’єктів для перегляду
жителів та гостей міста. Для цього розроблені власні музейні туристичні маршрути, які
знайомлять з минулим і сьогоденням нашого міста. Установлена тісна співпраця з
навчальними закладами (дитячими садочками, школами, училищами, технікумами) та
позашкільними закладами міста. Також налагоджена співпраця з МАН України (слухачами
гуманітарних секцій краєзнавчого напрямку) та БДЮТ щодо проведення спільних заходів.
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.
Інформація про підключення до мережі Інтернет та наявність веб- ресурсу
Олександрійський міський музейний центр (корпус 1,2) підключені до мережі
Інтернет через провайдера КТМ швидкість 100 Мбіт/с. Олександрійським міським музейним
центром ведеться сторінка і група «Олександрійський міський музейний центр
ім. Худякової А.Ф.» у соціальній мережі Facebook, де висвітлюються події, заходи, новини
https://www.facebook.com/groups/463480894286933/?ref=share
на сторінці Instagram : https://instagram.com/oleksandriiskiimuzei?utm_medium=copy_link
в групу Telegram : https://t.me/muzeinyitsentroleksandriya
Viber : https://invite.viber.com/?g=T1k2zJsuDE4V_CjcvofMRAs5XWwuEfMD
та YouTube каналі: https://youtube.com/channel/UCK7XQzvw2N3m5GFOKWj6lPQ

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 культурноосвітніх та культурно-дозвіллєвих 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 проекту щодо державної реєстрації шлюбу»;
- пропаганда народних обрядових традицій;
- проведення урочистих весільних обрядів, ювілейних весіль, ювілейних днів
народження;
- проведення сімейних свят, відзначення сімейних дат;

- написання сценаріїв за замовленням;
- організація проведення концертів, вечорів відпочинку, презентацій;
- організація конкурсів, виставок, фестивалів;
- надання платних послуг з культурно-дозвіллєвої діяльності.
Працівники КЗ «Палац урочистих подій» постійно підвищують культурно-освітній 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 наречених.
У своїй роботі колектив Палацу урочистих подій орієнтується на тісний зв'язок з
колективами закладів міста, враховуючи творчі потреби та професійні свята.
У період з 01.01.21 по 31.12.2021 року проведено 223 заходи.
Із них:
Реєстрації шлюбів – 195
Урочисті обряди посвячення в родину – 4
Святкування урочистих подій (рубінове весілля) – 2
Виставки – 4
Міські святкові концертні програми – 3
Відзначення професійних свят та ювілеїв колективів – 2
Проведення семінарів – 3
Екскурсії – 9
Фестивалі – 1
Протягом року 5 разів повністю оновлювались фотозони для наречених, відвідувачів
та жителів міста.
У 2021 році покращено матеріальну базу закладу: придбано нові принтер та пилосос,
дерев’яна лавка для фотозони, проводився поточний ремонт.
Міський духовий оркестр «Ліра»
Міський професійний духовий оркестр «Ліра» працював згідно рішень міської ради,
плану роботи управління культури і туризму міської ради та плану роботи оркестру. Робота
велась згідно річного плану, який вчасно був узгоджений та затверджений начальником
управління культури і туризму Олександрійської міської ради.
Протягом року було забезпечено ведення документації оркестру (розробка штатного
розпису, укладання трудових угод з працівниками, видання наказів тощо), вчасно
виконувались всі розпорядження управління культури і туризму міської ради.
За звітній період ОМПДО «Ліра» брав участь у заходах:
9 травня – виступ біля ПК «Світлопільський» до Дня Перемоги;
29 травня – виступ у вуличній концертній програмі , присвяченій 90-річчю створення
Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв;
30 червня – участь у відкритті фестивалю гладіолусів «Скіфська веселка»;
23 серпня – супровід колони до Дня Прапора;
24 серпня – виступ на площі Соборній до Дня незалежності України,
28 серпня – участь у концертній програмі до Дня селища «Олександрійське»,
травень - вересень - вечір-відпочинку для мешканців міста біля ПК «Світлопільський»,
19 грудня - участь у програмі відкриття міської Новорічної ялинки.
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. Протягом року репертуар поповнився
новими вокальними та інструментальними творами в кількості 10. Значний час витрачається

на написання партитур та партій нового репертуару і розбір та вивчення творів в програмі
«Finale-2010». Написані авторські пісні «Україна має місто» - сл. О. Вознюка, муз.
Л.Кузьменко, «Козацький клич» сл.О. Колосовської муз. Л.Кузьменко. «Подякуємо матінціземлі»,автор музики та слів Л. Кузьменко.
Методична робота відображена в підборі концертних програм до державних та
професійних свят, благодійних та шефських концертів, музичний супровід міських
культурно-освітніх заходів, участь в загально - міських заходах.
Протягом звітного періоду велась робота по веденню нормативно – правової
документації закладу.
Вчасно проводилось планування роботи як щомісячні так і щорічні плани складались
з урахуванням всіх напрямків діяльності колективу, вчасно складались графіки проведення
занять, інструкції по техніці безпеки , звіти та інші нормативні документи.
Основним напрямком комунального закладу МПІА « Мелодія» є концертна діяльність
на основі кращих мистецьких національних надбань та розвиток і популяризація
інструментального виконавського мистецтва.
Колектив завжди працює з використанням живого звуку, без фонограм. Робота та
підвищення виконавської професійної майстерності артистів ансамблю займає значу частину
часу – це зведені репетиції, групові та індивідуальні заняття.
В зв’язку з карантинним обмеженням в колективі започатковано та введено
виготовлення відео поздоровлень до свят.
Протягом 2021 року було виготовлено 8 відео кліпів, які переглянуло більше 20 тисяч
глядачів в мережі Інтернет.
Також у грудні 2021 року для інструментального складу ансамблю були придбані
вишиті сорочки.
Протягом 2021 року колектив міського професійного інструментального ансамблю
«Мелодія» діяв згідно плану колективу «Мелодія» та з погодженням плану роботи
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.

Інформаційно-туристичний центр «Олександрія»
Комунальна установа «Інформаційно-туристичний центр «Олександрія» заснована
Олександрійською міською радою 19 червня 2009 році, як комунальна власність
територіальної громади міста Олександрії. Працює під безпосереднім керівництвом
управління культури і туризму Олександрійської міської ради. ІТЦ «Олександрія» є
юридичною особою, діє на підставі Статуту. Метою ІТЦ «Олександрія» є сприяння розвитку
туризму в Олександрійській територіальній громаді.
Свою активну діяльність розпочав з 01 квітня 2021року. Пріоритетний напрямок
розвитку ІТЦ «Олександрія» – забезпечення якісного надання інформаційно-туристичних
послуг візитерам (гостям) і мешканцям Олександрійської територіальної громади.
Працівники ІТЦ «Олександрія» упродовж звітного періоду організували та втілили низку
заходів.
За 2021 рік було організовано та проведено 13 екскурсій, а саме:
-2 театралізованих туристичних маршрути «Від хутору Усика – до сучасної Олександрії»
у форматі Purty bus «по- олександрійськи» для представників закладів освіти (для учасників
виставки меблів та обладнання «Освітній вимір: нові можливості сучасної громади» та для
місцевих мешканців);

-туристично-рекреаційний маршрут на німецько-українське підприємство «Неємія»
(с.Протопопівка ) для учасників Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Овація»,
який традиційно проводиться в м. Олександрії;
-спільно з Олександрійським музейним центром ім. Худякової А.Ф. проведено
туристичний маршрут «Нефілософське життя Дмитра Чижевського» для місцевих мешканців
та пішохідно-автобусну екскурсію для учасників регіональної (не) конференції "Освіта без
кордонів - освіта майбутнього";
-екскурсія «Поряд із сучасним – минуле» для містян міста;
-ознайомча екскурсія- будинком родини Чижевських;
-екскурсія до зеленої садиби «Мрія», родини Гречаних (сел. Олександрійське);
-екскурсія до культурно-освітнього центру «Толока», протестантської церкви «Жива
вода» та пам'ятнику Шевченка (с. Попельнасте);
-гастроподорож на виноградник Терещенків у с. Лікарівка;
-екскурсія «Головківський манник»;
-ознайомча екскурсія з діяльністю ІТЦ «Олександрія» для студентів І та ІІ спец. курсів
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» «Олександрійського фахового
коледжу культури і мистецтв».
Також брали участь в організації екскурсії по місту для учасників обласної конференції
режисерів аматорських театральних колективів Кіровоградщини.
Співпраця з громадськими організаціями та представниками інших громад
У 2021 році працівники ІТЦ «Олександрія» брали участь у проєкті «Олександрія місто-магніт. У пошуку нових культурно-креативних орієнтирів», який був організований
тренінговим центром «Мозаїка» з представниками культурно-креативної індустрії
Олександрії, де працювали над створенням нових туристичних «магнітів».
Також брали участь у екскурсійно-рекреаційному заході для учасників туристичного
маршруту з інших громад за участю представників екскурсійного клубу «Дніпро»
(м. Дніпро), організованим Олександрійським громадським простором «КУБ».
В інформаційно-туристичному центрі «Олександрія» спільно з методистом з питань
туризму було проведено творче об'єднання майстрів декоративно-ужиткового мистецтва
«Олександрійський сувенір». В ході зустрічі обговорили ряд питань: створення туристичних
магнітів міста, проведення майстер-класів та персональних виставок.
На базі ІТЦ «Олександрія» відбулося перше спільне засідання Олександрійського
молодіжного парламенту з представниками громад Приютівської, Пантаївської та
Новопразької ОТГ, які активно пропагують туризм на своїх територіях. В рамках заходу
обговорили питання щодо спільного туристичного пішого(вело) маршруту, який охопить всі
вищезгадані громади, та презентовано цікаві туристичні місця Олександрійщини.
У червні 2021р. відвідали м. Дніпро, де відвідали новостворені та реорганізовані
музеї. Мета - перейняти досвід колег по облаштуванню туристично-історичного простору,
ознайомитися з покроковими етапами створення музейних центрів та налагодити співпрацю
з фахівцями, які брали активну участь в організації та створенні закладів для різноцільової
аудиторії.
Участь у обласних заходах
Прийняли участь у інтерактивні конференції «Туризм vs бізнес: від пропозиції до
попиту» та виставці Roll-Up «Туристичні магніти: Мандруй Кіровоградщиною». Також
відвідали перший обласний туристичний форум «Внутрішній та в’їзний туризм. Реалії та
можливості сьогодення. Перспективи розвитку», що відбувся у м. Кропивницький.
До Дня заснування українського професійного театру, працівники ІТЦ «Олександрія»
долучилися до створення туристично-краєзнавчого путівника «Блог на папері: театральними
стежками Кіровоградщини», спільного проєкту Регіонального центру наукових досліджень з
історії України й підготовки історико-краєзнавчих видань Кіровоградської обласної ради та
відділу Кіровоградського обласного краєзнавчого музею – меморіального музею М. Л.
Кропивницького. Путівник розповідає про цікаві туристичні об’єкти Кіровоградщини,
об'єднані тематично чарівним мистецтвом театру - історично чи як діючі заклади культури.

У Кіровоградській ОДА відбулося засідання Громадської ради з питань розвитку
туризму в якому, у онлайн форматі, брав участь Інформаційно-туристичний центр
«Олександрія», як член Громадської ради з питань розвитку туризму.
Участь у всеукраїнських онлайн-заходах
Працівники ІТЦ «Олександрія» на протязі 2021 року брали участь у різноманітних
онлайн-заходах з питань туризму, а саме:
-Business Culture Hub #4: «Культурний туризм: формування бренду регіонів та
перспективи розвитку бізнесу», який організовували Центр «Розвиток Корпоративної
Соціальної Відповідальності», Український культурний фонд та Європейська Бізнес
Асоціація, де були презентовані кейси від креативних інституцій, бізнесу та
представників/ць туристичної сфери України;
-установчий семінар «Туризм, як рушійна сила економіки» та «Туристична дестинація»
(організатор ГО «Екскурс-Інформ» м. Кропивницький);
- Круглий стіл «Як громадам розвивати туризм, коли основні магніти перебувають в
управлінні держави» (організатор Український кризовий медіа-центр у рамках Програми
USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) спільно з
Проєктом USAID Демократичне врядування у Східній Україні та проєктом за підтримки
УКФ «Музей відкрито на ремонт»);
- онлайн дискусія «Розвиток туризму в територіальних громадах: локальні відпочинкові
та туристичні продукти» (Ініціатор заходу - Громадська організація «Подільська агенція
регіонального розвитку» (Вінниця).
З метою створення позитивного іміджу культурно-мистецького середовища регіону,
збереження, відродження та популяризації народного мистецтва працівники ІТЦ
«Олександрія» спільно з управлінням культури і туризму міської ради організували та
провели ряд заходів:
- фото-виставка «30 днів за сонцем» або веломандрівка Україною» Л.Балацького, голови
Олександрійського відділу Українського географічного товариства;
- персональна виставка робіт майстрині вишивки Любов Антоненко за участю майстрині
плетіння гердан Тетяни Котяк з нагоди відзначення Всесвітнього Дня туризму;
- творча зустріч «Моя душа завжди вільна», присвячена Дню працівників культури та
майстрів народного мистецтва;
- «Мистецьке рандеву із земляками», творча зустріч художниці Наталі Ткаченко та
поетеси Тамари Аноко з інтелігенцією міста.
З нагоди відзначення Дня вишиванки працівники ІТЦ «Олександрія» приєднались до
акції єднання - «Українська душа - моя вишиванка» за участю колективів Олександрійського
політехнічного коледжу та військової частини на площі Соборній.
Участь у виставкових заходах
У рамках міжнародної агропромислової виставки AgroExpo-2021 взяли участь у
презентації туристичного потенціалу Олександрійської громади.
На День захисника України та Дня українського козацтва, спільно із управлінням
культури і туризму міської ради та за підтримки ФК «Олександрія», старости с.Головківка
Т.Кузьменко, власниці Головківської сільської садиби Т.Єлецької, централізованної міської
бібліотечної системи, перевізника ФОП Моцний С.К. інформаційно-туристичний центр
«Олександрія» представив туристичний потенціал Олександрійської територіальної громади
в парк-готелі «Скіфія».
Директор ІТЦ «Олександрія» взяла участь у ІІІ Науково-практичній конференції щодо
розвитку туризму та розробки нових маршрутів в територіальних громадах Кіровоградщини.
Проводиться постійна робота у соціальних мережах. Працівники ІТЦ «Олександрія»
ведуть сторінки у мережах Instagram та Facebook. Сторінки у соціальних мережах є зручним
способом підвищення відвідуваності міста та промоції культурних подій, туристичних
об’єктів тощо.
Зокрема, в соціальній мережі Фейсбук, було реалізовано фотопроєкт «Архітектурна
Олександрія в образах» з нагоди відзначення Міжнародного Дня пам’яток та визначних
місць. На фоні архітектурних пам’яток міста Олександрії - актори, в образах того часу.

Протягом 2021 року підготовлено й виготовлено видавничу продукцію, а саме: буклети
«Олександрія», «Стара архітектура Олександрії» з описом туристично-привабливих об’єктів
міста Олександрії, флаєри: про діяльність ІТЦ, «Туристичний маршрут «Puty-bus «по
олександрійськи», візитки, сувенірну продукцію (пряник з туристичними «магнітами»;
чашки, футболки й кепки з логотипом ІТЦ «Олександрія»; ручки).
ІТЦ «Олександрія» постійно відвідують не лише туристи, а й місцеві мешканці, які
хочуть дізнатись про події у місті, режими роботи туристичних об’єктів, музея, факти з
історії Олександрії, отримати промоційну поліграфічну продукцію та придбати сувеніри для
особистих подорожей чи для своїх гостей.
Отримано благодійних внесків за 2021р. 2270 грн. від фізичних осіб.
ТУРИЗМ
З метою складання позитивного іміджу Олександрійської територіальної громади,
розвитку туристичної галузі, популяризації туристично – привабливих об’єктів, рішенням
сесії Олександрійської міської ради від 26 лютого 2021 року № 111 було затверджено
Програму розвитку туризму та збереження культурної спадщини Олександрійської
територіальної громади на 2021 – 2026 роки. На реалізацію заходів Програми протягом 2021
року було залучено кошти у сумі - 10,179 тис. грн. на виготовлення: візитівок, флаєрів про
діяльність ІТЦ, значки, буклети: «Олександрія», «Стара архітектура Олександрії», «Party
bus» по-олександрійськи», сувенірні пряники, банер та ROL -AP
із зображенням
туристичних магнітів Олександрії, ручки, уніформу (футболки та кепки), бейджи з
логотипом ІТЦ для працівників інформаційно – туристичного центру.
Свою активну діяльність розпочав з 01 квітня 2021р. інформаційно – туристичний
центр «Олександрія», пріоритетним напрямком діяльності, якого стало забезпечення
якісного надання інформаційно-туристичних послуг туристам і мешканцям Олександрійської
територіальної громади. За 2021 рік було організовано та проведено 13 екскурсій, в якій
взяли участь близько 300 осіб. Серед популярних маршрутів стали наступні: театралізовані
туристичні маршрути «Від хутору Усика – до сучасної Олександрії» у форматі Purty bus
«по- олександрійськи»";туристично-рекреаційний маршрут на німецько-українське
підприємство «Неємія» (с.Протопопівка ); туристичний маршрут «Нефілософське життя
Дмитра Чижевського»; екскурсія «Поряд із сучасним – минуле»; ознайомча екскурсіябудинком родини Чижевських; екскурсія до зеленої садиби «Мрія», родини Гречаних (сел.
Олександрійське); екскурсія до культурно-освітнього центру «Толока», протестантської
церкви «Жива вода» та пам'ятнику Шевченка (с. Попельнасте); гастроподорож на
виноградник Терещенків у с. Лікарівка; гастромаршрут «Головківський манник» у
с.Головківка.
У 2021 році взяли участь у проекті «Олександрія - місто-магніт. У пошуку нових
культурно-креативних орієнтирів», який був організований тренінговим центром «Мозаїка» з
представниками культурно-креативної індустрії Олександрії, де працювали над створенням
нових туристичних «магнітів». Приймали участь в екскурсійно-рекреаційному заході для
учасників туристичного маршруту з інших громад за участю представників екскурсійного
клубу «Дніпро» (м. Дніпро), організованим Олександрійським громадським простором
«КУБ».
На базі ІТЦ «Олександрія» відбулося перше спільне засідання Олександрійського
молодіжного парламенту з представниками громад Приютівської, Пантаївської та
Новопразької ОТГ, які активно пропагують туризм на своїх територіях. В рамках заходу
обговорили питання щодо спільного туристичного пішого(вело) маршруту, який охопить всі
вищезгадані громади, та презентовано цікаві туристичні місця Олександрійщини.
У червні 2021р. відвідали м. Дніпро, де презентовано новостворені та реорганізовані
музеї. Мета - перейняти досвід колег по облаштуванню туристично-історичного простору,
ознайомитися з покроковими етапами створення музейних центрів та налагодити співпрацю
з фахівцями, які брали активну участь в організації та створенні закладів для різноцільової
аудиторії.
Протягом звітного періоду взяли участь у інтерактивні конференції «Туризм vs бізнес:
від пропозиції до попиту» та виставці Roll-Up «Туристичні магніти: Мандруй

Кіровоградщиною», відвідали перший обласний туристичний форум «Внутрішній та в’їзний
туризм. Реалії та можливості сьогодення. Перспективи розвитку», що відбувся у
м. Кропивницький.
У Кіровоградській ОДА відбулося засідання Громадської ради з питань розвитку
туризму, в якому, в онлайн форматі, прийняв участь Інформаційно-туристичний центр
«Олександрія», як член Громадської ради з питань розвитку туризму. Брали участь у
різноманітних заходах:
- Business Culture Hub #4: «Культурний туризм: формування бренду регіонів та
перспективи розвитку бізнесу», який організовували Центр «Розвиток Корпоративної
Соціальної Відповідальності», Український культурний фонд та Європейська Бізнес
Асоціація, де були презентовані кейси від креативних інституцій, бізнесу та
представників/ць туристичної сфери України;
- установчий семінар «Туризм, як рушійна сила економіки» та «Туристична
дестинація» (організатор ГО "Екскурс-Інформ" м. Кропивницький);
- круглий стіл «Як громадам розвивати туризм, коли основні магніти перебувають в
управлінні держави» (організатор Український кризовий медіа-центр у рамках Програми
USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) спільно з
Проєктом USAID Демократичне врядування у Східній Україні та проєктом за підтримки
УКФ «Музей відкрито на ремонт»);
- онлайн дискусія «Розвиток туризму в територіальних громадах: локальні
відпочинкові та туристичні продукти» (Ініціатор заходу - Громадська організація
«Подільська агенція регіонального розвитку» (Вінниця).
З метою створення позитивного іміджу культурно-мистецького середовища регіону,
збереження, відродження та популяризації народного мистецтва управлінням культури і
туризму міської ради організовано та проведено ряд заходів:
 фото-виставка «30 днів за сонцем» або веломандрівка Україною» Л.Балацького,
голови Олександрійського відділу Українського географічного товариства;
 персональна виставка робіт майстрині вишивки Любов Антоненко та за участю
майстрині плетіння гердан Тетяни Котяк з нагоди відзначення Всесвітнього Дня туризму;
 творча зустріч «Моя душа завжди вільна», присвячена Дню працівників культури
та майстрів народного мистецтва;
 «Мистецьке рандеву із земляками», творча зустріч художниці Наталі Ткаченко та
поетеси Тамари Аноко з інтелігенцією міста.
З нагоди відзначення Дня вишиванки працівники ІТЦ «Олександрія» приєднались до
акції єднання - «Українська душа - моя вишиванка» за участю колективів Олександрійського
політехнічного коледжу та військової частини на площі Соборній.
З метою охорони, збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної
спадщини Олександрійської територіальної громади, управлінням культури і туризму було
вжито відповідні заходи. До
списку об’єктів нематеріальної культурної спадщини
Кіровоградщини було внесено рецепт приготування етнічної страви «Головківський
манник», що відтворено від господині села Головківка під час проведення майстрер -класу.
Станом на 01.01.2022 року в Олександрійській територіальній громаді зареєстровано 37
майстрів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, які входять до складу
творчого об’єднання «Олександрійський сувенір». Було проведено засідання творчого
об'єднання, в ході якого обговорили ряд питань: створення туристичних магнітів міста,
проведення майстер-класів та персональних виставок.
Аматори ужиткового мистецтва протягом звітного періоду стали активними учасниками
масових заходів, акцій та проектів, що відбувались на території міста та за його межами:
- з нагоди відзначення Дня вишиванки виставка – ярмарок робіт майстрів декоративно
– прикладного мистецтва «Українська душа - моя вишиванка»;
- з нагоди відзначення 275 річниці з дня заснування міста Олександрії відбулась
традиційна виставка – ярмарок робіт декоративно – прикладного мистецтва майстрів
об’єднання «Олександрійський сувенір» та гостей аматорів з міст України: Жовті Води,
Полтава, Кременчук, Ніжин, Вінниця, Одеса, Кропивницький;

- у рамках міжнародної агропромислової виставки AgroExpo-2022 у місті
Кропивницький;
- з нагоди відзначення Дня туризму відкриття персональної виставки «Вишиваний
шлях» вишивальниці Любов Антоненко та за участю майстрині плетіння гердан Тетяни
Котяк;
- з нагоди відзначення Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва - «Моя душа завжди вільна» - персональна виставка фотохудожника
Віталія Попкова;
- з нагоди відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва, що
відзначався та території готельного комплексу «Скіфія»;
- персональна виставка художниці - портретистки Наталії Ткаченко «Мистецьке
рандеву із земляками».
Наш земляк - Дмитро Кудря, майстер різьбяр по дереву, у літку 2021 року представляв
свої роботи у с.Мельники Черкаської області на традиційному фестивалі мистецтв «Крутий
заміс».
З метою створення реєстру туристичних ресурсів Олександрійської територіальної
громади, зібрано матеріал та описано 7 туристичних об’єктів, які розташовані на території
громади та задіяні у програмі туристичних маршрутів: Пожежна вежа з
годинником, Будинок купця Штромберга, Будинок Піщевича, Палац культури –
«Олександрійський театр», Авто – мото траса «Вербова лоза», «Зелена» садиба «Мрія»
родини Гречаних, Приватна Галерея Vashart.
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;
- сприяння учбовим закладам в ознайомленні з об’єктами культурної спадщини міста,
шляхом проведення екскурсійно-туристичної 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.
На території Олександрійської громади знаходиться 181 пам’ятки історії, 2 пам’ятки
монументального мистецтва, 39 пам’яток археології місцевого значення, що перебувають в
загальнодержавному реєстрі нерухомих пам’яток України та 110 пам’яток 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. Ведеться постійно
співпраця з органами місцевого самоврядування.

Проводиться відповідна робота з підготовки документації на ново виявлені пам’ятки в
міській громаді для подальшого їх введення до єдиного реєстру нерухомих пам’яток
України.
Станом на грудень 2021 року на обліку знаходяться 26 охоронних договорів, які є
правочинними. Інші на стадії переукладення у зв’язку із зміною місця знаходження
власника, користувача, балансоутримувача.
Спільно з управлінням архітектури та містобудування міської ради складено й
затверджено «історико архітектурний план міста».
Підготовлено фото альбом з історичними, архітектурними об’єктами міста.
Складена й підготовлена для затвердження інтерактивна мапа з архітектурними,
історичними, меморіальними пам’ятками, для розробки й складання туристичних маршрутів
містом.
Випадків порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» та «Про
охорону археологічної спадщини» у 2021 році не було зафіксовано.
Серед заходів, передбачених на охорону культурної спадщини у 2022 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 державної системи декларування пам’яток культурної спадщини;
 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.
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.
За 2021 рік по закладам культури зареєстровано 4 випадки невиробничого травматизму
73 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 консультації та надаються роз’яснення, директорам закладів культури,
щодо важливості вакцинації та застосування нових форм організації праці, а також про
виникнення потенційних ризиків щодо БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я НА РОБОТІ. Надається
інформаційна допомога щодо організації безпечної роботи працівників під час карантину, не
допускаючи при цьому порушень трудового законодавства. Станом на грудень 2021 року із
299 працівників вакциновано 296, що становить 98,9 %.
Стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у підпорядкованих закладах
культури, знаходиться на належному рівні. Створено безпечні умови праці. У належному
стані утримуються приміщення закладів культури та прилеглі території.
Для створення належних умов праці за 2021 рік закуплено миючі, антисептичні засоби
та засоби захисту на суму 26 937 грн., проведено замір опору ізоляції на суму 15 866 грн.,
придбано засоби освітлення на 42 979 грн.
Усі працівники проходять медичні огляди згідно встановленого графіку. Створено
куточки з охорони праці, укомплектовано їх необхідною нормативно-правовою
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.

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 у КЗ «Палаці урочистих подій», в центральній
міській бібліотеці (абонемент), в центральній міській бібліотеці (читальний зал), дитячій
музичній школі «Перлина» сел. Олександрійське (котельні), КЗ «Олександрійському
міському музейному центрі ім. А.Ф. Худякової», ПК «Світлопільський» та Олександрійській
дитячій музичній школі становить на суму 56 016 грн.;
- відповідальні особи з протипожежної безпеки закладів культури пройшли навчання з
протипожежного захисту на суму 3 150 грн;
- відповідно до графіку проведено перезарядку вогнегасників у КЗ «Палаці урочистих
подій», КЗ «ПК «Світлопільський», Палаці культури «Олександрійський театр», КЗ
Міському музейному центрі ім. А.Ф. Худякової, Олександрійській дитячій музичній школі,
централізованій бібліотечній системі, Олександрійській дитячій художній школі, дитячій
музичній школі «Перлина» сел. Олександрійське 165 штук на суму 28 474 грн.;
- в дитячій музичній школі «Перлина» сел. Олександрійське проведено обробку
дерев’яних конструкцій даху котельні на суму 3 278 грн.;
- у Палаці урочистих подій проведено обробку дерев’яних конструкцій даху на суму 21
803 грн.;
- ПК «Світлопільський» проведено обробку дерев’яних конструкцій сценічної коробки
на суму 24 899 грн.;
- навчання відповідальних осіб з безпечного використання та обслуговування теплових
установок і мереж в кількості 6 чол. на суму 2 280 грн.;
- проведено страхування членів ДПД на суму 390 грн;
- проведено ремонт протипожежної сигналізації та встановлено акумулятор 12в. 7 А/г на
суму 680 грн;
- відповідальні особи з охорони праці пройшли навчання у ПП «Навчальному центрі
Будинок науки і техніки» м. Кіровоград: з питань охорони праці, гігієни праці, надання
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. У кількості 11 чоловік
на суму 4 180 грн.
- навчання відповідальних осіб правил технічної експлуатації електроустановок на суму
4 560 грн.
За 2021 рік в управлінні культури і туризму Олександрійської міської ради на
протипожежні заходи закладів культури, використано – 149 710 грн.
З метою пропаганди та виховання у дітей безпечного поводження з вогнем, у бібліотеках
міста були проведені такі заходи:
- відверта розмова: «Як зберегти життя та здоров᾽я»;
- колаж застережень: «Прості правила безпеки»;
- тематична викладка матеріалів: «Жарти з вогнем – це дуже небезпечно!»;
- огляд всеукраїнського науково-виробничого журналу: «Пожежна та технологічна
безпека».
Учениця третього класу Олександрійської дитячої художньої школи, Нікуліна
Єлизавета, зайняла ІІ місце в конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» з
роботою, яка характеризувала працю медичних працівників.
Протягом 2021 року встановлено нові електронні електролічильники у центральній
міській бібліотеці (читальний зал) по вул. Григорія Усика, 41; бібліотеці-філії №9 по
вул. Григорія Сокальського, 35; Олександрійському міському музейному центрі ім.
Худякової А.Ф. (1 корпус) по вул. Перспективній, 14; будинках культури сел Головківка,
Ізмайлівка, Піщаний Брід, Пустельникове. Крім того, в БК с. Головківка виконано заміну
ввідного кабелю СІП та переобладнано щиток вводу. Також встановлено новий електронний
лічильник у центральній бібліотеці (абонемент) по вул. Перспективній, 14. Крім цього,
замінено ввідний автомат. Виконано заміну електролічильників по програмі

Олександрійського РЕМ у бібліотеці-філії №8 для юнацтва по пр. Соборному, 100 та
центральній міській бібліотеці для дітей по пр. Соборному, 102.
Виконано ремонт електропроводки та переобладнання щитка вводу з встановленням
ввідного автомату у будівлі інформаційно-туристичного центру «Олександрія» по
вул. Шевченко, 66.
Протягом року по закладам спеціалізованими організаціями ТОВ «Олександрійське
Агропроменерго» та ТОВ «Мет-Тріум» виконано технічні виміри в електроустановках.
По теплопостачанню виконано держповірку теплового лічильника у Олександрійській
дитячій музичній школі.
Виконано ремонт горищної розводки у нежитловій будівлі по пр. Соборному, 65.
Встановлено декілька регулюючих кранів на прилади опалення у бібліотеці-філії №8
для юнацтва по пр. Соборному, 100 та центральній міській бібліотеці для дітей по
пр. Соборному, 102.
Спеціалізованою організацією виконано професійне гідропневматичне промивання
внутрішньої системи опалення будівлі Олександрійської дитячої музичної школи.
По водопостачанню виконано держповірку водолічильника у Олександрійському
міському музейному центрі ім. Худякової А.Ф. (1 корпус) по вул. Перспективній, 14.
Вирішено проблемне питання з сусідами щодо водопостачання у бібліотеці-філії №5 по пл.
Покровській, 23: виконано повну заміну ввідного трубопроводу до приміщення бібліотеки.
Протягом звітного року на розгляд виконавчого комітету управлінням
культури було підготовлено та прийнято 58 - рішення виконавчого комітету та
34 - розпоряджень міського голови, а також 9- рішень міської ради.
Заклади що знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні управлінню
культури і туризму міської ради 31 установа:
 бібліотеки – 16;
 клуби – 7 (Будинок культури селища Олександрійське, Палац культури
«Світлопільський», Палац культури «Олександрійський театр» з відокремленими
структурними
підрозділами:
«Головківський
сільський
будинок
культури»,
«Піщанобрідський сільський клуб», «Ізмайлівський сільський будинок культури»,
«Пустельниківський сільський клуб»);
 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»);
 Інформаційно-туристичний центр «Олександрія».
Збереження кадрового потенціалу закладів культури
Покращення кадрового забезпечення управління культури і туризму міської ради,
створення належних умов для забезпечення галузі висококваліфікованими працівниками та
постійного підвищення їх фахового рівня – один із важливих напрямків діяльності
управління закладами культури міста. Тому саме формування кадрового потенціалу галузі
культури, здатного забезпечити її ефективне функціонування в сучасних умовах і збільшити
якість надання культурно-дозвіллєвих послуг населенню міста приділяється значна увага.
Закріпилось протягом 2020 року 8 молодих спеціалістів:
(5 артистів оркестру, 1 артист; 1 завідувач сектором по роботі з дітьми, 1 педагогічний
працівник): професійний духовий оркестр «Ліра» на посаду артистів аркестру прийнято 5
молодих спеціаліста, в тому числі за фахом; міський інструментальний ансамбль
«Мелодія» на посаду артиста прийнято 1 молодого спеціаліста, в тому числі 1 за фахом;
Олександрійська дитяча музична школа на посаду педагогічного працівника прийнято 1
молодого спеціаліста, в тому числи за фахом; Палац культури «Світлопільський» на посаду
завідувача сектором по роботі з дітьми прийнято 1 молодого спеціалівста, в тому числі за
фахом.






Протягом 2021 року, підвищили кваліфікацію:
в Київській академії керівних кадрів 5 осіб;
в Регіональному Центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області 1 осіб;
шляхом обласних семінарів-практикумів 4 осіб;
шляхом проходження он-лайн курсів, он-лайн семінарів-практикумів 53 особи

Проведення у 2021 році культурно-дозвіллєвих заходів міського рівня:
 відкриття міської новорічної ялинки та проведення новорічних ранків біля ялинки
 Кіровоградський обласний академічний український музично-драматичний театр
ім. Марка Кропивницького, з виставою «Севільські заручени» до Міжнародного жіночого
дня;
 Дня Соборності України;
 День Героїв Небесної Сотні;
 Шевченківські дні у м. Олександрії;
 до дня виведення військ з Афганістану;
 з нагоди 35-ї річниці з Дня Чорнобильської трагедії;
 до Дня Пам’яті та примирення та Дня Перемоги;
 до 275-ї річниці Дня міста Олександрії;
 до Дня Конституції України;
 до Дня молоді;
 до Дня вишиванки;
 до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України;
 відзначення Дня партизанської слави;
 до 78-ї річниці визволення України від нацистських загарбників;
 визволення міста від нацистських загарбників;
 до Дня Гідності та Свободи;
 до роковин голодоморів 1921-1923 рр., 1932-1933 рр. та 1946-1947 рр.;
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.
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 16 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, воїнів-афганців
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, ПК «Світлопільський», ПК
«Олександрійський театр», міського музейного центру ім. А.Ф. Худякової:
 вистава: «Лускунчик» Кіровоградського Академічного драматичного театру ім.
Кропивницького. Були присутні діти з інвалідністю, діти малозабезпечених сімей та діти
учасників АТО;
 виставка дитячого малюнку: «Зимове мереживо». Діти різного віку та соціального
статусу, в тому числі і діти з інвалідністю;
 розважальна акція: «Веселий Сніговичок». Діти різного віку та соціального статусу,
в тому числі і діти з інвалідністю;
 абетка безпеки від бібліотеки: «Малечі – про важливі речі». Діти різного віку та
соціального статусу, в тому числі і діти з інвалідністю;
 народознавча веселка: «Колодія зустрічай – весну величай».Діти різного віку та
соціального статусу, в тому числі діти з особливими потребами ГО «Серце матері» та з
сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах;
 виставка дитячого малюнку: «Писанковий дивосвіт» для дітей різного віку та
соціального статусу, в тому числі і діти з інвалідністю;
 фольк-елегія: «Ясний Великдень на землі приніс нам янгол на крилі» були присутні
діти з особливими потребами ГО «Віра»;
 святкова ігрова програма: «Дитинство – це гомін веселий усюди» для дітей різного
віку та соціального статусу, в тому числі і діти з інвалідністю;
 розважальна програма: «До Дня захисту дітей» були присутні діти з особливими
потребами ГО «Віра»;
 сімейна веселка: «Щастя дитини – мати родину!» діти з особливими потребами ГО
«Віра»;
 зустріч з місцевою поетесою Світланою Лантух та дітками з організації ГО «Віра»;
 вітамінна абетка: «Овочі, ягоди та фрукти – корисні продукти». З дітками з
особливими потребами ГО «Віра»;
 патріотично-розважальний мікс: «Читай, спілкуйся, грай - Україну пізнавай» діти з
особливими потребами ГО «Віра»;
 благодійна акція: «Добрий день, школярику!», спільно з Олександрійським міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. На дитячих майданчиках у чотирьох
мікрорайонах міста. Діти з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та
перебувають під соціальним супроводом, та діти з інвалідністю;
 фестиваль творчості: «Повір у себе». Діти з інвалідністю, члени ГО «Віра» та «Серце
матері»;
 волонтерська акція: «Ми такі, як і ви». Діти з інвалідністю та учні НВК
«Мартоіванівський загальноосвітній навчальний заклад І - ІІ ст. – ДНЗ»;
 відеозаклик: «Пізнай себе - зрозумій іншого». Користувачі соцмережі. Сторінка
бібліотеки-філії №10 у соцмережі «Facebook»;
 віртуальна алея сильних духом: «Наперекір долі». Сторінка бібліотеки-філії №3 у
соцмережі «Facebook»;
 виставка робіт. Міський музейний центр ім. А.Ф. Худякової. Діти з інвалідністю,
члени ГО «Віра» та «Серце матері»;
 цикл новорічних ранків для дітей громади: Новорічна феєрія «З передзвоном на
поріг вже ступає Новий рік». Діти різного віку, в т.ч. діти з інвалідністю.
Заходи які 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:
Протягом 2021 року Олександрійським міським музейним центром було проведено низку
просвітницьких заходів та виставок народних умільців, а саме:

- виставка робіт образотворчого та декоративно - ужиткового мистецтва «Чарівна
весна» учасників клубу вишивальниць «Олександрійська веселка», що діє при музейному
центрі;
- оригінальна виставка картин з риб'ячих кісток «Пізнє кохання» майстрині Лілії
Кляцької;
- звітна виставка майстринь клубу «Олександрійська веселка»;
- виставка авторських ляльок та майстер клас Олени Рябченко «У світі мрій та
фантазій»;
- виставка декоративно – ужиткового мистецтва викладачів ОДХШ Носової В.Ю. та
Микити С.В. «Новорічний калейдоскоп»;
- персональна виставка робіт майстрині Тетяни Губенко «Ікони, рушники, картини:
вишивка бісером»;
- етнографічне свято «Масляна іде – весну-красу веде!»;
- етно-фест «Вишиванка – спадок українського народу»;
- етнографічний урок «Дивосвіт великодньої писанки»;
- творча година «Лялька-мотанка – прадавній оберіг»;
- народознавче свято-гра «Свято Маланки. Щедрий вечір» в рамках програми «Музей
для дошкільнят»;
- оновлено виставки «Український традиційний посуд», «Українська піч»,
«Традиційний одяг».
Процес передання досвіду одних поколінь іншим забезпечує народознавчий підхід до
виховання читачів, про який ніколи не забувають бібліотекарі Олександрійської ЦБС.
З різдвяних візерунків «Колядки у вашій хаті, щоб усі були багаті», святкових
віншувань «Сію, сію, посіваю, з Новим роком Вас вітаю!» читачі центральної міської
бібліотеки для дітей мали змогу дізнатися про звичаї та традиції українського народу під час
святкування зимових свят, прикмети та повір’я, які шанують українці, про тонкощі
приготування цариці різдвяного столу – куті. А на книжкових виставках та виставкахінсталяціях, які працювали у дитячій бібліотеці, - «Новорічна композиція», «Зимова
заметіль», «Святковий настрій», Новорічний камін», «Зимовий острів пригод», - відвідувачі
знаходили цікаві книги про звичаї та традиції українського народу під час зимових свят.
Завершення зими у бібліотеках ЦБС ознаменувалося традиційним Масляним тижнем.
Для діте з особливими потребами та з сімей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях,
бібліотекарі дитячої книгозбірні влаштували справжнє свято - народознавчу веселку
«Колодія зустрічай – весну величай», яке закінчилося частуванням млинців.
Напередодні Великодня бібліотекарі ЦМБД спільно з Олександрійським міським
центром соціальних служб відвідали підопічних ГО «Віра», де подарували малечі з
особливими потребами незвичайне свято. Під час фольк-елегії «Ясний Великдень на землі
приніс нам янгол на крилі» розповідали про історію виникнення свята, грали в народні
ігри.
У культурі будь-якого народу є речі, які відображають його особливу національну
традицію. Вишиванка - яскравий приклад і підтвердження цьому. 19 травня в Україні
відзначався День вишиванки. Цього дня бібліотекарі ЦМБД запросили учнів ГПД ОНВК
(ЗНЗ І-ІІ ступенів №17 – ліцей) на етно-імідж «Я іду по світу в вишиванці». Центральна
міська бібліотека м. Олександрії запустила фотофлешмоб #Я_У_ВИШИВАНЦІ, усі бажаючі
розміщували свої світлини з хештегом #Я_У_ВИШИВАНЦІ.
Такого сучасного формату заходи мають за мету бути об’єднуючими
для
олександрійців, нести в собі ідею патріотизму, національної гідності, шани українським
традиціям.
Дуже яскраво завжди проходять у бібліотеках заходи до Дня Українського козацтва та
захисника (а тепер уже і захисниці) України. Минулого року відбулися козацький інтелекттурнір «Чи то буря, чи то грім - то козацьких шабель дзвін» (бібліотека-філія №10),
козацька вечірка «Я - від діда-прадіда козак» (бібліотека-філія №5) , козацькі змагання
«Козакові - воля, козакові - честь!» (бібліотека-філія №8). Такі веселі,
азартні ігри
допомагають дітям розширити знання про історію славного українського козацтва, сприяють
вихованню почуття патріотизму, національної гідності та побратимства, популяризують

надбання і традиції славних запорожців – оборонців рідної землі; викликають у дітей, молоді
прагнення виховувати в собі волю, цілеспрямованість, мужність, відповідальність. А ще виховують почуття колективізму, вміння працювати в команді, вболівати один за одного,
допомагати один одному, розвивати спритність, кмітливість.
Не можна не згадати і про заходи бібліотек з метою розвитку і розширення сфери
функціонування рідної української мови, виховання шанобливого ставлення до неї.
У Вищій народній школі, створеній на базі ЦБС, другий рік діє навчальний курс
«Українська мова в побуті», який допомагає усім бажаючим членам міської громади у
вивченні української мови або вдосконаленні навичок вільного володіння нею. Слухачів
навчають правильному вживанню, наголошуванню, правопису слів, оформленню документів
різних типів тощо.
Керівник курсу – кандидат філологічних наук, бібліотекар Білоконенко А.І., яка,
широко використовуючи сучасні цифрові технології, відкриває слухачам найцікавіші та
найкорисніші таємниці рідної мови, знайомить з останніми змінами українського правопису.
Систематично спільно з місцевим телевізійним каналом КТМ ведеться рубрика
#УКРай_чудова_рідна_мова (серія онлайн міні-занять), яку веде також Білоконенко А.І.
Відбувся цикл заходів бібліотек ЦБС «І зачаровує серця пісенна українська мова» до
Міжнародного Дня рідної мови та цикл заходів «Звучи, наша мово, над світом крилато!»
до Дня української писемності та мови.
Протягом 2021 року відбувся чималий цикл народознавчих заходів у різних
форматах, які популяризують народні, звичаї, традиції, обряди, мову: етно-тусівки,
народознавчі посиденьки, вечорниці феєрії, фольк-паті, віртуальні подорожі, флешмоби,
челенджі до Великодня, Трійці, Івана Купала, свята Андрія, Святого Миколая, Нового року
тощо.
Бібліотекар Тобілевич Богдан, який дуже цікавиться народознавством, краєзнавством,
історією козацтва та має багато цікавого матеріалу, яким щедро ділиться з підростаючим
поколінням під час щомісячної відеорубрики на сторінці ЦБС у фейсбуці – «Оповідки від
Богдана». Часто оповіді Богдана закінчуються залученням усіх бажаючих до пошуків
відповіді на цікаві питання, які передбачають винагороду: невеличкі призи від бібліотеки.
Створено та успішно функціонують на базі центральної міської бібліотеки та
бібліотеки для юнацтва Пункти проходження іспитів на володіння державною мовою осіб,
які зобов’язані володіти державною мовою, застосовувати її під час виконання службових
обов’язків (4 дні на тиждень).
Серед заходів народознавчого спрямування цікавими цього року були заходи
центральної міської бібліотеки для дітей із народознавчої скарбнички «Немає переводу
добрим звичаєм народу»:
літературно-фольклорна програма «Зелена неділя у батьковій хаті»;
народознавчі забави «Свято Спаса святкуємо, радість всім даруємо»;
козацька містерія «Де козак, там і слава…»;
бібліомагія «Перша зіронька горить, Миколай до нас спішить»;
народознавча стежина «Дива на Івана на Купала…»;
екскурс в минуле «Із сивої глибини віків беруть початок наші мови».
Протягом 2021 року у бібліотеках ЦБС відбувся цикл народознавчих заходів у різних
форматах, які популяризують народні, звичаї, традиції, обряди, мову: етно-тусівки,
народознавчі посиденьки, вечорниці, феєрії, фольк-паті, віртуальні подорожі, флешмоби,
челенджі до Великодня, Трійці, Івана Купала, свята Андрія, Святого Миколая, Нового року
тощо.
До 30-річчя Незалежності України бібліотекарі Олександрійської міської
централізованої бібліотечної системи організували для мешканців громади Фестиваль
майстер-класів «Неймовірна Олександрія».
Проводилися майстер-класи (онлайн та онлайн) в рамках роботи Студії дизайну та
краси «Креатив» (центральна міська бібліотека) від місцевих майстринь:
 «Крапковий малюнок» (Т. Тарасенко)
 «Картина з епоксидної смоли» (І. Кваша)
 «Повітряна кулька – сердечко» (О.Шаповал)

 «Квіткова композиція» (А.Дорошенко)
 «Ключниця в стилі шеббі-шик» (Ракушина Т.М.)
 «Квітковий дизайн одягу» (Т. Ракушина)
 «Художня різьба по дереву» (Кудря В.)
 «Картина з тополиного пуху» (Г. Кісєєва)
 «Іграшка з холодного фарфору» (О.Волчук)
 «Браслет з бісеру» (О.Перемет)
 «Миловаріння» (Ю.Левандовська)
 «Новорічні свічки з вощини» (О.Ланіна)
Працівниками ПК «Олександрійський театр» були виготовлені відео - презентації до
Різдв'яних свят, Свята Колодія, Івана Купали, Покриви Пресвятої Богородиці.
Силами працівників ВСП «Піщанобрідський СК» та «Пустельниківський СК» були
проведені обрядові заходи до Свята Івана Купили «На Купала сонце грало» та Покрови
«Свято козацької слави» з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.
Покращення матеріально-технічного стану закладів культури міста у т.ч.:
капітальні та ремонтні роботи:
проведення капітальних та ремонтних робіт:
 поточний ремонт дверей центральної міської бібліотеки – 1,8 тис.грн.;
 поточний ремонт зливної каналізації центральної дитячої бібліотеки – 15,1 тис.грн.;
 поточний ремонт бібліотеки-філії № 5 – 43,0 тис.грн.;
 поточний ремонт фасаду бібліотеки-філії № 10 – 52,0 тис.грн.;
 виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі ПК «Світлопільський»42,0 тис.грн.;
 монтаж охоронної сигналізації у ІТЦ «Олександрія» – 20,1 тис.грн.
 вогнегасна обробка сцени ПК «Світлопільський» – 24,9 тис. грн.
 поточний ремонт цоколю Палацу урочистих подій – 7,3 тис. грн.
 виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі ОДМШ – 30,0 тис.грн.
 послуги з розробки документації із землеустрою ПК «Олександрійський театр» – 2,0
тис. грн.;
 виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки по зміні
цільового призначення ПК «Олександрійський театр» – 3,50 тис.грн.;
 приєднання до електричних мереж нестандартне ПК «Олександрійський театр» –
140,0 тис. грн.;
 монтаж системи відеоспостереження у ПК «Олександрійський театр – 49,7 тис.грн.;
 технічне обстеження покрівлі в Олександрійській дитячій музичній школі – 14,2
тис.грн.;
 ремонт і технічне обслуговування системи центрального опалення в Олександрійській
дитячій музичній школі – 49,9 тис. грн.
придбання обладнання та комп’ютерної техніки:
 придбання столу, стелажів та стільців для бібліотек – 79493,0 тис. грн.;
 придбання тену «Зірка-10» білий для бібліотек – 14,9 тис. грн.;
 придбання інтерактивної дошки, проектору, комплекту для кріплення для
Олександрійської дитячої музичної школи – 30,0 тис. грн.;
 придбання радіосистеми для розвитку туризму – 3,7 тис. грн.
Пріорітетні напрямки та проблеми галузі, що потребують вирішення у 2022:
 розвиток та популяризація аматорського мистецтва, підвищення виконавської
майстерності колективів, окремих виконавців, обдарованих дітей та молоді розвиток
театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення,
залучення жителів міста до надбань світової і національної культури, відродження
духовності і патріотизму, як фундаментальних основ побудови держави України;
 популяризацію читання, просування кращих зразків світової літератури, організацію
бібліотечних акцій, челенджів, відеооглядів книжок, віртуальних літературних

експозицій як в офлайн, так і в онлайн форматі, враховуючи набутий досвід та реалії
сьогодення, з готовністю до інших нововведень;
 надання доступу до інформації та ресурсів, що уможливлюють покращення
людиною свого життя; можливостей оволодіння новими навичками, потрібними для освіти
та працевлаштування та ін.;
 популяризацію інформаційної та медіаграмотності членів міської громади,
протидіючи дезінформації, фейкам;
 сприяння освіті дорослих членів громади та осіб поважного віку, в тому числі і
цифровій освіті;
 подальше створення у бібліотеках сучасних просторів, які надихають ззовні
та зсередини, сприяють навчанню, змістовному відпочинку, спілкуванню та творчому
розвитку користувачів;
 урізноманітнення форматів заходів (офлайн і в онлайн) з метою формування
особистостей, які вболівають душею за свою Батьківщину, плекають українські традиції,
мову, духовні цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатні
реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства.
 рекламування місцевого туристичного продукту на регіональному та обласному
рівнях;
 надання консультативної
допомоги, продовження роботи щодо залучення
активістів Головківської сільської громади до розвитку сільського «зеленого» туризму на
території села;
 проведення виставок – ярмарок робіт майстрів декоративно – ужиткового мистецтва,
семінарів, конференцій, тренінгів, круглих столів та участь в обласних, республіканських,
міжнародних виставках;
 виготовлення рекламної друкованої продукції: буклетів, візитівок, проспектів,
флаєрів, банерів та іншої сувенірної продукції;
 розробка нових туристичних маршрутів;
 розробка брендового фестивалю;
 презентація проекту «Баба Єлька» та запис матеріалу із мешканцями с.Головківки;
 забезпечення дієвої співпраці управління культури і туризму міської ради з
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у реалізації
«Програми розвитку туризму та збереження культурної спадщини Олександрійської
територіальної громади на 2021 – 2026 роки», затвердженої рішенням сесії Олександрійської
міської ради від 26 лютого 2021 року № 111 та вирішення проблемних питань галузі;
 забезпечення обліку та контролю за збереженням і використанням об’єктів
історичної, архітектурної спадщини, об’єктів монументального мистецтва;
 сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації та
використання пам’яток;
 недопущення руйнації, облік та фотофіксація археологічних об’єктів;
 сприяння залученню учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів до
ознайомлення з об’єктами культурної спадщини громади, шляхом проведення екскурсійнотуристичної діяльності.

Начальник управління культури
і туризму міської ради

Ольга ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА

