
Звіт 
про роботу управління культури і туризму 
Олександрійської міської ради за 2022 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. 

З початком повномаштабного вторгнення росіїї 24 лютого 2022 року життя українців 
розділило на до та після, не винятком були і працівники культури. Клубні, бібліотечні 
музейні  працівникик об`єдналися і почали  займатися волонтерською діяльністю, плели  
сітки, кікімори,  проводили благодійні концерти на підтримку ЗСУ, облаштовували укриття, 
реєстрували внітрішньопереміщенних осіб, отримували та роздавали гуманітарну допомогу, 
проводили різноманітні майстер класи, навчання, виготовляли окопні свічки, організовували 
зустрічі з психологими, здійстювали чергування у закладах, вмикали систему оповіщення. 

За 2022 рік працівники культури зібрали та передали кошти у сумі 250 тис. грн. до 
Координаційниго центру для придбання теплавізора для наших захисників. 

Мережа закладів культури на території Олександрійської територіальної громади 
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 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 314 працівників (з них: 283 основних 

працівників та 31 сумісники): 
 мистецькі школи –86 чол., 
 клубні працівники – 81 чол., 
 працівники мистецьких закладів – 37 чол., 
 бібліотечні працівники – 78 чол., 
 музейні працівники – 11 чол., 
 інші працівники – 15 чол., 
 апарат – 2 чол. 
 Інформаційно-туристичний центр «Олександрія» - 4 
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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, забезпечення проведення 
фестивалів та конкурсів;  

 розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури; 
 розширення бібліотечними, музейними та клубними закладами області 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»; 

 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; 

 розширення бібліотечними, музейними та клубними закладами області 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; 
 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; 

 громадянсько-патріотичне виховання; 
 інформування громадян України про важливість здорового способу життя, 

відповідального ставлення до свого здоров’я, навчання навичкам безпеки життєдіяльності; 
 запобігання проявам негативної поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму, 

насам перед серед дітей та молоді; 
 популяризація та збереження культурної спадщини та культурних цінностей 

України; 
 формування сприйняття державної мови, як національної цінності та важливого 

атрибута національної ідентичності; 
 популяризація та поширення україномовного культурного продукту; 
 сприяння утвердженню сімейних цінностей та активне залучення сім’ї до 

національно-патріотичного виховання; 
 співпраця із закордонними українцями щодо формування та реалізації державної 

політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності; 
 збільшення кількості культурних продуктів, спрямованих на національно-

патріотичне та військово-патріотичне виховання; 
 збільшення відвідуванності закладів, що популяризують культурні надбання 

українського народу, організовують заходи, присвячені боротьбі за незалежність і 
територіальну цілісність України; 

 збільшення кількості проведених заходів, що розкривають героїчне минуле та 
сьогодення українського народу, його боротьбу за незалежність і територіальну цілісність 
України. 

 розроблення, виготовлення та поширення друкованої продукці, яка пропагує 
туристичні можливості нашої громади. 

Фінансування галузі у 2022 році було повністю покладене на місцевий бюджет і 
становило 50178,7 тис.грн. З них: на заробітну плату 41309,7 тис. грн; на енергоносії  
7200,0 тис. грн; на проведення поточних видатків у закладах культури виділено  
1664,1 тис.грн. 

Капітальні видатки у 2022 році становили 75,5 тис.грн. 
 

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

наступні поточні роботи: 
 

№ 
п/п 

Вид робіт Фінансові 
витрати 

1. Поповнення бібліотечного фонду 75,5 тис.грн. 
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2. Придбання стелажів, вітрин та шаф в ІТЦ «Олександрія» та 
музейний центр ім. Худякової А.Ф. 

32,5 тис.грн. 

3. Технічна інвентаризація об’єкта на виготовлення технічного 
паспорту (Першотравнева, 4) 

12,1 тис.грн. 

4. Технічне обслуговування захисного обладнання закладів культури 26,9 тис.грн. 

5. Придбання лічильника, трансформаторів струму для 
ПК «Світлопільський» 

15,5 тис.грн. 

6. Поточний ремонт покрівлі в ІТЦ «Олександрія» вул. Шевченко, 66 4,1 тис. грн. 
7. Поточний ремонт цоколю Піщанобрідського сільського клубу 7,9 тис. грн. 

8. Поточний ремонт дощової каналізації та покрівлі у дитячій 
бібліотеці 

21,7 тис. грн. 

9. Промивка та гідравлічне випробовування трубопроводів системи 
центрального опалення ПК «Світлопільський» 

199,2 тис.грн 

10. Придбання протипожежного обладнання (рукав пожежний, стволи 
пожежні) для ПК «Світлопільський» 

39,9 тис.грн. 

11. Придбання стільців для укриття ЦБС 34,0 тис.грн. 
12. Оформлення технічної документації на водопостачання та 

каналізування для ОДМШ та ДМШ «Перлина» 
4,0 тис.грн. 

13. Придбання металопластикових вікон та відливів ОДХШ 37,5 тис.грн. 
14. Розроблення тех. умов на  водопостачання та водовідведення для 

ОДМШ та ДМШ «Перлина» 
7,8 тис. грн. 

15. Виконання проектних робіт на монтаж системи пожежної 
сигналізації та оповіщення для ОДХШ 

9,5 тис. грн. 

16. Монтаж системи газового пожежогасіння музейного центру 
ім. Худякової А.Ф. 

5,0 тис.грн. 

17. Вогнегасна обробка дерев’яних конструкцій покрівлі ДМШ 
«Перлина» 

12,0 тис. грн. 

18. Виготовлення та встановлення протипожежних дверей з 
необхідним класом вогнестійкості в електрощитову для 
ПК «Світлопільський» 

34,6 тис. грн. 

19. Поточний ремонт протипожежного водопостачання  
ПК «Світлопільський» 

48,5 тис. грн 

20. Придбання протипожежного крану та гайки-штуцера для  
ПК «Світлопільський» 

49,1 тис.грн. 

21. Монтаж системи пожежної сигналізації ДМШ «Перлина» 48,4 тис. грн. 

22. Проведення електромонтажних робіт для ЦБС 8,7 тис. грн. 

23. Придбання лічильників електричної енергії, трансформаторів 
струму для ПК «Світлопільський» 

29,5 тис. грн. 

24. Придбання генератора інвентарного для ОДМШ 29,0 тис. грн. 
25. Придбання будівельних матеріалів та сантехніки для ЦБС 29,9 тис. грн. 

26. Поточний ремонт по заміні вікон на металопластикові в  
ПК «Світлопільський» 

112,4 тис. грн. 

27. Послуги по заміні лічильника, трансформаторів для  
ПК «Світлопільський» 

5,4 тис. грн. 

 
3. Галузеві програми, які визначали стратегію розвитку галузі культури 

у 2022 році 
 
 Рішення шістнадцятої сесії восьмого скликання від 22 грудня 2021 року № 373 «Про 

затвердження Программи розвитку бібліотек Олександрійської територіальної громади  
2022-2026 роки»  



Основною метою Програми є підвищення якості бібліотечного обслуговування, 
залучення якомога більшого числа населення Олександрійської територіальної громади до 
користування бібліотеками, що сприятиме росту інформованості, освіченості громадян, їх 
активній участі у житті громади. Програма також має на меті покращення можливостей щодо 
забезпечення більш якісним рівнем інформування широкого загалу населення, шляхом 
надання додаткових видів платних послуг. 

Основні завдання Програми: 
- поповнення бібліотечних фондів, забезпечення бібліотек Олександрійської 

територіальної громади необхідним мінімумом вітчизняної книжкової продукції, 
періодичних видань; 

- популяризація книги та бібліотеки, заохочення до читання через творчо-
комунікативні заходи; 

- всебічне сприяння освіті та навчанню, розвитку інформаційної грамотності 
населення, збереження інтелектуальної спадщини нації; 

- створення умов для ініціювання бібліотечними працівниками новацій, спрямованих 
на впровадження актуальних форм і методів бібліотечно-інформаційного обслуговування 
різних груп користувачів; 

- підвищення фахового рівня персоналу бібліотек, сприяння проєктній діяльності, 
партнерським програмам тощо; 

- здійснення безбар’єрного доступу до бібліотек людям з інвалідністю; 
- оснащення бібліотек міста сучасною комп’ютерною технікою, оргтехнікою та 

спеціалізованими бібліотечними програмами; 
- оновлення дизайну приміщень бібліотек, оснащення бібліотек новими меблями; 
- реорганізація бібліотечного простору; 
- запобігання скороченню чисельності штату бібліотечних працівників ЦБС; 
- проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень бібліотек міста. 
Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для ефективної діяльності 

бібліотек Олександрійської територіальної громади передбачає: 
- контроль з боку органів місцевого самоврядування щодо виконання Закону України 

«Про бібліотеки та бібліотечну справу»; 
- збереження та розвиток існуючої мережі бібліотек, недопущення її ліквідації та 

недоцільної реорганізації. 
Бібліотеки Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи є базовим 

елементом культурної, освітньої, інформаційної інфраструктури міста. Вони важливі для 
розвитку інформаційної та мовної культури нашого суспільства, патріотичного, правового та 
екологічного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння 
національної історії та культури. Бібліотеки сприяють розбудові читаючої та мислячої нації. 

Статистичні дані останніх п’яти років свідчать про збільшення інтересу до 
бібліотек серед молоді та юнацтва, що пов’язане в першу чергу з необхідністю 
отримання інформації для навчання, самоосвіти та формування світогляду.Також 
залишається стабільним попит інших категорій користувачів, це говорить про необхідність 
бібліотек в місті.  

Сучасна бібліотека – це інформаційний центр, в якому кожен мешканець може 
безкоштовно може отримати необхідну інформацію про життєдіяльність міста, країни, 
спеціальну інформацію з різних сфер діяльності.  

На виконання Програми за 2022 рік за кошти міського бюджету було 
профінансовано: 

- здійснено ремонтні роботи в бібліотеках на сумму 25,9 тис. грн; 
- здійснено передплату періодичних видань на 2022 рік на загальну суму 75,5 тис. грн. 
- проплачено інтернет зв’язок на загальну суму 13,4 тис. грн. 
- ремонт техніки на загальну суму 13,8 тис. грн. 
- придбано 3Д пластик для проведення занять в гуртках 3Д моделювання (в 5-ти 

бібліотеках системи) на суму 1,6 тис.грн. 
  



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 ; 
- створення сучасного вебпорталу до 2026 року;  
- виготовлення та встановлення інформаційних стендів та боксів з QR кодом на 

залізничному, автовокзалах та в основних туристичних геолокаціях до 2026 року;  
- 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 – до 2026 року;  
- забезпечення участі громади в обласних, національних та регіональних 

спеціалізованих туристичних виставках та форумах – до 2026 року; 
- проведення рекламних кампаній, прес- та інфотурів, налагодження співпраці з 

обласними, всеукраїнськими та міжнародними організаціями до 2026 року; 
- створення якісних промороликів про туристичний потенціал громади та його окремі 

туристичні об’єкти до 2026 року; 
- створення та постійне наповнення туристичним контентом сторінок у соціальних 

мережах (SMM реклама та просування туристичного бренду у соціальних мережах) до 2026 
року; 

- створення та розвиток туристичних продуктів (розробка нових туристичних 
маршрутів, організація та проведення брендового фестивалю) 

- 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  
м. Олександрії є: контроль за дотриманням законодавства у сфері пам’яток культури та 
заходи щодо занесення об’єктів та пам’яток культурної спадщин до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України. 

Постійно контролюється стан схоронності пам’яток історії, архітектури і 
монументального мистецтва та їх фотофіксація. 

Проводиться робота по укладанню охоронних договорів на об’єкти культурної 
спадщини щодо режиму їх використання та охоронних зон. 

Загальна кількість об’єктів культурної спадщини Олександрійської тенриторіальної 
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.  

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  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.  

Проведено відповідну роботу з підготовки пакету документів на ново виявлені 
пам’ятки в місті, а їх 47, для подальшого взяття їх на облік, згідно до законодавства. 

Станом на грудень 2022 року на обліку знаходяться 32 охоронних договори, які є 
правочинними. Інші на стадії переукладення у зв’язку із зміною місця знаходження 
власника, користувача, балансоутримувача.  

Було складено три протоколи, згідно ст. 92 Кодексу України про адміністративні 
порушення, по яким винесені рішення адміністративної комісії міської ради про порушення  
Закону України «Про охорону культурної спадщини». Результатом взаємодії з окружною 
прокуратурою є рішення Кіровоградського адміністративного суду від 29.09.2022 р у справі 
№ 340/3011/22 щодо зобов’язання Ал Нукарі Абдулкаріма (РНОКПП - 298122134), та Аль 
Насер Ейяда (РНОКПП – 02215578) укласти пам’яткоохоронний договір на пам’ятку 
архітектури місцевого значення «Будинок торгівлі» 1950 р, як господарів і 
балансоутримувачів цієї будівлі.    

Серед заходів, передбачених на охорону культурної спадщини у 2023 році, є: 
 виготовлення паспортів на нововиявлені об’єкти культурної спадщини 

територіальної громади; 
 взяття на облік нововиявлених об’єктів культурної спадщини місцевого значення, з 

метою занесення їх до державного реєстру пам’яток історії;  
 переукладання охоронних договорів на пам’ятки, у випадку необхідності; 
 проведення роз’яснювальної роботи серед балансоутримувачів пам’яток історії, 

архітектури щодо чинного законодавства у сфері культурної спадщини; 
 проведення інвентаризації пам’яток культурної спадщини.  
У 2022 році проведено семінар для працівників закладів культури та активістів  

Новопразької ОТГ, де ознайомились з напрямками  діяльності ІТЦ та з методами   організації 
сільського «зеленого туризму» та з подальшим використанням отриманих знань в організації 
зелених садиб.  

В рамках співпраці з іншими громадами відбулася зустріч «Стрітенська свічка», 
героїнею якої стала майстриня соломкоплетіння із Нової Праги - Світлана Піскова. Вона  
презентувала свої вироби та провела майстер клас - плетіння Ангела із соломки. 

Організовано та проведено виїзний семінар-практикум по зеленому туризму: 
«Взаємодія між громадами – запорука сталого розвитку», метою якого є тісна, плідна 
співпраця між громадами району у сфері сільського туризму. Учасниками заходу стали 
спеціалісти та активісти Новопразької, Пантаївської, Приютівської та Олександрійської 
територіальних громад( Ізмайлівський старостат) та працівники централізованої бібліотечної 
системи. 

З нагоди відзначеня  Дня туризму було організовано та проведено  неформальну зустріч 
«Олександрія - місто, де кожен може знайти відпочинок за смаком» (за участі заступниці 
міського голови Ірини Чемерис, начальниці управління культури і туризму Ольги 



Переведенцевої, керівників музею, бібліотечної мережі, відділу українського географічного 
товариства, будинку дитячої та юнацької творчості, ІТЦ, місцеві майстри та туроператори). 

Взяли участь в онлайн зустріч з питання облаштування єврейських кладовищ на 
території країни, та зокрема в місті Олександрії. Розглядалось питання розвитку нового 
туристичного напрямку, як ностальгійний туризм, де привабливо - туристичний об'єкт - 
єврейське кладовище. Ініціатором зустрічі стали - Олександра Фішель - керiвник освiтнiх 
програм ESJF, Євген Шнайдер - головний редактор проекту "Єврейські містечка України", 
Тетяна Федорів - краєзнавець з міста Збараж, та управління культури і туризму 
Олександрійської міської ради. 

Для представників музейної, бібліотечної, архівної, мистецької та культурної галузі  
міста Кропивницький, спільно з Олександрійським музейним центром ім. А.Ф.Худякової, 
музейним відділом «Будинок Дмитра Чижевського»  проведено інтерактивну екскурсію 
«Світ захоплень родини Чижевських» з грою в крокет.        

З метою популяризації активного туризму та просування бренду громади – гри  в 
крокет, інформаційно- туристичним центром «Олександрія» запроваджено  щочетверговий 
крокет та  проведено Перший  міський  турнір з аматорського крокету для ВПО та місцевих 
жителів. 

Протягом туристичного сезону з крокетом мали змогу познайомитися близько 300 осіб, 
серед них і гості міста, які відвідували Олександрію, як туристи. 

 
Рішення міської ради від 27 січня 2022 року № 31 «Про затвердження Програми 

розвитку креативних індустрій Олександрійської терниторіальної громади на 2022 – 
2024 роки» 

Основною метою програми є формування максимально сприятливих умов для 
розвитку культурно-креативної індустрії Олександрійської міської громади шляхом:  

1) запровадження щорічного відкритого конкурсу для підтримки проєктів культурно-
креативної індустрії з місцевого бюджету, а також коштів залучених з інших не заборонених 
законодавством джерел;  

2) створення Ради та Фонду з розвитку креативних індустрій, як компетентного 
органу уповноваженого проводити конкурсний відбір міських проєктів та залучення коштів з 
інших не заборонених законодавством джерел для втілення проєктів-переможців і розвитку 
культурно-креативної індустрії Олександрійської ТГ загалом;  

3) підтримка учасників платформи “Олександрія - місто - магніт”, а саме: залучення 
нових учасників, проведення навчання, стажування, поїздок з обміну досвідом заради 
розвитку компетенцій у сфері культурного менеджменту, генерації ідей, налагодження 
взаємодії та координації зусиль, залучення фінансування з інших джерел для втілення 
культурно-креативних проєктів у місті, розвитку креативного підприємництва. 

Завдання та цілі програми: 
1. Проведення мапування місцевих культурних і креативних ресурсів,  що стане 

основою для розробки програми подальших дій у секторі розвитку  культурно-креативний 
індустрій Олександрійської територіальної громади.  

2. Запровадження системи  збору  статистичних даних  для  аналізу  впливу  фестивалів 
та інших культурних подій, бізнесів, які можна віднести до креативних індустрій, на 
економіку міста; 

3. Запровадження відкритого конкурсу для підтримки проєктів культурно-креативної 
індустрії з місцевого бюджету. 

4. Доопрацювання та затвердження Положення про роботу Платформи “Олександрія - 
місто - магніт”, додати розділи про порядок приєднання та виходу/виключення з числа 
учасників платформи, про порядок формування складу учасників Ради та Фонду з розвитку 
креативних індустрій, процедуру відбору проектів-переможців відкритого конкурсу, розділи 
про повноваження та діяльність даної Ради і Фонду. 

5. Популяризація краудфандингу та інших способів залучення ресурсів для втілення 
максимальної кількості культурно-креативних проектів учасниками платформи  
«Олександрія - місто магніт». 



6. Налагодження системної комунікації учасників платформи між собою та з широкою 
спільнотою включно через ЗМІ, онлайн-формати, соціальні мережі, інше (мешканцями 
громади, активне залучення до проведення святкувань тощо). 

7. Мотивування мешканців створювати мікро й середні бізнеси у сфері креативних 
індустрій. 

8. Всебічне сприяння розвитку партнерств на національному та міжнародному рівнях у 
сфері культурно-креативної індустрії, організація стажувань, навчань, поїздок із обміну 
досвідом тощо; 

9. Надання можливості доступу  до комунальних приміщень та місць громадського 
користування під час реалізації креативних проєктів. 

10. Підвищення якості і впливу  фестивалів та інших культурних подій, бізнесів, які 
можна віднести до креативних індустрій та які впливають на зростання економіки міста.  

11. Обмін кращими практиками та прикладами успішних кейсів у сфері культурно-
креативних індустрій та окремих проектів; поширення інформації щодо прикладів успішної 
співпраці між бізнес-сектором та культурними організаціями;  

12. Планування та проведення щорічних заходів, з метою підвищення обізнаності 
населення щодо потенціалу культури та креативних індустрій (арт-фестиваль, виставка 
цифрових інновацій, інкубатор моди тощо).  

13. Створення нових та вивчення потенціалу започаткованих  культурних брендів 
«Будинок Дмитра Чижевського», «Олександрійський театр», «Олександрійське пиво», 
«Козак Вус – засновник Олександрії»  та інші важливі орієнтири для розвитку культрно-
креативних індустрій. 
 

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.  

В 2022 році були введені нові форми роботи в зв`язку з воєнним станом в Україні. 
Працівники закладу займались волонтерською роботою, організовували благодійні заходи та 
виставки на підтримку ЗСУ, знімали відео-ролики на патріотичну тематику. 

У період з 01.01.2022 по 31.12.2022 проведено: 
- заходів – 332 
- відвідувачів –138650, з них для дітей – 154 заходів, 59795 - відвідувачів. 
У Палаці культури «Світлопільський» працює 26 клубних формувань, з них 12 - 

клубних об’єднань, 14 - аматорських колективів, у тому числі фотостудія «Наш формат». 
6  колективів носять почесне звання - «народний аматорський колектив», 2 - «зразковий 
аматорський колектив». 

Січень розпочався з дитячих ранків біля центральної ялинки. Третього числа, дітей та 
їхніх батьків з новорічними святами на Соборній площі вітала творча група Палацу культури 
«Світлопільський». Цікава розважальна прогрома «Зірковий шлях Морозенка» зібрала 
чимало глядачів, незважаючи на погоду. Олександрійці залюбки долучалися да 
танцювальних батлів, флешмобів, ігор та отримували солодкі подарунки. Сніговики, Грінч, 
Тигриця, Морозенко зі Снігуркою  проводили такі програми протягом усіх канікул, також в 
програмах брали участь  вокальні колективи Палацу. 

6 січня Пала культури «Світлопільський колядував у міській раді. Колектив від 
щирого серця привітав зі Святвечором та Різдвом Христовим депутатів і працівників органів 
місцевого самоврядування. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова 
Сергій Кузьменко. 



13 січня на Меланку, перед Щедрим вечором, фольклорний колектив «Українські 
вечорниці» ПК «Світлопільський» посівав і щедрував на Соборній площі, на театральному 
закритті головної ялинки міста. Щедрували, засівали  - на щастя, добробут і добру вдачу. 
Водили Козу, до котрої залицявся Вовк, та красуню Меланку, в яку здавна вбирали 
найгарнішого парубка. До концертної програми долучилися  вокальний ансамбль 
Голоківського СБК «Україночки» та народний хор «Веселка» ПК «Олександрійський театр». 

Музична комедія «Ніч перед Різдвом» народного аматорського театру «Апельсин» 
зібрала чотири повні зали. Сама прем`єра відбулася 14 січня. Багато глядачів приходило на 
виставу по декілька разів. У режисера «Апельсина» Наталі Зозулинської все вийшло на 
такому високому рівні, що в місті заговорили про професійний театр.  

27 січня в Україні ів світі відзначають Міжнародний день пам`яті жертв Голокосту. 
Палац культури «Світлопільський» разом з європейською громадою провели мітинг біля 
пам`ятного знаку жертвам Голокосту в Олександрії, що розташований на вулиці Софіївській 
поблизу місця масового знишення жителів міста нацистами в часи Другої світової війни. 
Учасники мітингу вшанували пам`ять жертв Голокосту хвилиною мовчання і поклали квіти 
до пам`ятного знаку.  

Народний аматорський цирк «Цирк молодих»  ПК «Світлопільський», презентував 
програму під назвою «Циркова феєрія»,  приурочену 40-річчю колективу, яка відбулася 28 
січня. У видовищній ювілейній програмі виступали повітряні гімнастки, акробати, а серед 
яскравих номерів були ексцентрика, оригінальний жанр, пластичний етюд. Розинкою шоу 
стали веселі клоуни Ксюша і Ілюша, від яких були у захваті, і дорослі, і малі – такого жанру 
в Олександрії давно не вистачало. 

Народний аматорський колектив спортивно-бального танцю «Олександрит» – взяв  
участь у Відкритому Чемпіонаті «FNDL» м. Дніпро. Здобули два - I місця, три - II місця та 
два - III місць; 18 лютого – участь у Всеукраїнських змаганнях «Зимовий вальс» м. Полтава. 
Здобули чотири - I місця, чотири - II місця, два - III місць та одне - IV – місце; 19 лютого – 
взяв участь у Міжнародних змаганнях «II International dance festival», провела «Українська 
спортивна танцювальна спілка» м. Черкаси. Здобули чотири - I місця, чотири - II місця, три - 
III місць та одне VI – місце. 

У лютому місяці народний аматорський вокальний ансамбль «Криниченька» - брали 
участь у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Талант – Ти» м. Київ. 
Здобули – Диплом  ІІ ступеня; лютий місяць – участь у дистанційному Всеукраїнському 
багатожанровому фестивалі-конкурсі «Битва жанрів» м. Київ. Здобули Диплом І ступеня. 

Концертна програма «Нехай в серці розквітає кохання» на якій звучали ліричні 
зворушливі пісні про справжні почуття, мрії та щирі емоції у виконанні народного 
аматорського ансамблю «Криниченька».  

Вистава «Той, хто відчиняє двері» -  чорної комедія, яка схожа більше на драму. 
Тримати увагу глядачів понод годину нелегко навіть досвідченим акторам, тим більше, якщо 
у виставі усього дві дійові особи, але дівчата з цим впоралися.  

У лютому олександрійський глядач побачив виставу режисера Дмитра Рачковського 
«Любов і голуби» сучасного театру, гра була профксійною. 

Колектив студії художньої творчості «Universal Art»і - відзначив своє 5-річчя 
динамічною театралізованою концертною програмою «Назад у майбутнє». У ювілейній 
програмі були вокально-хореографічні постановки, таатралізація, мініатюри, художнє 
читання – все пов`язане, переплетине і заміксовано, одним словом – дуже креативно, 
драйвово і сучасно. 

16 лютого День єднання зібрав олександрійців на Соборній площі. Указ про його 
проведення Президент України підписав 14 лютого. «Ми вивісимо національні прапори, 
надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність», - зазначив він у 
своєму звернені. Символом єднання нації стала пісня «Україна – це ти!» у виконанні 
зразкового ансамблю «Нові імена». 

24.02.2022 життя всіх украріїнців розділилося на до і після. росія розпочала 
повномасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону та з території 
Білорусії. 



Починаючи з першого березня, майже з перших днів війни на базі ПК 
«Світлопільський» був організований волонтерський центер з плетіння маскувальних сіткок, 
для наших захисників. Працівники закладу та багато людей відгукнулися на прохання про 
допомогу і долучилися до спільної роботи. «Ми хочемо і можемо бути корисними своїй 
країні, своїм людям», - так говорили ті, що приходили до центру.  Раділи кожному, дякували 
кожному, бо добрі серця та не байдужість об`єднали нас усіх заради нащої спільної мети – 
нашої  Перемоги. Велику кількість маскувальних сіток наш волонтерський центер передав на 
передову нашим захисникам та на об`єкти першої необхідності. Робота продовжується і досі, 
вдячні всім за допомогу! Все буде Україна! 

24 березня в соціальних мережав вийшов відео-ролик присвячений дітям, убитим 
впродовж останнього місяця… Автор ідеї - Наталя Зозулінська, керівник народного театру 
«Апельсин». 

У березні місяці народний аматорський театр юного глядача «Апельсин» – взяв 
участь в обласному онлайн огляді-конкурсі аматорських театральних колективів «Театральна 
весна Кіровоградщини». Отримали за виставу «Ніч перед Різдвом» Диплом І ступеня та 
Дипломи в номінаціях: «краща режисерська робота», «краща сценографія» та «кращий 
акторський ансамбль».  

6 квітня голова ОМО ТЧХУ Людмила Зіміна разом з інструктором Оленою Губіль 
провели наочне навчання з надання першої домедичної допомоги. Сьогодні, як ніколи, треба 
бути готовим до будь-яких обставин. І саме такі знання дають можливість контролю, 
швидкого  реагування і виходу з небезпечної ситуації. Недарма говорять: поінформований – 
значить озброєний. 

15 квітня відбулася презентація фотовиставки «Україна в Вогні» фотостудії «Наш 
формат». До уваги відвідувачів були представлені знакові фотографії війни в Україні від 
провідних медіа агенцій.  

28 квітня творчі колективи міста спільно з Координаційним центром волонтерів 
олександрії провели на вулиці міста благодійний концерт «Музика рідного міста», для збору 
коштів для потреб ЗСУ. У ході благодійної передвеликодньої акції  вдалося зібрати понад 13 
тисяч гривень на придбання тепловізора. 

У квітні аматорський хореографічний колектив естрадного та сучасного танцю 
«Калейдоскоп» – взяв участь у дистанційному Всеукраїнському багатожанровому фестивалі 
«Радій життю» м. Київ. Здобули чотири І місця. 

03 травня в соціальних мережав відбулася презентація авторського відео-проєкта в 
підтримку ЗСУ, за участю театру юного глядача «Апельсин» «Все буде Україна» під 
керівництвом Наталі Зозулінської. Дуже багото переглядів та зворущливих коментаріїв 
залишили користувачі соціальних мереж і це не дивно, адже над проєктом працьовала 
команда  таланових, творчих людей. 

До Міжнародного Дня матері створений відео-ролик «Мамина колискова, як 
молитва». Сюжет ролика відобразив міцний зв`язок, який існує між  дитиною і матір`ю. 

19 травня Олександрія відзначила Всесвітний День вишиванки! Проведено святковий 
благодійний концерт. Був і екселюзив: 20-метровий рушник, вишитий усіма громадянами 
Олександрійського району, маскувальна сітка, на якій виплетена мапа України – усі бажаючі 
прикрашали її жовто-блакитними стрічками з назвами своїх рідних міст.  

В останній вихідний травня Оленсандрія відзначила День міста. 276-та річниця  її 
заснування припала на непростий час. Війна. Святкування недоречне, офіційних заходів не 
планувалось, але були проведенні благодійні концерти  на підтримку ЗСУ. 

Крутезно і драйвово зустріли літо усі, хто завітав до «Країни веселого настрою». 
1 червня, неймовірний День захисту дітей запам`ятався надовго усім його учасникам. Понад 
350 дітлахів впродовж майже двох годин грали, співали, брали участь у конкурсах та 
флешмобах, отримали солодкі подарунки і фотографувалися на згадку з яскравими 
сучасними персонажами. Свято, без перебільшення, вдалося. Діти, яким довелося зростати 
під час війни, мають першочергово право на хвилинки розваг та подорож у країну веселого 
настрою. До речі, лідерами пісенного флешмобу у них хіти «Стефанія» та «Ой у лузі червона 
калина». 



Зразковий аматорський вокальний дитячий ансамбль «Нові імена» - взяли участь у 
дистанційному Міжнародному двотуровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Чорноморська 
соната» м. Одеса. Здобули дав – ІІ місця у номінації «Вокальне мистецтво» жанру 
«естрадний вокал» та пам`ятні статуетки.  

Протягом червня щосереди на території ПК «Світлопільський» проходила 
розважально-ігрова програма для дітей з циклу «Країна веселого настрою». Щоразу шоу 
дещо видозмінювалось і поповнювалось новими елементами і це було головною його 
інтригою.  

До Всесвітнього дня біженців громадська організація «Центр громадської активності 
«Перемоги», до складу якої входять внутрішньо переміщені особи, разом з колективом ПК 
«Світлопільський», Міською централізованою бібліотекою провели розважальну програму 
«Творимо добро разом».  

23 червня ГО «Віра» виповнилося 23 роки. З цієї нагоди концертну програму для 
людей з особливими потребами підготували давні друзі «Віри» фольклорний колектив 
«Українські вечорниці». Виступ «Вечорниць» розчулив присутніх  до сліз. Улюблені усім 
народні та авторські пісні викликали щирі почуття та незабутні емоції. 

24 червня клубу спортивного-бального танцю «Олександрит» виповнилося 25 років! 
Відсвяткувати ювілей великим звітним концертом завадила війна, але дату таки відзначили 
конкурсно-концертною та розважальною програмою під назвою «Нам – 25». Захід проходив 
в ПК «Світлопільський» з дотриманням вимог воєнного стану. Участь у ньому взяли 
випусники «Олександриту» і хореографічний колектив «Калейдаскоп». 

28 червня до Дня Конституції України ПК «Світлопільський» разом з безстрашними 
рятувальниками, мудрими освітянами та благородними медпрацівниками  створили відео-
привітання. Нехай на нашій землі завжди панують мир, закон і право! 

25-26 червня аматорський хореографічний колектив естрадного та сучасного танцю 
«Калейдоскоп» -взяли участь у дистанційному Міжнародному благодійному українсько-
польському чемпіонаті мистецтв «Гаряче літо без кордонів 2022» Польща – Україна. Здобули 
чотири - І місця в категоріях від 7-16 років та одне – ІІ місце в категорії від 7-9 років.  

У червні місяці зразковий аматорський хореографічний колектив сучасного та 
класичного танцю «Аlex modern – взяли участь у дистанційному Міжнародному фестивалі 
мистецтв «Все буде Україна», приурочений до Дня захисту дітей, м Київ. Здобули Гран–Прі 
фестивалю, три - I місця, одне - II місце та одне - III місце. 

06 липня українці відзначають один з найдавніщих і улюблених українських свят 
Івана Купала. Наші традиції – наша сила та оберіг. Розважально-ігрова програма для дітей та 
молоді «Магічний вечір» зібрала чимало учасників та глядачів. Вінкоплетіння, купальський 
хоровод, Русалії, пошук квітки папороті, стрибки через купальське вогнище… Все було у 
цей вечір,  напередодні свята молоді сонця, землі, води і вогню.  

08 липня в Україні відзначали День родини. Було проведено благодійний концерт 
«Моя родина – мій скарб» на підтримку ЗСУ. У цей складний для усіх нас час ми, українці, 
повинні, як ніколи, гуртоватися і єднатися. Лише у єдності наша велика українська родина 
здолає все! 

09 липня хореографічний колектив «Калейдоскоп» відзначив своє 25-річчя яскравим 
концертом. У програмі концерту було багато різнопланових  номерів, усі з гарними 
костюмами і вдало підібраною музикою. Учасники «Калейдоскопу» отримали грамоти, 
подяки та подарунки від директора ПК «Світлопільський» Дмитра Клюєва. 

Щопятниці починаючи з червня розпочала свою роботу мобільна дитяча точка 
«Юнісеф Спільно» на Соборній площі розважально–ігрові програми, майстер-класи та інші 
заходи для організації цікавого та корисного дозвілля дітлахів.   

27 липня в соціальних мережав відбулася презентація авторського відео-проєкта 
народного аматорського театру юного глядача «Апельсин» «Ми діти війни». Дітям в Україні 
потрібно, щоб ця війна припинилася, адже вона ставить під загрозу їхнє життя та майбутнє! 
Дуже багото переглядів та зворущливих коментаріїв залишили користувачі соціальних 
мереж - підтримуючи талановитих дітей та керівника. 

12 серпня Олександрія разом з усією Україною вперше відзначала Міжнародний День 
молоді. Незважаючи на складні часи, життя триває і в цьому є вищий сенс. Потужним 



фіналом багатьох заходів, що пройщли у нашому місті цього дня, став благодійний концертв 
на площі перед ПК «Світлопільський» на підтримку ЗСУ. В заході взяли участь кращі 
колективи міста та колективи Палацу. Це був різноманітний мікс, що поєднав музичні жанри 
і напрямки,  класику і новаторство. 

23 серпня у сквері біля погруддя Тарасу Шевченку з нагоди Дня Державного Прапара 
України та Дня Незалежності України, відбувся мітинг та церимонія підняття Державного 
Прапора України. Грамотами та подяками були відзначені військовослужбовці Національної 
Гвардії Укураїни та співробітники багатьох служб безпеки України. По завершеню програми 
присутні поклали квіти до пам`ятника Великому Кобзарю.  

27 серпня виставу «Відродження» показав на сцені Палацу культури зразковий 
хореографічний колектив «Alex modern». У ході заходу, проведеного спільно з благодійним 
фондом «Моя броня», були зібрані кошти на підтримку ЗСУ. Над виставою колектив 
працював три місяці . Стиль - модерн з елементами імпровізації. Відточені рухи, влучний 
музичний супровід, гра світла, реквізит – було продумано все до дрібниць, а отже 
«Відродження» справило ефект та залишило гарне враження. По завершенню 45-хвилинного 
дійства зал аплодував стоячи. 

На  площі Героїв Чорнобиля було проведено літературно-музичну композицію до Дня 
пам`яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіалну цілісність нашої держави. Символом цього дня є квітка соняшника. Пам`ять 
полеглих бійців вшанували хвилиною мовчання. Ми завжди пам`ятатимемо кожного героя . 
Вони – нескорені. 

05 серпня народний аматорський вокальний ансамбль «Криниченька» – взяв участь у 
дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Кубок Фараона»  м. Шарм-ель 
шейх в Єгипті. Здобули Диплом ІІ ступеня та «Зіркову статуетку» організаторів фестивалю 
Європейської молодіжної ліги; у серпні місяцs – також взяли участь у дистанційному 
Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Незламна мирна Україна» 
м. Дніпро. Здобули Диплом ІІІ ступеня.  

14 серпня аматорська вокальна студія «Покоління NEXT» -взяла участь у 
дистанційному Міжнародному фестивалі конкурсі вокального мистецтва «Лине пісня 
чарівна» м. Дніпро. Здобули одне - І місце, одне  – ІІ місце та одне III місце. 

4 вересня відбувся запуск дитячого комплексу «Космічна станція» у парку  
ім. Шевченка. Першими відвідувачами станції стали декілька тисяч олександрійських дітей. 
Їх зустріла команда аніматорів та інструкторів ПК «Світлопілтський» . Малечу розважали 
улюблені мультяшні герої, ростові ляльки, трансформери. 

З благодійним концертом виступив гурт «KOZAK SYSTEM». Формат їхнього туру – 
саме вуличні виступи, в ході яких збираються кошти на підтримку ЗСУ .  

Відбувся ювілейний концерт вокального ансамблю «Криниченька» «Віра, Надія, 
Любов» з нагоди 25-річчя колективу. Репертуар ансамблю – сучасні українські та світові 
хіти. Наталія Паніна вчить своїх вихованців не лише вокалу, а й танцювальних рухів,  
прагнучи ідеального вокального виконання і синхронності.  

14 жовтня у День захисників і захисниць України Палац культури «Світлопільський» 
долучився до благодійного марафону, що проводився в Олександрії з метою зібрати кошти 
на тепловізори, які дуже потрібні військовим на перодовій. Біля виставки прогулювалося і 
Бавовнятко, з яким за символічну плату дорослі і малі робили яскраві світлини.  

22 жовтня співачка і артистка Наталія Могилевська виступила на сцені Палацу 
«Світлопільський». Її моновистава «Я  вдома», автором сценарію та режисером якої є вона 
сама, зіткала з реальних подій цієї війни. У ній вона дебютувала, як театральна артистка. 

29 жовтня, неймовірний запал позитиву і гарного настрою та цілу палітру почуттів 
подарували глядачам учасники звітного благодійного концерту вокальної студії «Покоління 
NЕХТ» «Діти за мир у всьому світі». Стильні різножанрові номери – видовищні і щемні, 
піднесені і зворушливі, стильні яскраві та емоційні не залишили байдужими нікого у 
глядацькій залі. 

16 жовтня народний аматорський колектив спортивно-бального танцю 
«Олександрит» – взяв участь у Всеукраїнських змаганнях «Кубок ректора» м. 
Кропивницький. Здобули чотири - I місця, три - II місця, три - III місць, два IV – місця, одне  



V – місце та одне - VI– місце; 27 жовтня – участь у Всеукраїнських змаганнях  «Viva dance 
cup» м. Олександрія. Здобули шість - I місць, дев`ять - II місць, два - III місця та три VI – 
місця. 

21 жовтня аматорська вокальна студія «Покоління NEXT» - взяв участь у 
дистанційному Міжнародному двотуровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Обдаровані 
зірки» м. Дніпро. Здобули два - І місця та два – ІІ других місця.  

12 листопада на сцені ПК «Світлопільський» з аншлагом пройшла прим`єра вистави 
«Мир вашому дому». Сам твір і його майстерне втілення викликали широкий спектор різних 
емоцій. Побачене надовго залишиться в пам`яті і стимулює до роздумів. 

18 листопада на платформі Zoom,  відбувся обласний онлайн-семінар з театрального 
мистецтва, який організував та провів Обласний центр народної творчості.  

20 листопада зразковий вокальний ансамбль «Нові імена» вразив глядачів потужним 
концертом «З вірою в пісні». Нові обличчя, нові стилі й мікси, живий звук. Кожен номер – 
змістовний, глибокий і чуттєвий, сповнений влучністю слів, силою музики та красою 
виконання. Солісти передали своєю творчістю те, що відчуває кожен. Тому ми, глядачі і 
віримо у пісні. В ході благодійного заходу були зібрані кошти на допомогу  Збройним Силам 
України. 

21 листопада відбувся захід до Дня Гідності і Свободи,  літературно-музична 
композиція «Вільні творити майбутнє». У ній взяли участь жителі міста, які вшанували 
патріотизм і мужність наших співвітчизників, що стали на захист, демократичних цінностей, 
прав і свобод людини, національних інтересів держави та її європейського вибору.  

У листопаді місяці народний аматорський вокальний ансамбль «Криниченька» – 
взяла участь у дистанційному двотуровому фестивалі вокального мистецтва «Лине пісня 
чарівна» м. Чоп. Здобули Диплом  І ступеня. 

07 грудня, у Всесвітний день української хустки, фольклорний колектив «Українські 
вечорниці» ПК «Світлопільський» долучився до онлайн флешмобу збереження народних 
традицій «Фото з хусткою». Учасники колективу не просто зробили фото, а знялися у відео, 
де продемонстрували декілька способів як можна пов`язати автентичний аксесуар, аби 
підкреслити багатовікову красу українських жінок.  

14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС. Біля пам`ятного знаку ліквідаторам на площі Героїв 
Чорнобиля пройшов мітинг. 

23 грудня відбулася дитяча новорічна казка «Сон у Різдвяну ніч». Новий формат 
казки, крутий сюжет, яскраві персонажі, а ще – інтерактивні ігри, веселощі та сюрпризи 
заполонили малечу та довели, що мрії та бажання здійснюються, якщо у доброму серці 
живуть любов і віра.  

Народний аматорський колектив спортивно-бального танцю «Олександрит» – взяв 
участь у Всеукраїнських змаганнях «WINTER UDU CUP 2022» м. Полтава. Здобули сім - I 
місць, чотири - II місця, три - III місця, одне IV – місце, два V – місця та два- VI– місця. 

Зразковий аматорський хореографічний колектив сучасного та класичного танцю 
«Аlex modern» – взяв участь у дистанційному Міжнародному конкурсі «Fell the beat», м. 
Київ. Здобули три - I місця (дует, соло та груповий номер). 

Народний аматорський театр юного глядача «Апельсин» - взяв участь у 
дистанційному ІХ Міжнародному двухтуровому фестивалі-конкурсі «Сходинки до 
майстерності» м. Ужгород. Отримали Гран-прі фестивалю за високу виконавську 
майстерність. 

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 проводили заходи молодіжного спрямування, 
чим зацікавили молодь і привернули її увагу до Палацу культури «Світлопільський». Також 
протягом року, було проведено низка благодійних заходів на підтримку ЗСУ.  

Важливим акцентом роботи Палацу залишається патріотичне виховання молоді, 
юнацтва та популяризація традицій української культури за допомогою пісень, вистав, 
танців. 



В Палаці культури «Світлопільський» облаштоване  укриття у підвальному приміщенні 
(тепловий пункт)., яке розраховано на 100 осіб. У ньому є лежаки з постільною білизною, 
стільці, столи, кулери з фільтрами для питної води, електрочайник, засоби особистої гігієни, 
контейнери з кришками для сміття, миючі засоби. Забезпечене належне освітлення, два 
входи і виходи.  

З перших днів війни у закладі працює волонтерська спільнота «Павучок», організована 
співробітниками Палацу культури і волонтером В.Чехмейстером. За цей час сплетено понад 
500 маскувальних сіток, кілька десятків основ для пошиття снайперських маскувальних 
костюмів («кікімор»), зібрано речову та продуктову допомогу для бійців ЗСУ, переселенців 
та жителів постраждалих від бойових дій регіонів, матеріалів для виготовлення окопних 
свічок, організовано пошиття подушок, вустілок, збір тканин для плитоносок тощо. Робота 
волонтерської спільноти триває.  

 
Палац культури «Олександрійський театр» 

Палац культури «Олександрійський театр», є комунальним закладом, 
підпорядковується управлінню культури і туризму Олександрійської міської ради. На базі  
Палацу культури «Олександрійський театр» продовжують працювати 4 сільські клуби, в 
якості відокремлених структурних підрозділів, такі як: 
1) ВСП «Головсківський СБК» 
2) ВСП «Ізмайлівський СБК» 
3) ВСП «Піщанобрідський СК» 
4) ВСП «Пустельниківський СК» 

Не зважаючи на нелегкий для всієї країни стан,  Палац культури «Олександрійський 
театр», як невід’ємна складова української національної культури, у 2022 році продовжував 
плідно працювати  попри всі труднощі, пов’язані з роботою закладу  в умовах військового 
часу. Адже культура – це невід'ємний двигун морального духу та рушійна сила національної 
свідомості українців.  

Не потрібно забувати, що ми живемо у час коронавірусної пандемії, але працівники ПК 
«Олександрійський театр» зробили все можливе для забезпечення творчої діяльності, 
надання культурних послуг олександрійцям і вимушено переміщеним особам. В нових 
умовах роботи вдалося вибудувати ефективну діяльність всього Палацу культури та його 
творчого складу.  

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. На сьогодні будівля закладу 
оголошена 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 2022 року Палацом культури «Олександрійський театр»  проведено  358 
масових заходи у порівнянні з 2021 роком, цей показник збільшився  за рахунок онлайн 
заходів (2021р – 114 заходів). З них 284 онлайн публікації  (заходів) із охопленням 107852 
глядача. 

Охоплено 140952 чоловік (2021 рік 34180 чоловік), з них 65700 дітей та молоді (2021р – 
13500 дітей та молоді). 
ВСП «Головківський СБК» проведено 21 заходи, охоплено 15915 глядачів. 
ВСП «Піщанобрідський СК» проведено 37 заходи, охоплено 2030 глядачів. 
ВСП «Пустельниківський СК» 29 заходів, охоплено 808 глядачів.  

Основні завдання та напрямки діяльності Палацу культури «Олександрійський театр» 
та ВСП: 



- Створення умов для реалізації державної політики щодо збереження і розвитку 
української культури та культури національних меншин, які проживають на території 
області; відродження традицій народної творчості; 

- Розробка та апробація експериментальних творчих проектів для аматорських 
колективів, інноваційних напрямків культурно- дозвіллєвої діяльності; 

- Організація та координація проведення фестивалів, оглядів, конкурсів,   інших 
культурно-мистецьких заходів;  

- Виявлення, розвиток та популяризація аматорського мистецтва, підвищення 
виконавської майстерності колективів, окремих виконавців, обдарованих дітей та молоді;  

- Налагодження співробітництва з органами місцевого самоврядування, державними 
та громадськими організаціями, представниками соціально-відповідального бізнесу у сфері 
культурно-дозвіллєвої діяльності, розвитку народної творчості; 

- Вивчення та розповсюдження інноваційних організаційно-творчих підходів  
Палац 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 поставили та захистили свої роботи. 
Студенти спеціальності «Видовищно-театралізовані заходи» на базі закладу поставили  

та захистили свої театральні постановки в яких брали участь солісти, колективи та учасники 
художньої самодіяльності Палацу культури «Олександрійський театр».   

У цей складний 2022 рік наш заклад одним із перших став центром волонтерської 
діяльності, де кожен бажаючий міг прийти і допомогти у спільному плетінні сіток та 
захисної амуніції  для ЗСУ, зборі одягу та продуктів для ВПО. 

Кількість «народних» та «зразкових» колективів в Палаці культури «Олександрійський 
театр»  не збільшилось, це: 

- Народний аматорський хор «Веселка», керівник – Катерина Помогаєва (Скляр); 
- Народний ансамбль танцю «Віночок», керівник - Наталія Баннік; 
- Народний вокальний ансамбль «Перлина», керівник – Віта Кулик; 
- Народний аматорський оркестр народних інструментів «Камертон»- керівник 

заслужений працівник культури України - Микола Кузів; 
- Зразковий театр танцю «Вуличний балет», керівник  - Тетяна Ребер. 
- Зразковий аматорський хореографічний колектив «АвантюриН», керівник - 

Наталія Козинець;  
На базі нашого закладу продовжують свою творчу діяльність колективи : 
- Вокально-театральна студія «Смарагдове місто», керівник Тетяна 

Константинова; 
- Драматичний театр-студія «Різдво», керівник - Олена Цівінська. 
- Театральна студія «Едем», керівник – Тетяна Присяжнюк. 

В цьому році підтвердив почесне звання «народний» оркестр народних інструментів 
«Камертон» - керівник заслужений працівник культури України - Микола Кузів, а також 
театр танцю «Вуличний балет», керівник  - Тетяна Ребер підтвердив звання «зразковий». 

Не зважаючи на воєнний стан в країні,  структурні підрозділи (сільські клуби) активно 
творчо працювали та проводили: новорічні свята, державні свята, календарно-обрядові свята, 
свято Покрови, музично-літературні композиції, мітинги-реквієми. Частина заходів була 
проведена у дистанційному форматі та опублікована на сторінці Facebook - Палацу культури 
«Олександрійський театр» в якості статей, фотозвітів та відеопрезентацій. 

ВСП «Головківський СБК» 282722 грн. 
ВСП «Піщанобрідський СК» 283790 грн. 
ВСП «Пустельниківський СК» 259810 грн. 
ВСП «Ізмайлівський СБК» 406 грн. 
План платних послуг ПК «Олександрійський театр» виконано на 84 % (план 74179,00 

грн.; факт 62287,80 грн.).   
 
 
 



Знаковими заходами у 2022 році були такі як: 
- дитячі розважальні ранки біля міської ялинки на початку року та театралізовані 

розважальні програми для дітей у театральному сквері в кінці року; 
- театралізоване урочисте зібрання з нагоди Дня пам'яті Небесної сотні на площі 

Соборній; 
У воєнний час розпочалася активна робота з дітьми за підтримки ЮНІСЕФ, де були 

проведені розважально-ігрові програми майстер-класи, повчальні заняття патріотично-
виховного характеру, а також проводилися онлайн майстер-класи для підтримання 
морального духу дітей.  

Провідним аспектом роботи ПК «Олександрійський театр» у воєнний період стали 
проведення благодійних концертних програм, як для дорослих, так і для молоді. Головною 
метою таких концертів було підняття народного духу, а також збір коштів на потреби 
збройних сил України. Це такі, як:  

- концерт-аукціон присвячений Дню Конституції, на якому було презентовано 
велику кількість лотів, для відродження, збереження і розвитку  національної культури, 
фольклору, народних художніх промислів та ремесл були запрошені народні майстри які 
мали змогу презентувати здобутки творчої майстерності і всі отримані кошти були 
направлені на потреби збройних сил України; 

- Благодійна вистава «Квітка душа» театрального колективу «Різдво»; 
- Благодійні концерти хореографічного колективу «Авантюрин». Керівник колективу  

Наталія Козинець безпосередньо є одною із найактивніших волонтерів міста Олександрія, 
яка завдяки наполегливій праці та умінню вірно плекати та виховувати в учасників 
колективу морально-етичні та патріотичні якості, змогла згуртувати людей та провести 
якісні благодійні концерти на сцені театру. 

Восени головною подією закладу був День відкритих дверей, де колективи мали змогу 
презентувати свої таланти та здобутки. Гості закладу мали змогу пройтися екскурсією по 
території театру, а головне поспілкуватися з керівниками колективів, дізнатися більше про 
специфіку роботи різних гуртків, відкрити багато цікавого для себе.  

Знаковою подією цієї осені також став концерт народного аматорського оркестру 
народних інструментів «Камертон». Колектив успішно захистив звання «народний». А також 
родзинкою свята був виступ київських колег та друзів колективу «Вінтаж Саунд Бенд». 

В Олександрійський театр із гастрольним турне приїжджав Київський академічний 
драматичний «Театр на Подолі» із виставою «Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого., режисер – 
постановник вистави – Віталій Малахов.  До нас завітав народний артист України, лауреат 
Національної премії ім. Т.Г. Шевченка Богдан Бенюк, разом з ним наш земляк, талановитий 
актор Сергій Сипливий.   

Ще однією знаковою подією був візит Сучасного театру з неймовірно веселою 
комедією «За двома зайцями» за мотивами п'єси М. Старицького. У ролі Секлети Лимарихи 
була народна артистка України, лауреатка національної премії імені Т.Г. Шевченка  Ольга 
Сумська. П’єса вразила незвичайним для всіх глядачів фіналом, адже  сценарій усім відомої 
п'єси був осучаснений та зіграний на новий лад. 

Незважаючи на складні події, яскравим акцентом року стало відкриття «Резиденції 
Святого Миколая» у театральному сквері. Поряд з урочистим відкриттям для маленьких 
олександрійців та гостей міста були проведені дитячі розважальні програми із концертними 
елементами.   

Також знаковою подією для нашого театру була постановка та прем’єра інтерактивної 
новорічної  казки «Як козак Морозенко Різдво рятував». Діти мали змогу бути не тільки 
глядачами, а й безпосередніми учасниками дійства. Актори активно працювали із 
глядацьким залом, запрошували дітей до танцювальних флеш-мобів, руханок та логічних 
ігор. Вистави проводилися протягом декількох передноворічних днів, тому велика кількість 
дітей, а також батьків мали змогу поринути у світ казки. Вистави були розраховані на 
пільгові категорії населення, а також для вимушено переміщених осіб. 

В цей не легкий для нашої країни період наш заклад продовжує активно співпрацювати 
та надавати  допомогу в роботі громадських об’єднань, це заходи та тематичні програми для  
наступних організацій: 



1. Товариство  «Червоного Хреста України»; 
2. Олександрійська міська організація Української Спілки воїнів Афганістану 

«Солдати в Афгані»; 
3. Громадське об’єднання «Віра»; 
4. Міська спілка «Інвалідів Чорнобиля»; 
5. Волонтерська організація «Ельф» 
6. Координаційний центр волонтерів. Олександрія. 
У 2022 році, у зв'язку з військовими діями, деякі учасники мігрували за кордон, однак 

любительські об'єднання поповнили діти та молодь, які були вимушено переселені зі східних 
регіонів країни. А, отже, змінився якісний склад у любительських об'єднаннях, а кількісний 
не змінився. 

На базі ПК «Олександрійський театр» з'явився новий любительський клуб 
хореографічного мистецтва «Силует». Цей клуб замінив колишній клуб веселих та кмітливих 
«Вулкан» за причиною неактуальності останнього у теперішній час. 

Всього у ПК «Олексанедрійський театр» працює любительських об’єднань та  клубів  
за інтересами - 11. В них учасників  242. 

З них: - дитячих – 4, в них учасників 96; 
- молодіжних – 5, в них учасників 95; 
- ветеранських – 1, в ньому учасників 35; 
- жіночих – 1, в ньому учасників 16. 
У ВСП «Піщанобрідський СК» представлено 2 любительських об’єднання   (дитячих), 

в них учасників- 28 чол. 
Найбільш масовим у закладі є художньо-творчий напрямок. 
Серед кращих любительських об’єднань, можна виділити Любительське об’єднання 

«Героїв Чорнобиля», Клуб любителів  театру «Експромт», Любительське об’єднання 
«Лабораторія креативних подарунків». 

Для означених організацій та спільно з ними були проведені новорічні дитячі ранки, 
тематичні концертні програми, мітинги, літературно-музичні композиції для вшанування 
пам’яті та покладання квітів, благодійні концертні програми та розважально-ігрові програми 
для дітей. 

Аматорські колективи закладу брали участь у всеукраїнських фестивалях та конкурсах. 
Зразковий аматорський хореографічний колектив «АвантюриН», керівник – Наталія 

Козинець, брав участь у: 
- ІІ Всеукраїнський БЛАГОДІЙНИЙ хореографічний ФОРУМ КОНКУРС 2022 на часі 

«Танцююча осінь» онлайн:  два дипломи І ступеню в номінації «Сучасна хореографія», 
дипломи І та ІІ ступеню в номінації «Народна стилізація» - старша група колективу.  

- Очікуємо результати з «Фестивалю - марафону «Мистецька сотня» .  
 Драматична театр-студія «Різдво», керівник – Олена Цівінська, брала участь у: 
- Театральний фестиваль «Театральна весна Кіровоградщини». Отримали 2 місце з 

виставою «Квітка Душа». 
Пріоритетними напрямками діяльності на 2023 рік є збереження і розвиток української 

культури та культури національних меншин, які проживають на території громади.  
Провідними вектороми діяльності є відродження традиційної народної творчості, 

розвиток та популяризація аматорського мистецтва, підвищення виконавської майстерності 
колективів, окремих виконавців, а також обдарованих дітей та молоді. 

Базовим залишається співробітництво з органами місцевого самоврядування, 
державними та громадськими організаціями. 

Розробка та апробація експериментальних творчих проектів для аматорських 
колективів, інноваційних напрямків культурно- дозвіллєвої діяльності. 

Підвищення кваліфікацій працівників закладу, проводилась шляхом обласних семінарів 
Кіровоградського обласного Центру народної творчості.  

 
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. 

Працювати в умовах війни не просто, але працівники культури намагаються 
вишукувати та урізноманітнювати нові форми і методи роботи та втілювати їх у життя. 

Творче повсякдення працівників культури  в умовах війни досить насичене. З початку 
війни, керівники аматорських колективів займаються самоосвітою, веденням документації, 
знаходять та вивчають нові підходи до роботи. На початку воєнного стану організувалися і 
зробили акустичну систему оповіщення селища сигналом «Повітряна тривога!». Для 
тероборони було пошито більш 100 пов’язок, 20 шт. Прапорів України для селища. Було 
зібрано більше 150 пляшок та мастильно – паливної рідини для коктейлів молотова. Для 
внутрішньо – переміщених осіб було організовано видачу гуманітарної допомоги (одяг). Для 
наших захисників було сплетено і відправлено на передову більше ніж пів тисячі килимків.  

Творча робота теж не відійшла на другий план. Учасники колективів,  працюють над 
новими проектами. 

Для дітей внутрішньо – переміщених проходять майстер класи, гурток «Сувенір» 
керівник Тимченко М.С., вивчаються нові патріотичні пісні, як у дитячий студії «Молоді 
голоси» керівник Рожков С.І. так і дорослих хорових колективах «Черемшина» та 
«Криниченька» хормейстер  Щур В.В. Танцювальний колектив «Dens Fire», керівник 
Юркевич К.Ю., працюють над новими хореографічними постановками.  

До аматорських колективів залучали не лише місцевих мешканців, а й внутрішньо 
переміщених осіб з  інших регіонів, які виявляли бажання та зацікавленість. 

Під час воєнного стану були внесені зміни до плану роботи. Всього було заплановано 
45 культурно – мистецьких заходів, а провели 57 за різною формою та тематикою програм. 
Замість концертів, були виготовлені відеоролики і розміщені у соц.. мережі Facebook на 
сторінці Будинок культури сел. Олександрійське – 13 відеороликів. 

Протягом року було проведено 8 виставок з декоративно – прикладного мистецтва 
(гурток «Сувенір») та 10 майстер класів з виготовлення ляльки – мотанки, вітальних листівок 
для мами, обереги та сувеніри для наших захисників. 

На жаль, деякі заплановані заходи, були скасовані із – за надзвичайного стану. 
Гурткова робота припинялася під звуки сирени. 

21.04 для дітей ВПО (вимушено переселені особи) було проведено ігрову програму 
«Космічна подорож». Діти з радістю брали участь в іграх та конкурсах, і здавалося, вони 
зовсім відволіклися від страшного сьогодення. 

19 травня  2022 року з нагоди  Всесвітнього дня вишиванки  колективи БК долучилися 
до флешмобу «З Україною в серці вишиванку ношу!». Дрес-кодом цього дня стала 
вишиванка – символ здоров’я та краси. 

Щорічно в третій четвер травня українці відзначають День вишиванки. Вишиванка – 
символ національної гордості, генетичний код, що єднає українців і презентує Україну у 
світі, оберіг, який об’єднує і надихає на нові перемоги. Вишиванка – ланцюжок єднання 
минулого, сьогодення та майбуття українців. Ще з сивої давнини відомо, що вишита сорочка 
є символом здоров’я та краси, оберегом щасливої долі та родової пам’яті. За традицією 
вишита сорочка передавалася з покоління в покоління, із роду в рід, як родинна реліквія. Цей 
український оберіг пройшов крізь віки й нині символізує чистоту почуттів, глибину 
безмежної любові до Батьківщини.   

День захисту дітей - Міжнародне свято, яке відзначається в перший день літа щорічно. 
Воно створене з метою нагадати нам, дорослим, що діти - це самостійні особистості зі своїми 
страхами і проблемами. Всі діти потребують підтримки та захисту від дорослих. Особливої 
важливості це свято набуло під час війни, коли багато дітей стали сиротами, позбулися 
будинку, або поїхали з рідного міста. 



Кожного року в цей день дитячі колективи БК вітають дітей селища розважальною 
програмою. Цей рік, незважаючи на всі випробування, не став виключенням. 

На розважально-ігрову програму «Космічна подорож»  зібралися не тільки юні 
мешканці  і гості нашого селища, а й їх батьки, дідусі та бабусі. Адже такі заходи 
допомагають підтримувати психо-емоційний стан не тільки дітей, а й дорослих під час війни. 
Солодкі подарунки від наших партнерів сприяли справжній святковій атмосфері.   

Веселі ігри, конкурси, розваги  дали змогу дітям та дорослим відволіктися від проблем 
сьогодення і поринути в безтурботну, щасливу атмосферу дитинства. 

У 2022 році було проведено 44 культурно – дозвіллєвих заходів: 
Виставок творів мистецтва – 8: 
Майстер – класи – 10 
Онлайн заходи– 13: 
 Вшанування учасників бойових дій на території інших держав «Ціна чужої війни». 

Переглядів – 25 
 Відеовітання аматорських колективів БК, аматорський колектив «Черемшина», 

фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», хореографічний колектив 
«Dance Fire», з Днем Матері «Любові гідна тільки мама». Переглядів – 3813. 

 День вишиванки «А над світом українська вишивка цвіте». Аматорський колектив 
«Черемшина», фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», 
хореографічний колектив «Dance Fire». Переглядів – 5977. 

 День Конституції України «Основа життя – мій закон основний». Аматорський 
колектив «Черемшина», фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», 
хореографічний колектив «Dance Fire». Переглядів – 797. 

 Івана Купала «На Купала сонце грало». Хореографічний колектив «Dance Fire». 
Переглядів – 656. 

 Міжнародний день молоді «На молодіжній хвилі». Студія «Молоді голоси», 
хореографічний колектив «Dance Fire». Переглядів – 1564. 

 День Незалежності України «Квітуча Україна». Аматорський колектив 
«Черемшина», фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», 
хореографічний колектив «Dance Fire». Переглядів – 3312. 

 День селища «Селище моє, душі криниця». Аматорський колектив «Черемшина», 
фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», хореографічний колектив 
«Dance Fire». Переглядів – 440.  

 Міжнародний день поважного віку «Мудрі і багаті літами». аматорський колектив 
«Черемшина», фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», 
хореографічний колектив «Dance Fire». Переглядів – 3668. 

 День Захисника України та Українського козацтва «Ми – нащадки козаків». 
Аматорський колектив «Черемшина», фольклорний ансамбль «Криниченька», студія 
«Молоді голоси», хореографічний колектив «Dance Fire». Переглядів – 3765. 

 День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Фольклорний ансамбль 
«Криниченька». Переглядів -1200.  

 День збройних сил України «За честь! За славу! За народ!».  Аматорський колектив 
«Черемшина», фольклорний ансамбль «Криниченька», студія «Молоді голоси», 
хореографічний колектив «Dance Fire». Переглядів – 1767 

 До дня місцевого самоврядування «Дорогою добра». фольклорний ансамбль 
«Криниченька». Переглядів - 166 

Концерти аматорських колективів – 1: 
 До Дня Закоханих «Під знаком Купідона». Студія «Молоді голоси», хореографічний 

колектив «Dance Fire».  
Культурно – освятні та розважальні заходи – 12: 
 Новорічний ранок біля селищної ялинки «З Новим роком, друзі!» . Студія «Молоді 

голоси», хореографічний колектив «Dance Fire».  
 Фольклорний ансамбль «Криниченька».  



 Новорічні вітання «Щедрий вечір, Новий рік, ми вітаємо усіх!» (організації селища) 
Фольклорний ансамбль «Криниченька».  

 Ігрова програма для дітей «Космічна подорож». Студія «Молоді голоси», 
хореографічний колектив «Dance Fire». 

 Міжнародний день захисту дітей. Ігрова програма «Космічна подорож: нові 
планети».  Студія «Молоді голоси», хореографічний колектив «Dance Fire».  

 Малюнок на асфальті «Ми за мир». Студія «Молоді голоси».  
 Інтелектуальна гра для дітей «Зіркова година». Студія «Молоді голоси», 

хореографічний колектив «Dance Fire».  
 Міжнародний день родини, туристична подорож «Рідними краєвидами». Студія 

«Молоді голоси».  
 з 01.07 по 07.07.2022. Конкурс малюнку «Моя родина». Студія «Молоді голоси», 

хореографічний колектив «Dance Fire».  
 Дитяча ігрова програма «Дітям – радість, дітям – сонце, дітям мир і доброта». Студія 

«Молоді голоси», хореографічний колектив «Dance Fire».  
 Година спілкування до Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями. 

Виступ у Олександрійському Психоневрологічному інтернаті. Фольклорний ансамбль 
«Криниченька».  

 Дитяча новорічна ігрова програма «Очікування новорічного дива». Студія «Молоді 
голоси», хореографічний колектив «Dance Fire».  

Державні та інші заходи –13: 
 21.01.2022. День Соборності України , тематичний вечір «Сила нації – в її єдності. 

Студія «Молоді голоси».  
 28.01.2022. Вечір пам’яті до Дня героїв Крут «Квіти у полі, там де Крути».   
 18.02.2022. День Героїв Небесної Сотні. Година пам’яті «Вони тримали за нас небо».    
 26.04.2022. До Дня Чорнобильської трагедії. Година пам’яті «Чи знаєш ти, світе, як 

сиво ридає полин?». Студія «Молоді голоси».  
 09.05.2022. До Дня пам’яті та примирення. Інформаційна година «Салюти миру».   
 21.05.2022. Година повідомлення до Дня Європи «Європейський досвід – Україні». 
 22.05.2022. День вшанування Т.Г.Шевченка. Бесіда «В сім’ї вольній, новій…»   
 03.06.2022. Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Інформаційна 

година «Людяність у нелюдяний час».  
 28.07.2022. День Української Державності. Патріотична година «В нас єдина мета – 

Україна свята». Студія «Молоді голоси», хореографічний колектив «Dance Fire».  
 23.08.2022. День Державного Прапора України. Інформаційна година «Відроджена 

святиня – знамена України». Студія «Молоді голоси».  
 21.11.2022. Патріотична година до дня гідності і свободи «З любов’ю вічною до тебе 

Україно!». Студія «Молоді голоси», хореографічний колектив «Dance Fire».  
 25.11.2022. Година історичної пам’яті «Чорні жнива скорботи». Студія «Молоді 

голоси».  
 08.12.2022. Літературна вітальня «Стежки життя Григорія Сковороди».  
Протягом 2022 року брали участь: 
 Міжнародний конкурс мистецтв ШансЛенд фестиваль(дистанційно) 

хореографічний колетив «Dance Fire»  заняли 1 місце; 
 хореографічний колетив «Dance Fire» брав учасьть в семінарі Уманського 

державного педагогічного університету «Ключові аспекти підготовки майбутніх керівників 
хореографічного колективу» відео заняття; 

 хореографічний колетив «Dance Fire» прийняли участь у щорічному творчому 
онлайн проекті «Фестиваль зірок» м.Знам’янка 

 «Молоді голоси» брали участь у щорічному творчому онлайн проекті «Фестиваль 
зірок». Вибороли два дипломи 1 ступеню у двох вікових категоріях; 



Вже не один рік у закладі діє клуб для дорослих – це настільний теніс серед любителів. 
Протягом року проводились турніри на які приїздили любителі не тільки з міста та району, а 
й з міст Знам’янка, Світловодська та обласного центру Кропивницький, діє тенісний зал. 
 

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. 

 
 

 
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 65 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 
педагогів відповідають профілю предметів, що викладаються. 

 

 
У школі функціонує 13 дитячих музичних колективів: 3 хорових колективи, 3 

вокальних ансамблі, 2 ансамблі скрипалів, камерний оркестр, духовий оркестр, 2 оркестри 
народних інструментів, інструментальний ансамбль шумових інструментів. 
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У травні 2022 р. 27 випускників школи отримали Свідоцтво «Про позашкільну 
освіту», 6 з них нагороджені Похвальними листами «За відмінні успіхи у навчанні», 12  
відзначені подяками «За активну концертну діяльність, підвищення рейтингу якості роботи 
школи, здобуття призових місць на мистецьких конкурсах різних рівнів», 14 учнів отримали 
подяки «За активну концертну діяльність, підвищення рейтингу якості роботи школи». 7 
випускників вступило до вищих мистецьких навчальних закладів України. 

Згідно плану роботи школи на 2021-2022 н.р. з квітня по вересень 2022 р. була 
проведена вступна компанія по набору учнів до 1-го класу за освітніми програмами 
елементарного підрівня початкової мистецької освіти. На 2022-2023 навчальний рік було 
зараховано 56 учнів нового набору. 

На високому професійному рівні в школі ведеться методична робота та робота по 
підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників. Протягом 2022 року на відділах 
були проведені відкриті уроки, підготовлені методичні доповіді та розробки з актуальних 
питань навчання та викладання в мистецькій школі. 8 педагогічних працівників закладу 
пройшли курси підвищення кваліфікації під час дистанційних семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів фахової передвищої мистецької освіти  та мистецьких 
шкіл області. Протягом року педагогічні працівники школи в он-лайн режимі систематично 
підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом проходження вебінарів, онлайн-
конференцій, круглих столів тощо.  

 
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 
2022 року учні та педагогічні працівники школи взяли участь в 11 мистецьких конкурсах, 10 
з них – в дистанційному форматі. 46 учнів та викладачів школи стали лауреатами 
всеукраїнських та міжнародних конкурсів. 
 

 
 

Протягом 2022 року педагогічні працівники ОДМШ вели активну концертну 
діяльність, популяризуючи і пропагуючи музичне мистецтво не тільки серед своїх учнів та їх 
батьків, але і серед мешканців всього міста та області. В соціальних мережах постійно 
висвітлюються основні напрямки роботи щодо діяльності мистецької школи, інформація для 
учнів та їх батьків, пов`язана з організацією освітнього процесу та виховної роботи, 
досягнення та результати конкурсної діяльності учнів та педагогічних працівників школи, 
демонструються відео-презентації, концертні програми та виховні заходи. За звітній період у 
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соціальних мережах, на телебаченні, в засобах масової інформації систематично 
висвітлювались досягнення учнів та педагогів, анонсувалися проведення виховних та 
концертних заходів та оприлюднювалась різноманітна інформація щодо напрямів роботи 
ОДМШ. 15 різноманітних культурно-мистецьких заходів відбулися за участю учнів та 
педагогічних працівників школи протягом навчального року: 

14.01.2022 під час традиційних новорічних святок у закладі відбулося музично-
театралізоване дійство «Щедрівочка й коляда в нашу хату загляда». Захід був організований 
за участю дитячих вокальних колективів і викладачів відділів музично-теоретичних 
дисциплін та сольного співу. На сцені поряд зі своїми вихованцями виступили педагогічні 
працівники ЗАДОРОЖНЯ М.Г., ШАПОШНІКОВА А.О., МАЛОРОДНА Ю.В., МАТВІЄНКО 
К.О., ГАЛКІНА О.Р., захід супроводжували концертмейстери ФЕДОРЕНКО І.Ф. та 
УСТЕНКО Т.М. 

18 лютого 2022 р. в Олександрійському міському музейному центрі ім. А.Ф. 
Худякової викладачі відділу струнно-смичкових інструментів ГОРОДЕЦЬКА С.М., 
БІЛЕНКО Т.В., ГРЕЧАНЮК Т.Ю. та концертмейстер ФЕДОРЕНКО І.Ф., взяли участь у 
відкритті тематичної виставки-інсталяції арт-символів Революції Гідності «Майдан: 
ландшафт пам’яті» до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

18 травня 2022 р. викладачі відділу струнно-смичкових інструментів ГОРОДЕЦЬКА 
С.М., БІЛЕНКО Т.В., ГЕРЕЗ І.П., ГРЕЧАНЮК Т.Ю. та концертмейстер ФЕДОРЕНКО І.Ф. 
виступили з концертним номером під час презентації книги Зинаїди Жванко «Етно-Рок». 
Захід проводився у центральній міській бібліотеці. 

27 травня 2022 р. викладачі  відділу КАРПІНСЬКА А.С., МАТВІЄНКО К.О., 
концертмейстер ПІТА І.В. та випускниця відділу сольного співу САВЕНКО Ангеліна 
виконали твори українських композиторів на відкритті благодійної виставки-продажу картин 
Наталії Ткаченко під назвою «Олександрія – моє натхнення». 

29 та 30 травня 2022 р. громадські організації, волонтери та активісти міста, в рамках 
відзначення 276-ї річниці міста Олександрії, організували ряд культурних, спортивних і 
благодійних заходів на підтримку Збройних Сил України, які проводились в різних локаціях 
міста. На одному з таких мистецьких заходів, який проходив у театральному сквері біля 
Палацу культури «Олександрійський театр» виступили викладачі школи ГОРОДЕЦЬКА 
С.М., БІЛЕНКО Т.В., ГЕРЕЗ І.П., ГРЕЧАНЮК Т.Ю., концертмейстер ФЕДОРЕНКО І.Ф. 

01 червня 2022 р. в міському музейному центрі ім. А.Ф. Худякової викладач 
ГОРОДЕЦЬКА С.М. та концертмейстер ФЕДОРЕНКО І.Ф.  провели  агітаційні майстер-
класи в ігровій програмі «Сонячні краплинки» для дітей міста та дітей-переселенців за 
участю учениці школи БЕЗКОРОВАЙНОЇ Софії. 

З метою залучення учнівської молоді до занять музичним мистецтвом у закладі був 
організований мистецький проект «Арт-літо – 2022». Для маленьких олександрійців та 
гостей міста педагогічні працівники та учні школи систематично проводили різноманітні 
музичні профорієнтаційні заходи в ОДМШ та в центральній міській бібліотеці для дітей. 

01 жовтня 2022 р. з нагоди Міжнародного дня музики, для учнів 1-х класів у он-лайн 
форматі був проведений виховний захід «Посвята в музиканти». Захід проходив у вигляді 
святкового привітання маленьким учням та був розміщений у Viber-групах батьків та учнів 
школи; 

10 жовтня 2022 р. ансамбль скрипалів «Рондо» у складі викладачів відділу струнно-
смичкових інструментів  школи ГОРОДЕЦЬКОЇ С.М., БІЛЕНКО Т.В., ГЕРЕЗ І.П., 
ГРЕЧАНЮК Т.Ю., концертмейстера ФЕДОРЕНКО І.Ф., виступили у Олександрійській 
міській централізованій бібліотеці на презентації літературно-мистецького альманаху 
«Олександрійський маяк». 

17 жовтня 2022 р. під час відкриття колективної благодійної виставки картин міських 
художників «Непереможні: сильні духом і тілом» у міській централізованій бібліотеці 
виступив ансамбль скрипалів «Рондо» у складі викладачів відділу струнно-смичкових 
інструментів  школи ГОРОДЕЦЬКОЇ С.М., БІЛЕНКО Т.В., ГЕРЕЗ І.П., ГРЕЧАНЮК Т.Ю., 
концертмейстера ФЕДОРЕНКО І.Ф. 

21 жовтня 2022 р. у великому концертному залі ОДМШ відбувся благодійний концерт 
«Осінь звуками скрипки» за участю учнів та викладачів відділу струнно-смичкових 



інструментів закладу. Під час заходу було зібрано 4603 грн, які були передані до 
Олександрійського координаційного центру на підтримку ЗСУ. 

22 листопада 2022 р. під час відкриття благодійної фотовиставки «Загадковий 
Шандан» в Олександрійській міській центральній бібліотеці виступила викладач школи 
СТОРОЖУК В.Ю. 

17 грудня 2022 р. викладач школи ГРЕЧАНЮК Т.Ю., з Камерним оркестром 
класичної та сучасної музики «Рапсодія» (керівник ГРЕЧАНЮК Т.Ю., конц. НЄДОВА А.Р.) 
провели флешмоб в торгівельному центрі «GRAND PLAZA». 

19 грудня 2022 р. під час відкриття благодійної виставки картин «Новорічні фантазії» 
в Центральній бібліотеці Олександрійської міської  ЦБС виступила викладач школи 
НЄДОВА А.Р.  

23, 24 та 26 грудня 2022 р. Камерним оркестром класичної та сучасної музики 
«Рапсодія» (керівник ГРЕЧАНЮК Т.Ю., конц. НЄДОВА А.Р.) брали участь у новорічній 
казці новелі «Сон в різдвяну ніч», який проходив в ПК «Світлопільський.  

Протягом 2022 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. 

Згідно плану роботи у листопаді була проведена щорічна інвентаризація основних 
засобів та малоцінного майна. 

З метою створення комфортних умов навчання для всіх учасників   освітнього  процесу, 
дотримання санітарно-гігієнічних норм і стандартів для  закладів освіти: 

За рахунок фонду місцевого бюджету на суму 17 377  грн.  виконані послуги: 
- послуги з спостерігання та технічного обслуговування системам пожежної 

сигналізації –  8 528 грн.; 
- послуги з технічного обслуговування електрообладнання ТОВ «Агропоменерго» –  

570 грн.; 
- розроблено технічні умови на водопостачання та водовідведення, опитувальний 

лист на водопостачання та каналізування – 6 439 грн.; 
- послуги з навчання на курсах в ПП «Навчальний центр Будинок науки і техніки» та 

навчання з пожежної безпеки – 1 840 грн.; 
За рахунок фонду міського бюджету на суму   30 119, 88 грн. придбано: 
- будівельні матеріали для ремонту підвального приміщення – 22 565, 18 грн.; 
- канцтовари – 1794, 70 грн.; 
- вогнегасники 4 шт. – ВП-6 – 5 760 грн. 
За рахунок коштів  спеціального фонду на суму  135 413, 20_грн. придбано: 
- монітор – 4 400 грн.; 
- миючі засоби – 9 436, 40 грн.; 
- будівельні матеріали – 81 078 грн.; 
- елементи електричних схем – 1 370 грн.; 
- канцтовари – 10 129, 80 грн.; 
- електрогенератор – 28 999 грн. 
За рахунок коштів  спеціального фонду на суму  42 258, 18  грн. оплачені послуги: 
- ремонт принтеру та заправка картриджу – 1 788 грн.; 
- послуги телефонного зв’язку – 2 343, 51 грн.; 
- послуги з вивезення твердих відходів – 2 952, 71 грн.; 
- послуги інтернету – 1 920 грн.; 
- страхування від нещасних випадків ПРАТ «Українська пожежно-страхова 

компанія» - 637, 50 грн.; 
- технічне обслуговування захисного обладнання «Пожежно-техногенна безпека» – 

5 502 грн.; 
- проведено заправку картриджу та ремонт принтеру – 1 780 грн.; 
- профілактичні обстеження працівників – 16 488, 76 грн.; 
- навчання з експлуатації електроустановок та електромереж – 400 грн.; 
- обслуговування електромережі – 4 393, 35 грн.; 



- обслуговування водомережі – 4 052, 35 грн. 
 

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 мистецький 
навчальний заклад» та реалізується типовими навчальними планами і програмами, які 
визначають державний стандарт мистецької освіти. 

Викладацький склад музичної школи становить 10 чоловік, з яких 5 має вищу 
атестаційно-кваліфікаційну категорію; 2 - І категорію, 3 спеціаліста, 5- мають звання 
«старший вчитель».  

 

Контингент учнів станом на 31.12.2022 становить 55 осіб. Учні навчаються за фахом: 
фортепіано, гітара, баян, скрипка, духові та ударні інструменти. У школі працює два відділи: 
фортепіанний та оркестровий. 

Пріоритетні напрямки роботи на 2022 рік: пошук та оновлення репертуару, 
запровадження використання новітніх цифрових технологій з метою зацікавити учнів до 
навчання, збільшення кількості концертних програм з метою популяризації музичної школи.  

Педагогічний колектив школи працює цілеспрямовано, творчо, забезпечуючи 
виконання поставлених задач. Викладачі не зупиняються на досягнутому, постійно в пошуку 
нових форм, методів навчання і виховання в центрі яких знаходиться учень – яскрава творча 
особистість, у майбутньому поціновувач  мистецтва. 

Незважаючи на воєнний стан, повітряні тривоги і психологічну адаптацію викладачам 
та учням вдалося вдало закінчити начальний рік та скласти випускні іспити. В серпні було 
проведено загальне батьківське опитування стосовно форми навчання в закладі на 2022-2023 
навчальний рік, за результатами якого було вирішено займатися за очною формою. Для 
безпечного освітнього процесу було складено договір на користування укриттям  під час 
повітряних тривог, що знаходиться за адресою: сел. Олександрійське, вул. Дружби, 4. Також 
було проведено з трудовим колективом та учнями школи інструктаж про дії під час 
оголошення повітряної тривоги, зроблено запас води та підготовлена аптечка першої 
медичної допомоги. 

З метою пошуку перспективних напрямків розвитку початкової музичної освіти,  
необхідністю упровадження нових підходів до процесу музично-виконавської підготовки, 
викладачами школи підготовлені та обговорені методичні доповіді та відкриті уроки: 

17.02.2022 методична доповідь на тему: «Інтерпретація клавірних творів Й.С.Баха» 
доповідач Груй Т.В.; 

24.03.2022 відкритий урок на тему: «Робота над музичними творами на початковому 
етапі в класі гітари» провів Захаров О.М.; 

11.04.2022 методична розробка на тему: «Значення гри в ансамблі для творчого 
розвитку скрипаля» підготувала Ошека І.М.; 
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27.09.2022 року відкритий урок на тему: «Робота над ритмом на початковому етапі 
навчання у класі скрипки» виступила Ошека І.М.; 

10.11.2022 року методична доповідь та відкритий урок на тему: «Формування 
початкових навичок гри на фортепіано учнів – піаністів на початковому етапі навчання» 
доповідач Груй Т.В.; 

22.11.2022 року методична розробка на тему: «Робота з учнями – баяністами середніх 
класів над розвитком виконавської техніки» підготував Захаров О.М. 

Для активізації творчої, професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової 
та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і 
виховання за 2022 рік викладачі підвищили свою кваліфікацію і отримали сертифікати: 

- Кузьменко Є.Ю. пройшла вебінар на тему: «Генезис української популярної 
музичної культури» (Агенція творчого професійного розвитку Yula); 

- Груй Т.В. прослухала курс «Загальне фортепіано» (Фахова онлайн школа «Музична 
освіта»); 

- Груй Т.В. прослухала майстер клас на тему: «Рояль – король інструментів» (ГО 
«Центр освітніх іновацій та творчості «Гармонія»); 

- Ошека І.М. прослухала курс «Інтерпретація оригінальних творів для струнних 
інструментів. Технічний розвиток та аплікатурна дисципліна учнів» (Фахова онлайн школа 
«Музична освіта»); 

- Захаров О.М. прослухав курс «Особливості звукоутворення в роботі над кантиленою 
в класі гітари. Робота над інтонацією. Технічні аспекти» (Фахова онлайн школа «Музична 
освіта»); 

- Кузьменко Є.Ю. пройшла вебінар на тему: «Формування я – бренду викладача у 
мистецькому закладі освіти» (Агенція творчого професійного розвитку Yula). 

Результатом роботи нашої школи є призові місця у змаганнях місцевого, обласного, 
всеукраїнського та міжнародного рівня: 

 Українсько-хорватський дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Stars of 
Groatia» Лауреат ІІ ступеня ДАВИДЮК Марьян (фортепіано) – викладач  
КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 Канадсько-український фестиваль дитячої та юнацької творчості, І місце 
ДАВИДЮК Марьян (фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 ІІ Міжнародний двотуровий фестиваль мистецтв «Лютий Фест» ІІ місце 
ВЕРБИЦЬКА Олександра (фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс талантів «Цвіт Нації» Лауреат 
ІІ ступеня ОСИЧЕНКО Степан (фортепіано) – викладач ГРУЙ Т.В.; 

 XXXVII Міжнародний багатожанровий двотуровий дистанційний  фестиваль-
конкурс мистецтв «Наша ненька Україна» Лауреат ІІ премії МАРУЩУК Кіра (фортепіано) – 
викладач ГРУЙ Т.В.; 

 IV Міжнародний фестиваль-конкурс «Сім нот» Лауреат І ступеня ОСИЧЕНКО 
Степан (фортепіано) – викладач ГРУЙ Т.В.; 

 Міжнародний фестиваль-конкурс «ONE KIDS MUSIC FEST» Лауреат І ступеня 
МОРОЗ Віра (фортепіано) – викладач ГРУЙ Т.В.; 

 ХХХІХ Міжнародний багатожанровий двотуровий дистанційний фестиваль-
конкурс мистецтв «Зіркова Україна» Лауреат І Премії ДАВИДЮК Марьян (фортепіано) – 
викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 ІІ Міжнародний двотуровий фестиваль музичного мистецтва ІІ місце ДУЕТ: 
ДАВИДЮК Марьян, ШВІНДІНА Ірина (фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 Всеукраїнський двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв 
«Перлина України» Лауреат І премії ДУЕТ: ДАВИДЮК Марьян, ШВІНДІНА Ірина 
(фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю. 

 Канадсько-український фестиваль  дитячої та юнацької творчості  ІІ місце ДУЕТ: 
ДАВИДЮК Марьян, ШВІНДІНА Ірина (фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 VII Міжнародний двотуровий фестиваль мистецтв «Yula Art Fest» ІІ місце ДУЕТ: 
ВЕРБИЦЬКА Олександра, ШВІНДІНА Марія (фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 



 Двотуровий Всеукраїнський багатожанровий  фестиваль-конкурс мистецтв 
«КВІТКА ДУША» Лауреат І ступеня МОРОЗ Віра (фортепіано) – викладач ГРУЙ Т.В. 

 
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 
- 1 – спеціаліст 2 категорії. 

 

Основними напрямками роботи школи є: 
- естетичне виховання дітей та юнацтва; 
- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, 

національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів; 
- навчання дітей, підлітків, повнолітніх громадян  образотворчому мистецтву; 
- освоєння учнями нових технік, матеріалів, комбінування різних технік, розвиток 

творчого мислення; 
- впровадження технічних засобів у проведенні уроків; 
- створення умов для творчого, інтелектуальному розвитку; 
- для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії у галузі культури і 

мистецтва. 
На високому професійному рівні в школі ведеться методична робота по підвищенню 

фахової майстерності педагогічних працівників. Протягом 2022 року були проведенні 
відкриті уроки, майстер-класи, підготовлені методичні доповіді та розробки з актуальних 
питань навчання та викладання в мистецькій школі: 

- «Побудова частин голови людини. Око», викладач Охапкін Олександр; 
- «Фотмотворення », викладач Микита Світлана; 
- «Методика ліпки з солоного тіста», викладач Микита Світлана; 
- «Методика побудови пейзажу», викладач Надточа Юлія; 
- «Квілінг», «Вітраж», «Кінусайга», викладач Носова Вікторія; 
- «Паперопластика. Оригамі», викладач Носова Вікторія; 
- виконання наочності: «Ліплення форми кольором», викладач Охапкін Олександр; 
- методичні рекомендації: «ІОМ», викладач Колісник Наталія. 
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 та Міжнародних конкурсів. Участь у різноманітних 
художніх конкурсах і фестивалях – яскравий показник стабільної роботи колективу школи. 

Контингент учнів школи складає 120 учнів, вихованці школи взяли участь та здобули 
перемоги на конкурсах різних рівнів. 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль мистецтв «Святкова зоря – 2022» -1 
перемога ( диплом Гран- прі). 

 ІІ Всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 
«Зимова казка» - 1 перемога ( І місце). 
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 Дистанційний Міжнародний One-line-конкурс образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва «Симфонія кольорів - Самоцвіти» - 13 перемог (І місце-9, ІІ місце - 
4). 

 One-line-конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 
«Симфонія кольорів - Самоцвіти» «Діалог зі старими майстрами – Вінсент Ван Гог» - 1 
перемога (І місце). 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс  мистецтв «Чарівний світ» 
 3 перемоги (І місце - 3). 
 ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс образотворчого мистецтва «Ренесанс» - 2 

перемоги (І місце - 1, ІІ місце - 1). 
 І Міжнародний он лайн  конкурс «Open art fest – Ankara 2022» -1 перемога ( І 

місце). 
 ХХХІІІ Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Підводні фантазії – 2022» - 9 

перемог, приз глядацьких інтернет-симпатій ( ІІ місце - 2, ІІІ місце -3, ІV місце -3). 
 VІІІ Міжнародний інтернет - конкурс малюнка «Марка дружби»  - 2 перемоги ( І 

місце - 2). 
  Міжнародний двотуровий конкурс образотворчого мистецтва «Різдвяна зірка» - 1 

перемога (ІІ місце -1). 
 Всеукраїнський дитячий конкурс пейзажу «Мій рідний край» - 2 перемоги ( ІІ місце 

- 1, ІІІ місце - 1). 
 Участь в І Всеукраїнській виставці учнів мистецьких шкіл «Малюють діти 

України» -2  перемоги ( І місце - 1, ІІ місце - 1). 
 Всеукраїнський конкурс-виставка декоративно - ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Пригоди веселого кота» - 28 перемог (І місце в різних вікових категоріях та в 
різних номінаціях – 23 перемоги, ІІ місце - 5). 

 Всеукраїнський конкурс учнівської творчості присвячений Шевченківським дням - 
1 перемога (І місце - 1). 

 Всеукраїнський конкурс з образотворчого мистецтва «Веселкові фарби» - 11 
перемог ( Гран – прі - 2, 1 місце – 5, 2 місце – 3, 3 місце - 1). 

 VІІІ Всеукраїнський конкурс образотворчого та декоративно-прикладного 
 мистецтва «Етюдний вернісаж» - 1 перемога (ІІІ місце - 1). 
 Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячого малюнка «Я і мої права» - 1 перемога 

(фіналіст). 
 Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Графічні метаморфози» - 1 перемога 

(ІV місце -1). 
 ХХХІІІ Всеукраїнський конкурс  малюнків «Акварелі райдуги» - 12 перемог (1 

місце – 10, 2 місце – 2). 
  ІV Всеукраїнський конкурс мистецтв «Моя мрія - моє майбутнє» - 2 перемоги     ( 1 

місце – 2). 
 ІІІ Всеукраїнський конкурс мистецтв «На крилах мрій»-2 перемоги (1 місце – 2). 
 Всеукраїнський дистанційний конкурс майстрів «Краса рідного краю» - 3 перемоги 

( 1 місце – 2, 3 місце - 1). 
 Всеукраїнський конкурс «Моя територія натхнення» - 1 перемога( Гран - Прі). 
 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Україна єдина» - 1 

перемога ( 2 місце – 1). 
Всього конкурсів : Обласних – 2, Всеукраїнських - 17, Міжнародних - 5. 
Всього перемог: 102 ( Гран прі – 4, І місце - 68, ІІ місце - 20,  ІІІ місце - 6, ІV місце - 4 ). 

Подякою та грамотою оргкомітету ХХХІІІ Міжнародного фестивалю дитячої 
творчості  «Підводні фантазії» були нагороджені викладачі ОДХШ: Охапкін Олександр, за 
підготовку учнів до участі у фестивалі та зайняте II та III місця та відзначення медаллю. 
Подякою Департаменту культури та туризму Кіровоградської військової державної 
адміністрації в 2022 році були нагороджені викладачі ОДХШ: Носова Вікторія, Колісник 
Наталія, Микита Світлана, Охапкін Олександр, Надточа Юлія за підготовку учнів до участі в 
конкурсі «Веселкові фарби». Грамотою українських професійних інструкторів підводного 
плавання була нагороджена Олександрійська дитяча художня школа, лауреат ХХХІІІ 



Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Підводні фантазії 2022» 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, Надточа Юлія, Микита Світлана за активну 
участь у підготовці переможців. Подякою від організаторів Міжнародного двотурового 
конкурсу образотворчого мистецтва «Різдвяна зірка» нагороджена Микита Світлана за 
активну участь у підготовці переможця. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щодо реалізації плану заходів Національної стратегії розбудови безпечного і 

здорового освітнього середовища у новій українській школі, в 2022 році в ОДХШ проведено: 
- круглий стіл он-лайн на платформі ZOOM: «Пріоритети безконфліктних комунікацій 

здорового та безпечного способу життя» - травень; 
- виховна година: «Безпека поведінки в інтернеті – березень.  
- конкурс дитячих малюнків: «На просторах інтернету», де відзначалися переможці 

1,2,3 місця. 
Протягом 2022 навчального року  виконано план заходів з реалізації першого етапу 

Стратегії популяризації української мови «Сильна мова – успішна держава» . Проведена 
педрада: «Українська мова, як елемент національної безпеки», проводились виховні бесіди з 
учнями школи, які спрямовані на популяризацію української мови, підвищення престижу її 
вживання. 

В жовтні 2022 року в ОДХШ для учнів школи  проведено тиждень конкурсу малюнку: 
«Пожежна безпека» та «Безпека дорожнього руху», з метою проведення пропагандистських 
заходів, спрямованих на популяризацію професії рятувальника, формування позитивної 
громадської думки про діяльність служби порятунку та підвищення рівня обізнаності 
населення з питань пожежної і техногенної безпеки в засобах масової інформації, 
сформування в учнів правил безпечної поведінки на дорогах, знань правил дорожнього руху, 
пожежної безпеки та дотримання їх у різних життєвих ситуаціях. Були визначенні переможці 
і нагороджені подяками та подарунками творчі роботи переможців Конкурсу: 

- І місце – альбом, фарби, пензлі -  Дей Вероніка (3 клас) 
- ІІ місце – фарби, пензлі – Фуентес Фонсека Анна (1 клас) та Кісєєва Софія (3 клас) 
- ІІІ місце – фарби – Юсько Ніка (2 клас) та Рибак Вєроніка (1 клас). 

За звітній період викладачами школи організовано та проведені 2 виставки учнівських 
робіт в приміщенні Олександрійського міського музейного центру ім. А.Ф. Худякової. 

19 березня 2022 року відбулося відкриття виставки робіт випускників ОДХШ різних 
років. На виставці представлені роботи виконанні в різних техніках та на різну тематику, 
сучасних технологій. В роботах молодих художників відчувався дух новаторства.  

28 травня 2022 року проводилась виставка дитячих малюнків, учнів ОДХШ, 
присвячена відзначенню Дня міста: «Краєвиди мого міста». Де  були представлені роботи 
учнів 11-14 років. 

Відповідно до розпорядження міського голови від 24 лютого 2022 року № р-28-з «Про 
перехід закладів загальної середньої та позашкільної освіти на навчання з використанням 
технологій дистанційної освіти» навчання в ОДХШ відновилось та відбувалось в 
дистанційному режимі з використанням засобів ZOOM, VIBER.  
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різних рівнів за звітний період
міжнародні - 5
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На початок нового навчального року укладений договір з директором гімназії  
ім. Д.І. Чижевського про користування їхнім  укриттям для учнів ОДХШ під час сигналу 
«Повітряна тривога» 

Заняття в школі проводились за змішаною формою. Учні першого класу займалися 
офлайн, а учні 2,3,4 класу по 2 дня на тиждень офлайн, в інщі дні онлайн. 

Навчальна програма з усіх дисциплін виконана в повному обсязі. 
Основні завдання виховної роботи: 
 формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання 

любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури; 
 формування моральної активності особистості, чесності, правдивості, 

працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, 
миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, 
тактовності; 

 вміння працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення; протистояти 
виявам несправедливості, жорстокості; 

 формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності 
до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно 
співіснувати з природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживацько - утилітарного 
ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам; 

 виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно 
сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне 
та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері; 

 виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості 
праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу 
життя; 

 формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил. 
Літня пленерна практика запланована проводитись дистанційно з використання 

комп’ютерних технологій, що тривала 2 тижні з 9 по 24 червня 2022 року. 
Протягом 2022 навчального 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 та майбутніх вступників, підтримувались різноманітні 
контакти з учнями та навчальними закладами міста. З 19 учнів випускного класу до Вищих 
навчальних закладів вступили  4 учня, до кледжу культури -6  учнів. 

 Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики 
травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в 
діяльності педколективу, як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів 
України "Про охорону праці", "Про дорожній рух", "Про пожежну безпеку". У вересні 2022 
року класними керівниками з усіма учнями школи проведено вступний інструктаж із безпеки 
життєдіяльності, протягом навчального року проводилися первинні інструктажі з техніки 
безпеки та з безпеки життєдіяльності . Перед початком навчального року всі викладачі 
школи пройшли медичний огляд. 

Постійно проводились бесіди як вести себе під час повітряної тривоги, як вести себе з 
небезпечними предметам. 

У вересні – жовтні 2022 року  проведено підготовку системи теплопостачання до  
опалювального періоду 2022-2023 року.  

За рахунок коштів спеціального фонду на суму 71 711,85 грн. було придбано: 
- канцтовари – 4 720,30 грн; 
- господарчі товари -  6 123,30 грн; 
- дезінфікуючі засоби – 2 500,00 грн; 
- матеріали для ремонту – 9 073,25 грн; 
- художні матеріали – 12 795,00 грн; 
- матеріали для відливів – 15 000,00 грн; 
- матеріали для оновлення фасаду – 8 000,00 грн. 

За спецкошти проводився поточний ремонт школи:  
- пофарбований  та оновлений фасад приміщення; 



- встановлено блискавкозахист; 
- встановлені відливи та відкоси на вікнах; 
- встановлені відливи на даху школи; 
- пофарбовані вікна в класних аудиторіях; 
- оновлено панелі в коридорі школи; 
- побілено 2 учнівських класи; 
- пофарбовано підлогу в 3 класах. 

Для створення належних умов праці  закуплено миючі, антисептичні засоби та засоби 
захисту. 

На даний час виконано наступні протипожежні заходи: 
- проведено перезарядку вогнегасників – 1639,20 грн; 
- встановлено систему блискавкозахисту – 8,366,00 грн; 
- відповідальна особа з протипожежної безпеки пройшла навчання з протипожежного 

захисту – 1,200,00 грн; 
- відповідальна особа з охорони праці пройшла навчання у ПП «Навчальному центрі 

Будинок науки і техніки» м. Кіровоград: з питань охорони праці, гігієни праці, надання до 
медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. 

Підготовлене підвальне приміщення в школі на випадок тривоги. Облаштоване 
стільцями та запасом води. 

Заміри опору електричних мереж проводились в грудні 2022  року обслуговуючою 
організацією, про що свідчить акт. Планові інструктажі для педагогічного персоналу 
проводяться 2 рази на рік (вересень, січень), для технічного персоналу 4 рази на рік 
(вересень, грудень, березень, червень). 

З метою пропаганди та виховання у дітей безпечного поводження в 
вибухонебезпечними речами учні   Олександрійської дитячої художньої школи брали участь 
в конкурсі дитячого малюнка «Безпека життя понад усе», де учениця третього класу Нікуліна 
Єлизавета,  зайняла ІІ місце з роботою. 

Протягом року викладачами ОДХШ надавалась допомога громадянам міста з питань 
образотворчого мистецтва. Викладачі проводили майстер класи для вимушено переміщених 
осіб в приміщення Олександрійської дитячої художньої школи, а саме : 

 Микита С.В. – майстер клас по ліпленню з солоного тіста ( травень); 
 Колісник Н.В. – майстер клас з петриківського розпису ( квітень); 
 Надточа Ю.В. – майстер клас по гончарству (червень) 
В липні- серпні 2022 року викладачі Олександрійського дитячої художньої школи були 

залучені до проведення майстер класів для дітей міста та вимушено переміщених осіб в точці 
СПІЛЬНО ЮНІСЕФ, де викладач Надточа Ю.В. та Микита С.В. знайомили дітей з різними 
техніками образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.  
 

БІБЛІОТЕКИ 
Аналіз діяльності бібліотек Олександрійської міської ЦБС у 2022 році 

Протягом 2022 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. 

Позаду залишився складний рік, пов'язаний з масштабною збройною агресією 
російської федерації. 

Бібліотекарі Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи, які 
завжди були досить мобільними і швидко реагували на різноманітні зміни у суспільстві, 
майже з перших днів вторгнення окупаційних військ  на територію України почали 
допомагати тимчасово переміщеним особам якнайшвидше влитися в громаду. (від початку 
повномасштабного вторгнення Олександрія прийняла понад 10 000 переселенців з різних 
куточків окупованих та деокупованих територій України).  



Наразі бібліотеки Олександрійської міської ЦБС тісно вбудовані в загальнодержавний 
процес допомоги внутрішнім переселенцям, які залишилися без власного житла й майна, 
роботи, коштів для придбання найнеобхіднішого. 

Бібліотеки нашої системи стали справжніми територіями єдності та взаємодопомоги у 
ці тяжкі часи,  потурбувавшись про те, щоб ВПО могли користуватися усіма послугами 
книгозбірні, брати книги додому, стати учасниками гуртків та читацьких об’єднань, брати 
участь у різноманітних дозвіллєвих програмах та святкових акціях, отримувати 
консультаційну психологічну, юридичну допомогу. 

Різноманітними послугами бібліотек ЦБС скористалися більше 1000 осіб, які прибули 
до нашої громади з Харкова та Харківської області, Донеччини, Запоріжжя, 
Дніпропетровщини, Херсонщини, Київської області, Миколаєва, Одеси. 

Допомога бібліотекарів нашої ЦБС переселеним громадянам та містянам була 
різноманітною. У центральній міській бібліотеці для дітей та бібліотеці-філії №8 для 
юнацтва облаштовані укриття, в яких бібліотекарі з перших днів війни зустрічали та 
розміщували мешканців найближчих будинків і вдень, і вночі.  

Бібліотекарі і зараз працюють в Координаційному центрі волонтерів Олександрії; в 
нічний час чергують на телефонах по розміщенню переселенців в управлінні соціального 
захисту населення; працюють в територіальному центрі міста, в інших координаційних 
центрах волонтерів - допомагають з видачею гуманітарної допомоги переселенцям. 

Бібліотекарі, долучаючи мешканців громади, збирали одяг, постільну білизну, 
предмети побуту, для тимчасово переселених родин та відправляли зібране до 
Координаційного центру Олександрії. 

Збирали іграшки та допомагали  облаштовувати у місті ігрову кімнату для дітей ВПО. 
Центральна міська бібліотека для дітей у співпраці з освітянами, працівниками 

культури, олександрійцями була і є пунктом збору канцелярського приладдя, дитячих книг, 
настільних ігор для дітей, іграшок для родин з тимчасово переселених територій до нашої 
громади. 

Разом з олександрійцями збираємо та передаємо дітям, які зараз знаходяться в 
дружній Польщі, та Маріупольській бібліотеці, яка наразі у Києві, книги українською мовою. 

На даний час доєдналися до довготривалої Всеукраїнської акції «Українські книги – 
українській Херсонщині!» та збираємо книги для херсонських книгозбірень. 

Бібліотекарі з перших днів війни опанували нові знання з плетіння маскувальних 
сіток, пошуку та фарбування матеріалів для їх виготовлення, залучали цієї важливої справи 
містян, протягом березня-грудня було сплетено та передано на потреби ЗСУ більше 100 
сіток. 

Бібліотекарі сільських філій (Головківської, Ізмайлівської, Піщанобрідської) 
займаються волонтерством і до цього часу – випікають пиріжки та ліплять вареники для 
військових.  

В читальній залі центральної міської бібліотеки діяла персональна виставка картин 
Еліни Кокошнікової «Викрадачі наших сердець». З продажу картин було зібрано кошти на 
підтримку ЗСУ та передано Координаційному центру волонтерів м.Олександрії. 

Приєдналися бібліотекарі і до мистецької виставки-продажу картин місцевих 
художників «Непереможні: сильні духом і тілом»,  присвяченої Дню захисників і захисниць 
України, та благодійної різдвяно-новорічної виставки «Новорічні фантазії». Кошти, зібрані 
під час виставок, були передані Координаційному центру волонтерів на потреби українських 
воїнів. 

Колектив ЦБС разом з усіма працівниками галузі «Культура» Олександрійської  
громади  декілька разів збирали кошти для придбання тепловізорів для наших захисників. 

Бібліотекарі нашої системи постійно, залучаючи  користувачів, виготовляють та 
передають обереги для воїнів ЗСУ, діти малюють патріотичні малюнки з теплими 
побажаннями, дорослі в’яжуть теплі шкарпетки, щоб підтримати військових і 
продемонструвати свою вдячність, любов та підтримку.  

Працівники центральної міської бібліотеки, бібліотеки  для юнацтва та центральної 
міської бібліотеки для дітей  допомагали найбільш незахищеним верствам населення міста 



подати заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій на платформі єДопомога 
(747 осіб). 

Забезпечували корисним дозвіллям містян та внутрішньо переселених осіб. З початку 
березня щоденно проводилися майстер-класи та пізнавально-розважальні ігрові програми, 
лялькові вистави для дітей з тимчасово переселених родин на базі практично усіх бібліотек 
Олександрійської громади.  

Якщо на початку березня до центральної міської бібліотеки для дітей на майстер-
класи з різних технік декоративно-прикладного мистецтва приходило не більше 20-30 дітей, 
то влітку, восени - більше 80 дітей. Тож, щоб приділити увагу кожній дитині, було прийняте 
рішення поділили дітей за віковими категоріями на дві групи і проводити майстер-класи, 
розважальні програми двічі на день.  

Протягом травня-вересня щотижня в дитячій бібліотеці відбувалися заняття із 
самооборони та з айкідо, які користувалися попитом серед відвідувачів, адже сьогодні, як 
ніколи, дуже важливо бути загартованим та вміти захистити себе 

На заняттях із самооборони (щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці) в бібліотеці для 
дітей поряд займалися і ті кому сім, і ті кому сорок сім. 

А щовівторка та щочетверга всі охочі мали змогу відвідувати  заняття  з японського 
бойового мистецтва айкідо. 

Найяскравіші події 2022 року для бібліотек ЦБС 
 Маємо перемогу нашого проєкту «ВільноХаб_Олександрія», спрямованого на 

підтримку дітей та молоді, постраждалих через військові дії,  за програмою «Мріємо та 
діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), 
Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (CSR Ukraine), Making Cents 
International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network та за 
підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. 

В рамках реалізації дуже популярного в громаді проєкту «ВільноХаб_Олександрія» 
відбуваються заходи з арт-терапії, методики лікування «мистецтвом», зустрічі з 
психологами, заняття з ігротерапії, постійно відбуваються заняття з медіаграмотності та 
кібербезпеки, з протимінної безпеки – усе для соціалізації та адаптації до теперішних умов 
життя юних мешканців громади, в тому числі і ВПО. 

З січня по серпень 2023 року в центральній міській бібліотеці буде діяти Куточок з 
працевлаштування молоді віком 16-35 років в рамках проєкту «ВільноХаб». 

 Маємо ще одну перемогу! Успішно пройшли конкурсний відбір на участь у проєкті 
“Волонтер+”, що його втілює громадська організація «Слов’янський культурний центр 
«Задзеркалля» у рамках програми «Розвиток і підтримка молоді Кіровоградської області 
через молодіжні ініціативи та UPSHIFT» у партнерстві з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ). 
Тож почали розвивати дитяче, підліткове і молодіжне волонтерство на базі бібліотек. 

 Долучилися четвертий рік поспіль до європейської ініціативи Meet and Code 2022 -  
отримали підтримку наших ідей та фінансування 2-х міні-грантів на проведення заходів з 
програмування отримання цифрових навичок для дітей і молоді в нашій громаді у воєнний 
час: змагання з робототехніки «Кегельринг. Lego Mindstorms EV3» та п'ятиденної онлайн-
події - воркшопу «Середовище Arduino. Проєкт: «Світлофор».  

 Беремо участь у проекті «Батьківський клуб» по створенню сімейного культурно-
дозвіллєвого простору для родин у рамках програми Дитячого фонду ООН UNICEF 
«Швидке реагування для підтримки дітей та їхніх сімей, у тому числі ВПО постраждалих від 
війни в Україні» в Кіровоградській області. 13 грудня відбулося перше засідання цього 
клубу. 

 Успішно реалізовували проєкт «Громадський хаб «Амбасадори безпеки», що 
втілюється  ГО Агенція сталого розвитку «Хмарочос» у партнерстві з Олександрійською 
міською ЦБС за підтримки Канадсько-українського проєкту розвитку поліції (CUPDP) 
коштом уряду Канади через Міністерство закордонних справ Канади. Провели 20 майстер-
класів по виготовленню світло відбиваючих флікерів  у 13 бібліотеках-філіях ОМЦБС разом 
з представниками поліції, які відвідали більше 3 тис. дітей 



 Впродовж 2022 року  бібліотеки Олександрійської міської ЦБС  надали послуги 
більше 32000 користувачів. Залучили до читання та до бібліотек громади більше 4000 
нових користувачів. 

 Більше 250000 разів користувачі відвідали наші бібліотеки, більше 60000 разів – 3 
веб-сайти наших бібліотек та  більше 35000 разів – відвідали масові заходи книгозбірень 
ЦБС 

 Мотивуємо членів міської громади до вивчення, навчання та спілкування 
українською мовою: мешканці громади «мудрого» віку відвідують заняття у Вищій народній 
школі в рамках  навчального курсу «Українська мова без меж»; 57 працівників 
Олександрійського міськрайонного суду навчальний інтенсив «Українська без помилок» 
відвідали 5 занять під керівництвом бібліотекаря,  кандидата філологічних наук  
Білоконенко А.І. 

 Команда молодих бібліотечних інтелектуалів Олександрійської міської 
централізованої бібліотечної системи знову стала учасником вже традиційних 
загальноміських змагань «Ігри розуму» і зайняла ІІ місце. 

Долучалися бібліотеки й до інших активностей протягом 2022 року: 
 до відкриття загальноміського дитячого майданчика «Космічна станція» у 

міському  парку ім. Т.Шевченка.  Працівники дитячої бібліотеки організували низку 
майстер-класів на космічну тематику (з роботехніки «Колонізувати МАРС»,  по 
виготовленню обручу «Прибулець», маски «Інопланетний гість»); 

 до традиційної щорічної благодійної акції «Школярик» за підтримки міського 
голови Сергія Кузьменка спільно з фахівцями міського центру соціальних служб 
(театралізована розважально-ігрова програма для малечі із сімей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, та вручення шкільного приладдя); 

 благодійного аукціону спільно з міжнародною консалтинговою IT-компанією 
CUSTOMERTIMES UKRAINE (роботи дітей - малюнки та вироби, виготовлені в різних 
техніках рукоділля, було розпродано серед працівників даної компанії, а за виручені кошти 
придбано канцелярське приладдя для наших маленьких школяриків, учасників аукціону, а 
також матеріали для майбутніх майстер-класів в бібліотеках громади); 

 до проведення театралізованого свята для внутрішньо переселених родин  - 
народознавчої веселки «Я і моя родина – казковий дивосвіт» до Міжнародного дня сім'ї 
спільно з Міським центром соціальних служб Олександрійської міської ради; 

 влаштування різноманітних розваг у бібліотечному форматі на дитячій локації 
«ЮНІСЕФ Спільно» протягом року. А з жовтня ця дитяча загальноміська платформа 
розмістилася на базі центральної міської бібліотеки – тож бібліотекарі постійно брали участь 
у влаштуванні різноманітних розваг для малечі; 

 до масштабного триденного відзначення Дня захисту дітей на базі бібліотек  -  
свята невгамовних дітлахів «Хай яскраво сонце світить і щасливі будуть діти» - цілого 
каскаду дитячих розваг та активностей за участю представників поліції на чолі з Оксаною 
Зраєнко, начальником сектору ювенальної превенції відділу превенції Олександрійського 
РВП ГУНП Кіровоградської області та Агенції свят «Веселка» за підтримки спортивного 
клубу «SportMax»; ігрової тусівки «Kids land» на базі бібліотеки для юнацтва та шоу 
мильних бульбашок за участю Олександра Хілевича; 

 розважально-ігрової програми «Тепло батькових долонь» до Дня батька за 
участю татусів і дідусів із Харкова, Одеси, Маріуполя, Лисичанська, Костянтинівки, 
Бердянська ; 

 бібліотекарі ЦБС подарували справжнє новорічне свято дітям Олександрійської 
громади: курсували у чарівному ДивоБусі  зі Святим Миколаєм, зі святковою програмою, 
конкурсами, іграми, солодощами від міського голови. Відвідали не тільки різні мікрорайони 
Олександрії, а навіть села Марто-Іванівку, Ізмайлівку, Піщаний Брід, Головківку; 

 цикл новорічних ранків для малечі міста -  казкові новорічні дива «Ось ступає 
на поріг таємничий Новий рік» - за традицією, відбувся в центральній міській бібліотеці 
для дітей, а в усіх інших бібліотеках системи відбулося більше 60  новорічних та різдвяних 
заходів для користувачів різного віку (святкові заняття гуртка «3D-моделювання», майстер-
класи по виготовленню новорічних прикрас та атрибутів, бібліотечні посиденьки, новорічні 



вуличні акції, етномандри, святкові вуличні фотораптівки, різдвяні засідання бібліотечних 
клубів, розважальні програми, лялькові вистави, голосні читання під ялинкою та багато ін.). 

Бібліотекарі пережили ще один дуже складний і насичений гіркими подіями рік, який 
зробив їх сильнішими, витривалішими і впевненішими у власних силах. 

Нам імпонує чотирипросторова модель бібліотеки від  Хенріка Йохумсена - доцента 
кафедри інформаційних досліджень Копенгагенського університету: 

 бібліотека як простір для подій та для надихаючих, орієнтованих на досвід 
комунікаційних заходів, які допомагають сформувати психологічну рівновагу; 

 бібліотека як місце для зустрічей -  відкритий, публічний простір, де можна зустріти 
як однодумців та і опонентів, простір, де людські зустрічі можуть породити спільне 
розуміння і суспільну згуртованість; 

 бібліотека як місце, де діти, молодь і дорослі можуть відкривати і досліджувати світ, 
одночасно підвищуючи свої навички та можливості за допомогою відкритого, 
безперешкодного доступу до знань та інформації 

 бібліотека як перформативний простір, де користувачі можуть отримати доступ до 
інструментів і матеріалів, які підтримують їх творчу діяльність, і, по можливості, вони 
можуть отримати підтримку від професійних художників, дизайнерів, розробників 
мультимедіа тощо. 

Бібліотеки ЦБС у 2022 році спрямовували свою діяльність на виконання   
стратегічних програм розвитку та власних цільових програм: 

 «Промені надії» - цільова програма ЦМБД  на 2021 – 2026 рр.; 
 «Я - громадянин, я - патріот, я - житель свого міста» - цільова програма ЦМБД  на 

2021 – 2026 рр.; 
 «БібліоМістечко – дитячий простір» - цільова програма ЦМБД  на 2021 – 2026 рр.; 
   «Цифрова освіта для кожного» - програма ЦБ ім. О. Пушкіна на 2021-2025 рр.; 
  «Медіаграмотна громада - вимога часу!» - програма ЦБ ім. О. Пушкіна на 2021-2025 

рр.; 
  «Сивина на скронях – мудрість у очах» - програма ЦБ ім. О. Пушкіна на 2021-2026 

рр.; 
  «Мій рідний край – окраса України» - програма ЦБ ім. О. Пушкіна на 2021-2026 рр.; 
  «Я - українець» - цільова комплексна програма бібліотеки для юнацтва з 

патріотичного виховання на 2021-2023 рр.; 
  «Вітальня довіри: «Кава та бесіда» - цільова комплексна програма бібліотеки для 

юнацтва з правознавчого виховання молоді на 2021-2023 рр.; 
  «Молодь. Рух. Здоров’я» - цільова комплексна програма бібліотеки для юнацтва з 

валеологічного виховання молоді на 2021-2023 рр. 
 

Формування інформаційної культури користувачів 
Протягом року здійснювалося довідково-інформаційне і бібліографічне обслуговування 

фахівців  органів місцевого самоврядування, медицини, освіти, культури. Абонентам 
групової та індивідуальної інформації раз в квартал надається найновіша інформація у 
вигляді інформаційних та бібліографічних списків літератури.  

Абонентами індивідуальної інформації у звітному році стала - 55 осіб, яким надано  
інформації по 68 темах, видано 186 документів.  

Цього року було проведено 17 Днів відкритих дверей для учнів шкіл, студентів та 
городян міста.   

Проводилися години інформації (20): «Твоя інформаційна безпека» (ЦМБД), 
«Комп'ютерна залежність - це небезпечно!!!» (філія №7), «Надзвичайна ситуація: варто знати 
кожному!»(ЦБ),  «Толерантність: через бібліотеки - до миру і злагоди» (Головківська 
бібліотека-філія), «Зупини насилля -  захисти себе» (філія №9) тощо. 

У бібліотеках ЦБС відбувалися бібліографічні огляди (52): «Новинки на бібліотечній 
полиці», «Мова невмирущий скарб народу», «Нова книга до сезону», «Що читаємо? Як 
читаємо?», «Фішки сучасної книжки», «Книги-ювіляри 2022 року» та ін. 

Популяризація бібліотечно–бібліографічних знань та медіаграмотності 



Протягом року бібліотеками ЦБС було підготовлено 33 заняття з медіаграмотності у 
форматі офлайн та 19 – у вигляді публікацій на сторінці ЦБС у фейсбуці. Всього занять з 
медіаграмотності – 52. 

Діяльність  Інтернет – центрів  
Станом на 1.01.2023 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. 

У 2022 році Інтернет-центри відвідав 6981 користувач, серед яких дітей – 2613, 
юнацтва – 2093 та дорослих – 2274. Надано 2158 консультацій та  1948 довідок. 

Протягом року проводилися навчання користувачів роботі на комп’ютері та в мережі 
Інтернет. За звітний період загальна кількість містян, які пройшли навчання і Інтернет-
центрах бібліотек ЦБС – 354.  

Навчання основам комп’ютерної грамотності та роботі в Інтернет-мережі в рамках 
Вищої народної школи пройшли 44 користувача, які отримали навички роботи з cайтами е-
урядування, з мобільним додатком, навчились реєструватись та створювати електронну 
пошту, сторінки у соціальних мережах; збереження інформації та фото у гаджеті,  тощо.  

310 користувачів пройшли навчання за програмами «Дія. Цифрова освіта» та 
«Смартфон для новачків».  

2022 рік був досить складним для олександрійців – це пов’язано з війною, 
карантинними обмеженнями, які внесли корективи і в роботу бібліотек та бібліотекарів. Але, 
незважаючи на все це, бібліотекарі знаходили нові форми та методи допомоги містянам, 
наприклад,  оформлення заявки  на відшкодування пошкодженого майна. Даною послугою 
скористалися внутрішньо-переміщені особи, які внаслідок активних бойових дій втратили 
своє житло.  Це і оформлення заявки на грошову допомогу від міжнародних організацій на 
платформі єДопомога. Даною послугою скористалися 747 користувачів бібліотек ЦБС. 

До 24 лютого на базі Інтернет-центрів центральної міської бібліотеки та бібліотеки для 
юнацтва, які були майданчиками для складання іспитів, проходили іспити на визначення 
рівня володіння державною мовою. Іспити складали претенденти з різних куточків 
України. Загалом з січня по 24 лютого 2022 року –  іспит склали 166 претендентів, більшість 
з них підтвердили вільне володіння державною мовою, для виконання державних обов’язків, 
тобто рівень С1 або С2. 

Було проведено 101 творчий захід  для відвідувачів ІЦ. Ось деякі з них: віртуальні 
гостини «Різдвяна подорож по Європі», віртуальна екскурсія «Мандруючи європейськими 
містами», панорама історичної події «Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного»,   
віртуальний ігрополіс «Вікенд в Інтернеті»(ЦМБД), медіа-поради «Безпека та етика 
поведінки в мережі Інтернет», слайд-програма «Невідомий Інтернет. Цікаві факти мережі», 
відеоурок «20 пошукових систем світу», бібліомікс «Соціальні мережі - зручний інструмент 
комунікації»(ЦБ), інформаційний відео-перегляд «Запалимо лампадки на спомин про 
мільйон загиблих», євроасорті «На глобусі - Європа», медіапорадник «Фейк - як маніпуляція 
у медіапросторі» (ф.5), інформаційний орієнтир «Бути захищеним в Інтернеті – це просто»,  
мовна експрес-мандрівка «Шануймо рідну мову серцем і вустами» (ф.12), медіазнайко «Топ-
10 думок для моєї безпеки в Interneti»(Д-3) та багато інших.   

У 2022 році на базі центральної міської бібліотеки для дітей продовжувала працювати 
«Школа Робототехніки та 3D технологій». В рамках Школи працювали: 

 Робоклуби на базі Інтернет-центрів бібліотек-філій №7,10 та ЦМБД ім. Ю.Гагаріна - 
робототехніка на основі наборів LEGO; заняття у форматі онлайн відбувалися на базі ЦМБД 
у періоди посилення карантину; 

 Диво 3D - гуртки з моделювання  за допомогою 3D ручок (гуртки на базі 7-ми 
бібліотек ЦБС: ЦБ, ЦМБД, філій №7,9,10,12 та філії №3 для дітей); 

Всього протягом 2022 року в бібліотеках відбулося: 



 38 засідань Робоклубів, які відвідала 382 дитини; 
 123 засідання гуртка  з моделювання  за допомогою 3D ручок, які відвідали 783 дитини. 

Відбулося 10 засідань гуртка «Основи робототехніки на платформі Arduino», які 
відвідали 55 дітей. 
 

Бібліотеки Олександрійської міської ЦБС в соціальних мережах 
 Власні блоги ведуть 6 книгозбірень (7 блогів), на яких у 2022 р. було розміщено 

395 публікацій, 37656 переглядів;  
 12 бібліотек ведуть свої сторінки на Фейсбуці (загалом 16 сторінок), а 2 сторінки – 

відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів ЦБ (розміщено 7687 дописів, 
переглядів – 1 923 205); 

 Instagram-акаунти: «Бібліотеки Олександрії» (Олександрійської міської 
централізованої бібліотечної системи) та Квест-кімната «Таємниця фараона» (бібліотеки-
філії № 8) – розміщено 2866 дописів, переглядів – 329405); 

 2 канали бібліотек на Ютуб (мають разом 1066 передплатників, 161469 переглядів; 
представлено 360 відео про діяльність бібліотек ОМЦБС та репортажів місцевих телеканалів 
про цікаві заходи в бібліотеках); 

 Створено Телеграм-канал – Олександрійські бібліотеки, який наразі має 452 
підписника 

Центри спілкування користувачів бібліотек 
Творчому розвитку особистості, розширенню кругозору користувачів бібліотек, їх 

змістовному дозвіллю сприяють клуби та гуртки за інтересами. В бібліотеках системи 
функціонують: 29 читацьких об’єднань та 2 школи -  Вища народна школа,  яка об’єднує 
людей «поважного» віку міста, що прагнуть отримати нові знання в різних сферах, мають 
активну життєву позицію та потребують спілкування, та Школа роботехніки та 3D-
технологій, яка орієнтована на навчання дітей. Заняття направлені на розвиток логічного 
мислення, творчих здібностей, передбачено навчити дітей програмуванню, робототехніці, 
сучасним 3D технологіям: 3D моделюванню об'ємних фігур за допомогою 3D-ручок. 

До послуг читачів: 16 клубів за інтересами, 7 гуртків, мистецька вітальня, вітальня 
довіри, літературно-ігрова студія, корекційно-розвиваюча студія, студія дизайну та 
краси, соціальний органайзер «Усе під контролем»:  

клуби (16): 
 «Чомучки» (ЦМБД) – пізнавально-дозвіллєвий клуб для дітей молодшого 

шкільного віку;  
  «Оберіг» (ЦМБД) - краєзнавчо-етнографічний клуб, для дітей старшого шкільного 

віку;  
 «Батьківський клуб» - сімейний культурно-дозвіллєвий простір для родин; 
 «Чарівність» (ЦБ) – клуб  людей похилого віку - шанувальників книги та 

бібліотеки; 
  «Літературний ліцей» - клуб  культурно-просвітницької спрямованості; 
  «Робоклуб» (на базі ЦМБД, ф.№ 7,10) – клуб для дітей з використанням 

конструктора «Lego»;  
  «За покликом душі» (Ф.10)  - клуб громадсько-просвітницької діяльності:  
 «Планета фантазії» (Ф.7) – клуб для дівчаток молодшого шкільного віку, які 

займаються рукоділлям;  
 «Творчі долоньки» (Д3) - пізнавально-дозвіллєвий клуб, для дітей молодшого та 

середнього шкільного віку; 
 «Любисток» (Ф.6)  - клуб жінок, які закохані у квіти; 
 «Пізнайко» (Ф.9) – пізнавально-дозвіллєвий клуб; 
 «Теніс live» (бібліотека-філія №8 для юнацтва) -  спортивний клуб для любителів 

настільного тенісу; 
 літній клуб настільних ігор «Разом граємо і перемагаємо» (філія №3) – клуб для 

дітей, підлітків, молоді, які полюбляють сучасні настільні ігри; 



 жіночий клуб «Душевні посиденьки» - (філія №3) – клуб, який об’єднує жінок та 
дівчат з когорти ВПО спільними інтересами та дозвіллям;  

 розмовний клуб «Speak English with Pleasure» - клуб для підлітків 8-9 кл., які 
бажають вдосконалити рівень володіння англійською мовою; 

 розмовний клуб «Speaking Club. Senior» - клуб для літніх людей, які бажають 
освоїти початковий рівень розмовної англійської мови ; 

 гуртки (7): гурток 3-D моделювання,  де діти вчаться розвивати творчі здібності, 
використовуючи 3-D ручки (на базі бібліотек-філій №7,9,10,12,ЦМБД, ЦБ, філії №3 для 
дітей), «Основи робототехніки на платформі Arduino» (на базі ЦБ та ЦМБД) – гурток для 
дітей з конструювання програмованих пристроїв автоматики та робототехніки на основі 
платформи Arduino, що дає можливість освоїти основні прийоми конструювання та 
програмування керованих електронних пристроїв; «Паперове диво» - гурток, який об’єднує 
дітей,  які захоплюються мистецтвом створення поробок із паперу (філія №10); бібліотечний 
кінозал «КіноТема» (ф.3) – гурток, який допомагає юним користувачам за допомогою 
перегляду та обговорення фільмів на різні теми розібратися у складних питаннях сучасності;  
гурток з айкідо (ЦМБД), який об’єднує дітей, захоплених цим японським бойовим 
мистецтвом (ЦМБД); гурток із самооборони (ЦМБД) – гурток для дітей та підлітків, які 
бажають навчитися прийомам ефективної самооборони, покращити рівень фізичної і 
психічної підготовки, координацію, стати впевненішими та спритнішими; дитячий художній 
гурток «ART-зона» - гурток для більш поглибленого навчання образотворчому мистецтву 
(живопису, графіці, декоративно-прикладному мистецтву, дизайну, нетрадиційних технік 
малювання) дітей молодшого та середнього шкільного віку (ЦМБД).  

Літературно-ігрова студія «Дивограй» (ЦМБД) - об’єднує дітей, які являються 
художниками та костюмерами, постановниками та режисерами. 

Корекційно-розвиваюча студія «Сонячні зайчики» (ЦМБД)  - спрямовує свою 
діяльність на  соціальну адаптацію,  інтеграцію в суспільство дітей з особливими потребами. 

Студія дизайну та краси «Креатив» (ЦБ) – простір, де відбуваються майстер-класи з 
виготовлення предметів декору одягу, житла тощо в різних техніках декоративно-
прикладного мистецтва. 

Соціальний органайзер «Усе під контролем» (ЦБ) - платформа, за допомогою якої 
люди пенсійного віку отримують електронні послуги на сучасному технологічному рівні та 
мають змогу отримати консультації фахівців банків, представників управління праці та 
соціального захисту населення, спеціалістів відділу супроводження електронних ресурсів 
головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області тощо. 

Вітальня довіри «Кава та бесіда» (бібліотека-філія №8 для юнацтва)  - платформа з 
чітко розробленою програмою спеціальних заходів спільно з психологами, юристами, 
лікарями, працівниками поліції, направлених на згуртування всієї громади та більш тісне 
спілкування, обмін досвідом у вирішенні проблем представників незахищених верств 
Олександрійської громади: дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, сиріт,  
«складних» підлітків, які мають багато проблем із спілкуванням;  жінок, які страждають від 
насилля чоловіків; одиноких матерів, переобтяжених соціальними негараздами. 

Мистецька вітальня «АРТмікс» (ЦБ) – простір, де відбуваються виставки творчих 
робіт художників, збираються поети та письменники, творчі містяни. 

Станом на 01.01.2023 проведено 1052 засідання, які відвідали 8625 користувачів.  
МЕНЕДЖМЕНТ В РОБОТІ БІБЛІОТЕК. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ, ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

Протягом звітного періоду відбулися різнопланові  заходи з метою підвищення 
кваліфікації бібліотекарів: 

№  Заходи з підвищення фахової майстерності,  проведені протягом 2022 
року 

Кількість 

В рамках Олександрійської міської ЦБС 
1.  Інноваційна порада «Модні тренди у створенні успішної презентації» 1 
2.  Віртуальна креатив-лабораторія «Бібліотечний креатив в рамках 

Всеукраїнського тижня дитячого читання: як викликати позитивні 
1 



емоції, бажання читати та творчу активність читачів» 
3.  Кейс ідей за темами: «Бібліотечні послуги тимчасово переселеним 

родинам з дітьми», «Бібліотека – центр соціокультурної реабілітації 
для особливих груп користувачів-дітей», «Цікаві формати дозвілля в 
рамках дитячої локації «ЮНІСЕФ-спільно», «Урізноманітнення 
форматів заходів в рамках реалізації проєктів «Волонтер+», 
«ВільноХаб» 

4 

4.  Бібліо-лайфхаки «Бібліотеки ЦБС в соцмережах в умовах війни», 
«Медіаграмотність: вивчаймо та поширюймо» 

2 

5.  Фахова консультація «Актуалізація бібліотечного фонду в умовах 
збройної агресії Росії» 

1 

6.  Творчо-професійна комунікація від директора ЦБС за темами: 
«Рекомендації щодо проведення культурно-мистецьких та інформаційно-
просвітницьких заходів у бібліотеках влітку», «Трудові відносини в умовах 
воєнного стану», «Особливості обслуговування ВПО» 

3 

7.  Креатив-лабораторії за темами: «Літо з бібліотекою в умовах воєнного 
стану. Дозвілля для дітей із родин ВПО», «Найкращі сучасні можливості 
популяризації української мови бібліотеками», «Розкриття творчого 
потенціалу дітей через залучення їх до участі у міжнародних 
всеукраїнських конкурсах («Дітям світу – сонце й мир», «Творчі канікули», 
«Лідер читання»), «Ігри від ЮНІСЕФ – на допомогу в роботі  
бібліотекарям», «Плануємо заходи до Дня молоді-2022 в рамках обласної 
акції «Rave-party #Molod_die», «Небезпека ворожих квестів з геолокацією: 
інформуємо дітей та молодь»,   «Бібліотека - Всесвіт у зручному форматі. 
Обираємо формат святкування Всеукраїнського дня бібліотек»; «Сучасний 
формат заходів бібліотек в рамках обласної культурно-мистецької акції 
«Мудрість віків через роки» (до 300-річчя з дня народження Г. С. 
Сковороди); «Бібліотечні івенти в рамках функціонування Батьківського 
клубу»; «Разом з бібліотекою – в Новий рік. Новорічні дива від 
бібліотекарів – громаді»; «Плануємо заходи в рамках виконання 
операційного плану з реалізації у 2022-2024 роках Державної стратегії 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок i чоловіків на період до 
2030 року» 

11 

8.  Творчо-фаховий обмін «Досвід кращих – кожному»  (Дніпровські 
бібліотеки) 

1 

9.  Тренінг з комп’ютерної грамотності «Створення вікторин за допомогою 
онлайн сервісу LearningApps.org» 

1 

10.  День відкритих дверей для ВПО на базі ЦМБД (презентація 
діяльності центральної міської бібліотеки, бібліотеки для юнацтва та  
центральної міської бібліотеки для дітей у період військового стану) 

1 

11.  День відкритих дверей  для Олександрійського професійного 
аграрного ліцею «Формула успіху» на базі бібліотеки для юнацтва 

1 

12.  Методична панорама  «Колекція бібліотечних інновацій для 
стимулювання читацьких овацій» 

3 

13.  Методичний інформ-реліз «Фахова преса та література: вивчаємо, 
адаптуємо, впроваджуємо» 

5 

14.  Консультаційний день  «Єдиний методичний день: підвищення 
професійної компетентності бібліотекарів» 

20 

15.  Атестація бібліотекарів ЗНЗ та ПТУ 1 
16.  Атестація бібліотекарів ОМЦБС 1 
17.  Рейди-відвідування масових заходів «Бібліотечне перехрестя» 4  
18.  Тематична перевірка «Своєчасність та правильність ведення бібліотечної 

статистики» (бібліотеки-філії №4,12) 
2 

19.  Вибірковий моніторинг діяльності бібліотек (бібліотек-філій №6,9,12 та 
Піщанобрідської бібліотеки-філії) 

4 

20.  Комплексна перевірка  «Експертно-діагностичний аналіз діяльності 
сучасної бібліотеки» (бібліотека-філія №7, бібліотека-філія №8 для 

2 



юнацтва) 
ВСЬОГО: 69 

Участь в обласних заходах з підвищення кваліфікації бібліотекарів 
21.  Онлайн-семінари  «Створюємо диво-книги у майстерні «Step by step» (в 

рамках реалізації проєкту соціальної дії Кіровоградської обласної 
бібліотеки для дітей ім.Т.Шевченка «Бібліотечний коворкінг «Майстерня 
казкових світів»);  «Вуличні акції. З досвіду роботи відділів ОУНБ ім. 
Д.І.Чижевського»; «Збереження та відновлення культурної спадщини 
Кіровоградщини: можливості – рішення – реалізація» від Кіровоградської 
обласної унiверсальної наукової бiблiотеки iм. Д.I. Чижевського 

3 

22.  Інформаційна лекція «Як діяти при виникненні техногенних катастроф» в 
рамках спільного проекту ОУНБ ім. Д.І.Чижевського з Навчально-
методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Кіровоградської області «Вчимося діяти у надзвичайних ситуаціях» 

1 

23.  Онлайновий екопікнік  від міської централізованої бібліотечної системи 
міста Кропивницького та Агенції сталого розвитку «Хмарочос» 

1 

24.  Онлайн-зустрічі  з начальницею відділу з питань експертизи умов праці 
Управління Держпраці в Кіровоградській області Хіміч Оленою 
Анатоліївною на тему: «Атестація робочих місць за умовами праці» в 
рамках інформаційно-просвітницького проекту «Інформаційна платформа з 
питань праці» (ОУНБ); з головною спеціалісткою з питань запобігання та 
виявлення корупції Управління Держпраці в Кіровоградській області 
Ангеліною Мусієнко на тему: «Поняття конфлікту інтересів та способи 
його вирішення» в рамках реалізації освітнього проєкту «Інформаційна 
платформа з питань праці» та  «Корупція: види, причини, наслідки та 
відповідальність» (стрім на facebook-сторінці  Кіровоградської обласної 
наукової бібліотеки ім. Д.Чижевського); на тему: «Бібліотека – спільнодія 
нашої мрії» від Кіровоградської обласної унiверсальної наукової бiблiотеки 
iм.        Д.I. Чижевського до Всеукраїнського дня бібліотек 

4 

25.  Творча зустріч з авторами антології "Поезія без укриття. Хроніка нашого 
протистояння" Нерозстріляна поезія. Знайомство з антологією та її 
авторами (від Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва) 

1 

26.  Професійна святкова зустріч з колегами з Кіровоградської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського, працівниками 
Державного архіву Кіровоградської області, Кіровоградського обласного 
краєзнавчого музею, Музею мистецтв Кіровоградської обласної ради та 
журналістами-літераторами 

1 

27.  Обласний семінар-практикум у форматі онлайн  «Сучасна бібліотека – 
простір для мотивації читання і розвитку особистості» від Кіровоградської 
обласної бібліотеки для юнацтва ім. Є. Маланюка 

1 

28.  Онлайн-тренінг «Психологічна підтримка під час воєнного стану» від 
громадської організації «Слов’янський культурний центр «Задзеркалля» в 
рамках програми «Підтримка молоді  Кіровоградської області» 

1 

29.  Скайп-школа актуальних знань і нового досвіду від Кіровоградської 
обласної бібліотеки для юнацтва ім. Є. Маланюка 

1 

30.  Обласні навчальні вебінари «Розташування бібліографічних записів у 
каталогах публічних бібліотек за Універсальною десятковою 
класифікацією», «Добрі книги для родинного затишку», «Діяльність 
батьківських клубів» від Кіровоградської обласної унiверсальної 
наукової бiблiотеки iм. Д.I. Чижевського 

3 

31.  Інформаційна зустріч в рамках реалізації проєкту «Школа 
досвідченого споживача» за темою: «Інтернет-торгівля» від 
Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській 
області та Кіровоградської обласної унiверсальної наукової 
бiблiотеки iм. Д.I. Чижевського 

1 

32.  Обласний «День спеціаліста-2022» у стрім-форматі на facebook-сторінці 
Кіровоградської обласної унiверсальної наукової бiблiотеки iм. Д.I. 
Чижевського за темою: «Гуманістична складова професійного спілкування 

1 



як фактор комунікаційної взаємодії». 
ВСЬОГО: 19 

Участь в соціологічних дослідженнях 
33.  Всеукраїнське соціологічне опитування «Світ ловив мене, та не впіймав...» 

(до 300-річчя з дня народження Г. С. Сковороди) від Державної бібліотеки 
України для юнацтва, яке проводилося в онлайн форматі 

1 

34.  Всеукраїнський моніторинг «Незадоволений читацький попит на сучасну 
українську книгу в бібліотеках для дітей» 

1 

35.  Всеукраїнське соціологічне дослідження «Сучасний стан краєзнавчої 
діяльності бібліотек України для дітей» 

1 

36.  Обласне соціологічне дослідження за темою: «Роль бібліотеки в 
соціокультурному середовищі місцевої громади» з метою визначення ролі 
бібліотек Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи у 
розвитку Олександрійської територіальної громади 

1 

37.  Обласне соціологічне дослідження за темою: «Технологічне оснащення 
бібліотек для впровадження сучасних електронних сервісів» з метою 
вивчення стану технічного оснащення сільських бібліотек Кіровоградської 
області щодо впровадження сучасних електронних сервісів для 
користувачів. 

1 

ВСЬОГО: 5 
Участь в обласних та всеукраїнських конкурсах 

38.  Міжнародний конкурс дитячої листівки «Дітям світу – сонце й мир!» до 
Всесвітнього дня  дитини  

1 

39.  Всеукраїнський конкурс «Лідер читання» 1 
40.  Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули»-2022 1 
41.  Обласна акція  «Вишиванка – магічний код нації» (до Дня вишиванки) 1 
42.  Обласна акція «Rave-party #Molod_die»(до Дня молоді) 1 
43.  Обласна культурно-мистецька акція «Мудрість віків через роки» (до 300-

річчя з дня народження Г. С. Сковороди) 
1 

ВСЬОГО: 6 
Інші заходи 

44.  Вебінар для бібліотек мережі Хабів цифрової освіти «Інструменти Google 
для колективної роботи» (УБА) 

1 

45.  Вебінар «Мовна ідентифікація@ukr.net»(УБА) 1 
46.  Світове кафе з обміну досвідом про розвиток громад "Ласкаво просимо до 

Вірменії" (УБА) 
1 

47.  Світове кафе з обміну досвідом «Бібліотечні послуги для ув’язнених» 
(УБА) 

1 

48.  «Тренінг з цифрової безпеки» (УБА) 1 
49.  «Психологічна підтримка для бібліотекарів у воєнний час» (УБА) 1 
50.  «Мовна ідентифікація» (УБА) 1 
51.  Бібліотечний марафон «Бібліотека і війна: тримаємо стрій» (УБА) 1 
52.  Тренінг «Професійне вигорання» («Амбасадори миру») 1 
53.  «Проєктний менеджмент як складова молодіжної роботи» («Активні 

громадяни» Британська рада) 
1 

54.  «Історія виникнення та загальні поняття волонтерства», «Дизайн і 
створення волонтерської програми»,  «Організаційне забезпечення 
волонтерської програми. Ресурси для реалізації», «Фінансова діяльність, 
бюджетування, подача заяви», «Налагодження співпраці зі стейкхолдерами 
та комунікація з партнерами», «Громада  - як ресурс  для молодіжного 
волонтерського центру», «Менеджмент волонтерських програм. Функції 
координатора», «Візія волонтерських проєктів», «онлайн-інтенсив «Звітуй 
легко», «Планування відбору і залучення волонтерів»(ГО «Слов’янський 
культурний центр «Задзеркалля») 

10 

55.  Вебінар-нетворкінг ініціатив у межах проєкту «Кулінарні корифеї» 
(приготування сухих супів і борщів) (Агенція сталого розвитку 
«Хмарочос») 

1 

ВСЬОГО: 21 
Участь у грантових проектах 



56.  Реалізація з липня по грудень проєкту «ВільноХаб_Олександрія», 
спрямованого на підтримку дітей та молоді, постраждалих через військові 
дії, що втілюється в рамках програми «Мріємо та діємо», який 
впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з Будуємо Україну 
разом (БУР), Центром «Розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності» (CSR Ukraine), Making Cents International (MCI), 
Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network та за 
підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України: 
використанняметодики лікування «мистецтвом» -  заходи з арт-терапії, 
заняття з малювання, рукоділля, арт-релаксу,  діалоги з психологами, 
заняття з мандалотерапії тощо. 
З січня по серпень 2023 року в центральній міській бібліотеці буде діяти 
Куточок з працевлаштування молоді віком 16-35 років в рамках проєкту 
«ВільноХаб». 

1 

57.  Долучилися до європейської ініціативи Meet and Code 2022 -  отримали 
підтримку наших ідей та фінансування 2-х міні-грантів на проведення 
заходів з програмування/отримання цифрових навичок для дітей і молоді в 
нашій громаді у воєнний час: змагання з робототехніки «Кегельринг. Lego 
Mindstorms EV3» та п'ятиденної онлайн-події - воркшопу «Середовище 
Arduino. Проєкт: «Світлофор». 

1 

58.  Після успішного конкурсного відбору  на участь у проєкті “Волонтер+”, 
що його втілює громадська організація «Слов’янський культурний центр 
«Задзеркалля» у рамках програми «Розвиток і підтримка молоді 
Кіровоградської області через молодіжні ініціативи та UPSHIFT» у 
партнерстві з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ), розпочали реалізацію 
проєкту та розвиваємо у громаді  дитяче, підліткове і молодіжне 
волонтерство на базі бібліотек. 

1 

59.  Реалізація проєкту «Батьківський клуб» по створенню сімейного 
культурно-дозвіллєвого простору для родин у рамках програми Дитячого 
фонду ООН UNICEF «Швидке реагування для підтримки дітей та їхніх 
сімей, у тому числі ВПО постраждалих від війни в Україні» в 
Кіровоградській області 

1 

60.  Продовження  реалізації заходів за програмою «Амбасадори безпеки» від 
агенції сталого розвитку «Хмарочос» з підвищення безпекової культури 
пішоходів та велосипедистів, який підтримано в рамках Канадсько-
українського проєкту розвитку поліції (CUPDP) 

1 

ВСЬОГО: 5 
Р А З О М:   125 

 
Протягом 2022 року, враховуючи умови воєнного стану в Україні,  багато заходів з 

метою підвищення кваліфікації бібліотекарів відбувалися у дистанційному форматі.  
 

ОНЛАЙН КУРСИ ТА НАВЧАННЯ НА РІЗНИХ ПЛАТФОРМАХ 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв: курси  за 3 напрямками: 
«Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика 
бібліотечного працівника», «Бібліотеки в системі забезпечення євроінтеграційних процесів в 
Україні», «Технології веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку 
бібліотечного середовища» 
На платформі «PROMETHEUS»: онлайн-курс: «Медіаграмотність: практичні навички», «Що 
має знати ВПО?», «Основи проєктного менеджменту»,  «Коронавірусна інфекція: факти проти 
паніки»,  «5 кроків до ментального здоров'я», «Базова психологічна допомога в умовах війни», 
«Дезінформація, види інструменти», «Просто про гроші», «Інформаційна гігієна під час війни», 
«Вивчаючи міжнародне гуманітарне право», «Зрозуміло про конфлікт інтересів», «Інформаційна 
гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в Інтернеті та на телебаченні», «Культура 
толерантності: як побудувати суспільство комфортне для всіх», «Організація адвокаційної 
кампанії на місцевому рівні», «Психологія стресу та способи боротьби з ним», «Інформаційна 
безпека», «Впровадження інновацій в школах» 
ВУМ online («ВГО Українська бібліотечна асоціація»): дистанційний курс: «Боротьба з 



корупцією в державних закупівлях», «Громадянам про моніторинг якості повітря», «Публічні 
контракти та громадський моніторинг», «Бібліотека - відкритий публічний простір», «Управління 
проектами», «Креативне мислення»,  «Формування соціальної поведінки людей з інвалідністю в 
критичних ситуаціях», «Економічна грамотність громадянина», «Від ідей до змін: проектний 
менеджмент», «Волонтерські команди: мрія чи реальність», «Культура і креативність»,  
«Соціальний капітал», «Кредит- це зло?», «Залучайте найкращих- створюй робочі місця без 
дискримінації», «Сімейний бюджет», «Єдині вимоги ЦНАП», «PROпарламент: навіщо нам 
депутати, журналістика рішень»  
«Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» 
ГО «Запорізька бібліотечна асоціація»: «Цифрова грамотність для бібліотекарів» 
ВГО Українська бібліотечна асоціація»: «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. 
Інстаграм: базові навички» 

 
КЗ «Олександрійський міський музейний центр імені Худякової А.Ф.» 

Робота комунального закладу «Олександрійський міський музейний центр імені 
Худякової А. Ф.» у 2022 році проводилася згідно перспективного та місячних планів і була 
спрямована на науково-дослідну діяльність, збиральницьку роботу, відродження духовності 
та 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 Руху Опору на 
Олександрійщині, самопожертви за рідну землю героїв АТО (ООС), учасників російсько-
української війни. 

 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  
реалізовуються програми «Музей для дошкільнят», «Музей - школі» в  таких формах роботи 
як міні-заняття, заняття-мандрівка, урок пам'яті, заняття-пошук, заняття-вікторина, заняття з 
українознавства, «музейна скринька», музейний квест, пішохідні екскурсії по місту та інші. 

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 метою популяризації життя і діяльності видатного вченого Дмитра Івановича 
Чижевського у листопаді 2021 року було засновано відділ «Будинок Дмитра Чижевського» 
Олександрійського міського музейного центру імені Худякової А.Ф.. Урочисте відкриття 
музейного відділу відбулося 27 липня 2022 року.  

Комунальний заклад «Олександрійський міський музейний центр ім. Худякової А.Ф.» 
має два корпуси та відділ «Будинок Дмитра Чижевського», його профіль – історичний. 
Музейний центр розташований в приміщенні комунальної власності на 1-му поверсі 
капітального п’ятиповерхового цегляного будинку. 

Загальна площа приміщень музейного центру корпус № 1 – 242 кв. м.(зал 
краєзнавства, зал природи, картинна галерея, фондосховище, кабінет директора, 
методкабінет, підсобні приміщення); загальна площа приміщень корпусу № 2 – 255, 4 кв. м. 
(просвітницький зал, історичний зал, етнографічний зал, виставковий зал,  методичний 
кабінет, підсобні приміщення). 

У зв`язку з російським вторгненням в Україну з 24.02.2022, початком військових дій 
музейний центр працював у надзвичайному режимі. 

Експозиції та виставки створені протягом 2022 року  
Тематичні виставки: 

1. Виставка з фондів музейного центру «Анатолій Кохан – лікар, краєзнавець, 
журналіст» до 85-річчя з дня народження Анатолія Кохана (; 

2. Виставка «Колекція цегли кінця ХІХ – початку ХХ століть»; 
3. Щорічна виставка з фондів музейного центру «Спадщина Кобзаря», присвячена 

Шевченківським дням; 



4. Виставка вишитих робіт Любові Антоненко «Україна в наших серцях»; 
5. Ювілейна фотовиставка з фондів музейного центру «Епоха фотографа Георгія 

Танського» до 100-річчя з дня народження Георгія Танського та до Дня міста; 
6. Виставка з фондів музейного центру «Історія краєзнавчого музею» до 

Міжнародного дня музеїв і 55-річчя краєзнавчого музею; 
7. Фотовиставка з фондів музею «Наша гордість – Олександрія» до Дня міста; 
8. Виставка «Льотчиця-герой» до 105-річчя з дня народження Антоніни Худякової; 
9. Ювілейна виставка з фондів музейного центру «Фтизіатр Ной Морозовський» до 

130-річчя з дня народження Ноя Морозовського; 
10. Етнографічна виставка з фондів музею «Вишита доля України» до Дня 

Незалежності України; 
11. Виставка «Генезис вугільних розрізів Олександрії»; 
12. Виставка з матеріалів архіву Анатолія Пивовара «Пам'яті науковця Анатолія 

Пивовара»; 
13. Виставка з фондів музейного центру «Олександрійські шахтарі» до 95-річчя з дня 

народження Івана Попова та 105-річчя з дня народження Івана Горовецького; 
14. Виставка дитячих малюнків «Що для мене Україна» спільно з БДЮТ; 
15. Книжкова виставка з фондів музею «Сила слова» до Дня української писемності та 

мови; 
16. Виставка з фондів музейного центру «Ліквідатори-олександрійці»; 
17. Персональна виставка «Орнамент» майстра вишивки зі Львова Леоніда 

Добродняка; 
18. Пересувна банерна виставка «Ти у мене єдина» до Дня соборності України; 
19. Виставка «Пам’ять про Афган»; 
20. Виставка арт-символів Революції Гідності «Майдан: ландшафт пам’яті»; 
21. Пересувна банерна виставка «Фактор свободи»; 
22. Виставковий проєкт «ДОРОГОЮ (не)ПОВЕРНЕННЯ»; 
23.  Персональна виставка інтер’єрних свічок ручної роботи та інших робіт Олени    

Піднебесної в рамках  культурно-просвітницького проєкту «Творчість під час війни»; 
24. Виставка-фотозона до Дня Державного прапора України; 
25. Благодійна виставка «Реалії війни» спільно з Координаційним центром волонтерів, 

до Дня пам’яті загиблих захисників України (в рамках проекту «Нескорені: за героїзм, за 
волю, за свободу»; 

26. Фото-виставка «Небачена Азовсталь» (в рамках проекту «Нескорені: за героїзм, за 
волю, за свободу»); 

27. Персональна виставка сучасного мистецтва Сергія Туркіневича; 
28. Фото-виставка Кіровоградського обласного краєзнавчого музею «Злочини путіна» 

(в рамках проекту «Нескорені: за героїзм, за волю, за свободу»); 
29. Виставка-інсталяція «Майдан – фортеця духу» до Дня Гідності та Свободи; 
30. Виставка-інсталяція «Гіркі жнива 33-го» до Дня пам’яті жертв голодоморів; 
31. Виставка з фондів музейного центру  «Музичні інструменти народів світу»; 
32. Книжково-ілюстративна виставка «Вічний як народ» з нагоди відзначення 

Шевченківських днів; 
33. Виставка авторських ляльок «Ляльковий світ» Олени Рябченко; 
34. Виставка робіт з бісеру «Бісерні фантазії» Валентини Голуб; 
35. Виставка «З минулого» Віри Зінчук; 
36.  Виставка «Український патріотичний смайл»; 
37. Виставка патріотичних робіт декоративно-ужиткового мистецтва «Україна – це 

бренд»; 
38. Виставка   юних фотоаматорів «Моя країна – Україна»; 
39. Виставка весільних світлин «Весілля. Погляд через століття»; 
40. Виставка весільних рушників: «Просили батько, просила мати» ; 
41. Виставка ялинкових прикрас з колекції Віри Дабіжи «Іграшкова казка»; 
42. Виставка з приватних колекцій «Освіта в Олександрії у першій половині ХХ ст.»; 



43. Книжково-ілюстративна виставка з фондів ЦБС «Олександрія – мала батьківщина 
Дмитра Чижевського»; 

44. Виставка книг з фондів ЦБС «Наш край Кіровоградщина»; 
45. Виставка вишивок з приватних колекцій «Вишиваю серцем і душею»); 
46. Мультимедійна виставка «У людства вірного два рівних є крила – красиве і 

корисне» (83 залучених експонатів); 
47. Виставка вінтажних ялинкових іграшок з приватних колекцій «Повернення в 

дитинство» (132 залучених експонатів); 
48.  Виставка жіночих хусток з приватних колекцій «Берегиня роду - хустка»; 
49. Виставка «Табунець Олександр Іванович: лікар-інфекціоніст, Почесний 

громадянин міста Олександрії (посмертно)»; 
50. Фото-виставка «Олександрія другої половини ХХ століття у світлинах 

олександрійського фотографа Георгія Танського»; 
51. Виставка дитячих малюнків НВО «Олександрійська гімназія імені Т. Г. Шевченка – 

ЗНЗ І-ІІ ступеня – школа мистецтв» в форматі спільних заходів Олександрійського міського 
музейного центру імені А.Ф. Худякової та навчального закладу з нагоди 100-річчя 
заснування семирічної школи № 1, яка згодом була переформована в середню школу № 1, 
правонаступницею якої вважається Олександрійський Ліцей імені Т.Г. Шевченка; 

52. Персональна виставка вишитих рушників Наталії Щербак з Краматорська; 
53. Виставка «Творчість без меж» робіт учасників громадської організації «Матерів 

дітей-інвалідів та інвалідів Олександрії «Серце матері»; 
54. Виставка дитячих робіт «Новорічне диво» вихованців БДЮТ; 
55. Тематична виставка «Театральний літопис Олександрії ХІХ – ХХ століть» (; 
56.  Виставка авторських світильників Інни Брагіної (9 залучених творчих робіт); 
57.  Виставка з фондів музейного центру «Олександрійський народний театр»; 
58.  Виставка писанки Ірини Михайлевич до Дня Світлого Христового Воскресіння; 
59. Виставка з фондів музейного центру «Олександрійці – в’язні концтаборів Європи»; 
60. Виставка з фондів музейного центру «Спадок українського народу»; 
61. Виставка із сімейного архіву родини Маленко – Крицьких «Світлини із родинного 

альбому»; 
62. Тематична виставка «Визначні діячі земської управи Олександрії»; 
63. Виставка художніх робіт «В гостях у казки» вихованців Олександрійської дитячої 

художньої школа. 
Перелік експозицій і виставок, переоформлених протягом 2022 року: 
 Доповнення новонадходженнями експозиції «Археологія нашого краю»; 
 Доповнення новонадходженнями експозиції «Окупація Олександрії»; 
 Розширення експозиції «Герої ХХІ століття» (в рамках проекту «Нескорені: за 

героїзм, за волю, за свободу»); 
 Збір артефактів війни для створення експозиції «Російсько-українська війна» (в 

рамках проекту «Нескорені: за героїзм, за волю, за свободу») 
 

Перелік найцінніших музейних предметів, що надійшли протягом року: 
 Нагороди учасника російсько-української війни Павла Карнауха, який загинув при 

обороні Миколаєва у березні 2022 року; 
 Монета ювілейна «Кіборги.ua» номіналом 10 гривень; 
 Сокира бойова хозарська VII ст. н.е., знайдена на території Олександрійського 

району;  
 Скіфські археологічні знахідки VII-V ст.ст. до н.е., зроблені на території 

Олександрійського району; 
 Цегла кінця ХІХ – початку ХХ століть з клеймами; 
 Ікони саморобні «Ісус Христос» і «Божа Матір» 1908 року; 
 Особистий архів Анатолія Пивовара. 
Особистий архів Анатолія Пивовара – це важливе поповнення музейних фондів. 

Анатолій Васильович Пивовар (04.04.1958 – 27.06.2022) – заслужений економіст України, 
кандидат економічних наук, лауреат обласної премії імені Володимира Ястребова. Анатолій 



Пивовар – науковець, дослідник, першовідкривач архівних джерел, співавтор наукових 
видань з історії регіону. Саме завдяки йому ми знаємо дату заснування поселення на місці 
сучасної Олександрії і від неї ведемо відлік віку міста – 1746 рік. Після смерті Анатолія 
Пивовара його родина та Кіровоградський обласний краєзнавчий музей передали музейному 
центру його архів, який складається з особистих речей, документів, фотографій, рукописів, 
публікацій, матеріалів з історії державотворення України, оскільки Анатолій Пивовар багато 
років працював в апараті Верховної Ради України. Анатолій Пивовар був не тільки 
науковцем, а й колекціонером, тому його архів включає нумізматичні та археологічну 
колекції. Матеріали з особистого архіву Анатоля Пивовара експонуються в залі краєзнавства 
музейного центру.  

У відділі «Будинок Дмитра Чижевського» експонуються рідкісні предмети: 
 фортепіано, початок ХХ ст.; 
 телескоп, початок ХХ ст.; 
 настінний годинник, кінець ХІХ ст.; 
 першовидання книг Дмитра Чижевського 4 шт. 

Теми наукових досліджень, проведених протягом року:  
- науково-дослідницький проєкт «Давня історія Олександрійщини»; 
- науково-дослідницький проєкт «Герменевтика давньої української літератури у 

наукових розвідках Дмитра Чижевського»; 
- науково-дослідницький проєкт «Календар знаменних та пам’ятних дат Олександрії 

на 2023 рік»; 
- науково-дослідницький проєкт. «Тематична екскурсія «Україна в радянських міфах 

Другої світової війни»»; 
- науково-дослідницький проєкт «Експозиційна концепція залу історії «Історія 

національно-визвольної боротьби українського народу від козацьких часів до сучасності»»  
Музейний центр підтримує  постійний зв’язок та співпрацює з:  
 Олександрійською міською  організацією ветеранів України; 
 Олександрійською міською  організацією товариства Червоного Хреста України; 
 громадською організацією Спілка «Інваліди Чорнобиля»; 
 громадською організацією Ветеранів Збройних Сил «Олександрійська спілка 
Захисників Вітчизни»; 
 громадською організацією «Міське громадське об`єднання інвалідів дитинства , 

загального захворювання «Віра»; 
 громадською організацією «Серце Матері»; 
 громадською організацією «Захисники України - Олександрійщини»; 

 обласним осередком «Цивільний Корпус «АЗОВ»» та «Національним корпусом»; 
 Координаційним центром, волонтерськими організаціями; 
 з обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д.І. Чижевського;  
 Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм; 
 музеєм мистецтв Кіровоградської обласної ради; 
 Національним музеєм Голодомору – Геноциду; 
 Харківським обласним національним літературно-меморіальним музеєм 

Г.С. Сковороди; 
 культурно-освітнім центром «Толока» Попельнастівської ОТГ; 
  навчальними закладами міста. 
Музей надає безкоштовні послуги для пільгових категорій населення: учасників 

бойових дій, ветеранів Другої світової  війни, воїнів – інтернаціоналістів, чорнобильців, 
дітей – сиріт, дітей з багатодітних сімей, інвалідів дитинства, загального захворювання, 
інвалідів праці, учасників АТО (ООС), учасників російсько-української війни та членів їх 
сімей. Співпрацює з міським територіальним центром, Олександрійським фаховим коледжем 
культури і мистецтв, медичним коледжем, педагогічним коледжем, централізованою 
бібліотечною системою, загальноосвітніми закладами міста, дошкільними навчальними 
закладами, педагогічними працівниками.   

Протягом 2022 року  підготовлені публікації в групі «Олександрійський міський 
музейний центр ім. Худякової А.Ф.» у соціальній мережі Facebook 



https://www.facebook.com/groups/463480894286933/user/100017081410748 
Кількість предметів, які потребують реставрації 
Протягом 2022 року не було втрачено жодного музейного предмета. Потребують 

професійної реставрації 172 предмети основного фонду (по групах зберігання: речова група – 
33, писемна – 134, природа – 5).  

Протягом 2022 року завідуючими відділами, молодшим науковим співробітником 
були проведені тематичні  заходи краєзнавчого та всеукраїнського спрямування (тематичні 
заняття, уроки пам’яті, лекції, презентації, історичні години, інформаційні дайджести, 
етнографічний калейдоскоп, виховні години та ін.). 

Особливо знаковими, емоційно глибокими та суспільно-резонансними стали заходи, 
пов’язані з тематикою російсько-української війни та повномасштабним вторгненням рф в 
Україну. Серед таких заходів, проведених завідувачем відділу історії, можна зупинитися 
перш за все на відкритті виставки «ДОРОГОЮ (не)ПОВЕРНЕННЯ», що стала кульмінацією 
однойменного музейного виставкового проєкту, присвяченого внутрішньо переміщеним 
особам, які змушені були покинути свої домівки через початок повномасштабного 
вторгнення 24.02.2022, та зупинилися у пошуках прихистку в Олександрії. Під час проєкту 
«ДОРОГОЮ (не)ПОВЕРНЕННЯ» було проведено роботу по збиранню й фіксації родинних 
чи особистих історій переселенців, та зрештою відібрано 10 найцікавіших з них, які і були 
представлені на виставці. Серед них: історія маленького іграшкового песика Ані Маленко з 
Гостомеля, історія неординарної творчої родини Олени та Андрія Луценків з Миколаєва, 
історія скрипки Марини Бараннік з Харкова, історія колекції медведиків Тедді Валентини з 
Лисичанська, історія рушників Наталії Щербак з Краматорська, історія домашніх улюбленців 
та хобі Олени Піднебесної з Краматорська та інші. У доповнення до історій було додано 
особисті речі, які переселенці брали з собою у дорогу, часто не маючи часу на тривалі збори 
та не усвідомлюючи, чи відбудеться повернення додому. Вражаючим фактом стало те, що 
переважаюча більшість українців брали з собою не речі першої необхідності, а цінні серцю 
предмети, що є беззаперечним доказом щирої та глибокої української душі. Крім того, під 
час збору речей для виставки виявилося також, що чимало людей є творчими, тож це 
спонукало працівників музейного центру започаткувати наступний виставковий проєкт – 
«Творчість під час війни». Відкриття виставки «ДОРОГОЮ (не)ПОВЕРНЕННЯ» відбулося 
28.07.2022 – в День Української Державності. У відкритті взяли участь родина Луценко з 
Миколаєва, які вразили присутніх співом та грою на сопілці, привезеній з Миколаєва; на 
відкритті також лунала скрипка Марини Бараннік. 

Ще однією вагомою подією, що об’єднала у стінах музейного центру та на його 
прилеглій території жителів, гостей міста та волонтерів, стала низка заходів, у тому числі 
благодійних, проведених 29.08.2022 з метою вшанування загиблих захисників України, а 
також для підтримки усіх захисників, які зараз боронять українську землю. Перш за все, 
громаді було презентовано вуличну виставку-інсталяцію «Реалії війни», що включала в себе 
три окремі, проте органічно поєднані виставкові площини. Серед них – артефакти російсько-
української війни, зібрані музейним центром та волонтерами з 2014 року до сьогодення; 
символічна інсталяція «Він став янголом», створена з використанням особистих речей 
загиблого в зоні ООС мешканця Олександрійської ТГ Артема Мазура; інсталяція «Прапор 
Перемоги», створена з національного прапора України, біля підніжжя якого у хаотичному 
порядку лежали речі російських загарбників; та виставка одного експонату «Рушник 
скорботи», в основі якої був унікальний експонат – вишитий чорним кольором давній 
рушник як знак туги за загиблим воїном. 

Протягом дня, окрім перегляду вуличної виставки «Реалії війни», всі бажаючі брали 
участь у майстер-класах, що відбувалися в музейному центрі, та долучалися до 
волонтерської акції з виготовлення заготовок для бліндажних свічок для військових. Також у 
цей час тривав благодійний збір коштів, організований Координаційним центром волонтерів 
Олександрії, з яким активно співпрацює Олександрійський міський музейний центр. 

Музейний центр постійно проводить нові та креативні заходи для молоді, залучаючи 
щоразу нові інтерактивні форми роботи та способи проведення. У 2022 році серед таких 
заходів можна віокремити відкриття виставки арт-символів Революції Гідності «Майдан: 
ландшафт пам’яті», що відбулося 18.02.2022. Вперше було використано такий формат 



виставки – виставка арт-символів, розглядаючи кожен з яких, можна було зробити паралель 
зі справжніми символами Майдану, створеними під час Революції Гідності. Передавала 
творчу атмосферу Майдану та створювала ефект присутності музична гра одного з цих 
символів – піаніно. Яскравим заключним моментом стало створення самими присутніми ще 
одного арт-символу Майдану – світлового шоу, що об’єднало всіх учасників дійства та 
подарувало незабутні емоції. 

В 2022 році завідуючим просвітницьким  відділом було започатковано культурно-
просвітницький  проєкт «Творчість під час війни».  

В ході підготовки проєкту «ДОРОГОЮ [не]ПОВЕРНЕННЯ» з'ясувалось, що серед 
внутрішньо переміщених  багато творчих особистостей, працевлаштування й реалізація 
творчого потенціалу яких ускладнилась, а у деяких взагалі унеможливилась  під час війни. 
Багато з цих людей продовжують займатись творчістю, але не мають можливості 
реалізовувати творчий доробок. 

Оскільки в нових реаліях музей є не тільки місцем, де бережуть історію та експонати, 
а й надають людям відчуття захисту, під час проживання нового історичного періоду - коли 
знову йде боротьба за Україну, за національну ідентичність. 

Основною метою проєкту  є підтримка й допомога творчим людям, які вимушені були 
покинути свої домівки..    

Музейний центр став платформою для проведення персональних виставок, 
авторських майстер-класів та інших заходів.  

В рамках проєкту було відкрито виставки та проведено спільні заходи з внутрішньо 
переміщеними особами: 

- персональна виставка вишитих рушників Наталії Щербак з Краматорська; 
-  персональна виставка робіт Олени Піднебесної з Краматорська;  
- віртуальна виставка авторських робіт Ольги Томчук «Макро в мікро» зі Слов’янська; 
- активна участь у музейних заходах Олени та Андрія Луценків з Миколаєва, Марини 

Бараннік з Харкова,  Удовіченко Владислава та Ширяєвої Анастасії зі Слов’янська.  
Культурно-просвітницький проєкт «Творчість під час війни» діятиме і на наступний 

рік, щоб показати, що українські культурні і мистецькі традиції  житимуть попри все. А 
зламати дух українського народу не під силу навіть російській орді. 

Молодшим науковим співробітником було створено етнографічний проект «Вдома», 
метою якого є виявлення, збереження та популяризація культурної матеріальної та 
нематеріальної спадщини України. В рамках цього проєкту особливо цікавою та емоційно 
насиченою виявилась виставка весільних рушників «Просили батько, просила мати». Цей 
захід був результатом співпраці трьох музеїв: Олександрійського міського краєзнавчого 
музею ім. Худякової А.Ф., шкільного етнографічного музею с. Головківка та Захарівського 
музею історії. Виставка зібрала понад 40 унікальних експонатів, серед яких були чернечі 
рушники з Чигиринщини, рушники для сватів, рушники під ноги, коровайні рушники. Вік 
деяких представлених рушників сягав століття, були й сучасні вироби місцевих майстринь. 
Погляди відвідувачів прикували до себе родинні рушники, що вишивали жінки чотирьох 
поколінь однієї родини. 

У відділі «Будинок Дмитра Чижевського» 29.11.2022 в рамках заходів присвячених 
300 річчю від дня народження Г.С Сковороди пройшла науково – практична конференція 
«Творчість Григорія Сковороди як феномен української філософської думки». У конференції 
брали участь педагоги, науковці, працівники Кіровоградської обласної наукової бібліотеки 
ім. Д.І. Чижевського, обласного краєзнавчого музею, музею мистецтв.  

У 2022 році серед жителів міста Олександрії набули популярності різноманітні 
тематичні пішохідні маршрути. 

У період з квітеня по листопад завідувачем краєзнавчим відділом Олександрійського 
міського музейного центру Ольгою  БОЖКО проведено: 

30 пішохідних та 2 автобусні, 2 комбіновані (на замовлення для родин на приватних 
авто  з елементами пішохідної екскурсії) тематичні екскурсії вулицями міста Олександрії. У 
числі любителів пішохідних подорожей по місту були педагоги олександрійських 
навчальних закладів та учасники конференцій і семінарів, студенти та учні (1-11 класів), 
набувачі науково-освітнього процесу МАНу, туристи з Полтавщини, Кривого Рогу, гості з 



Кропивницького, ВПО з Харкова, Маріуполя, Краматорська, Херсона, а також жителі міста 
Олександрії та Олександрійської територіальної громади. 

Однією з особливостей цього року в організації пішохідних екскурсій по місту були 
запровадженні екскурсії на анонсовану дату за попереднім записом. Особливо в період з 
травня по вересень зросла вікова категорія та розширилася географія учасників пішохідних 
екскурсій із числа переселенців, які були зацікавленні дізнаватися про історію міста, 
пам’ятки історії та архітектури, визначних людей Олександрії.  

Також у цьому році велику допомогу в організації екскурсій надавав інформаційно-
туристичний центр «Олександрія». Завдячуючи плідній співпраці були проведені спільні 
комплексні екскурсії (пішохідна екскурсія по місту, тематична екскурсія в музейному відділі 
«Будинок Дмитра Чижевського» та гра в крокет від туристично-інформаційного центру 
«Олександрія». 

У форматі відзначення ювілею одного з навчальних закладів міста Олександрії, який 
був заснований 100 років тому на базі колишньої чоловічої гімназії і пройшов довгий 
історичний шлях, у числі яких декілька перейменувань навчального закладу, його структури 
та зміна адрес на карті міста. Для педагогів НВО «Олександрійська гімназія  
імені Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступеня – школа мистецтв» проведено 4 пішохідні екскурсії 
по місту «Від гімназії до гімназії». Під час екскурсій олександрійські педагоги мали 
унікальну можливість відкривати для себе нові невідомі сторінки історії освіти м. 
Олександрії довжиною в ціле століття. 
 
ТЕМАТИКА ПІШОХІДНИХ ЕКСКУРСІЙ ПО МІСТУ 

 «Нефілософське життя Дмитра Чижевського»; 
 «Олександрія – мала батьківщина Дмитра Чижевського». 
 «Минуле крізь призму сучасності» 
 «Новий погляд на старі вулиці міста» 
 «Архітектурні пам’ятки Олександрії початку ХХ ст.»; 
 «Від козацьких хуторів до  міста Олександрії»  
 «Історичні та архітектурні пам’ятки Олександрії в біографіях родини Чижевських» 

знайомство з історією міста Олександрії через фрагменти біографій представників  родини 
Чижевських. 

 «Олександрія – батьківщина Дмитра Чижевського» пішохідний маршрут який 
знайомить жителів та гостей міста з історією Олександрії кінця ХІХ – початку ХХ століття.        

 «Вулицями рідного міста з Федором Мержановим»; 
   «Від гімназії до гімназії»; 
 «Від музею до музею»; 
 «Навчальні заклади Олександрії ХІХ - поч. ХХ ст. ст.»; 
 «Краєзнавчі екскурси у театральному сквері»; 
 «Медицина старої Олександрії: постаті та пам’ятки ХІХ–ХХ століття»; 
 «Олександрія – місто нашої любові»; 
 «Подорож у пошуках старовинного годинника»; 
 «Таємниці рідного міста»; 
 «Духовними стежками рідного міста»; 
 «Будинки старої Олександрії ХІХ – ХХ століття.  Глина та будівельні матеріали з 

глини в архітектурі старого міста»  
Протягом 2022 року музей відвідало  8 673 особи. 
Проведено   276 екскурсій, у тому числі 110 тематичних.  
Прочитано 114 лекції для учнів старших класів шкіл міста, студентів технікумів та 

філій вищих навчальних закладів. Надано 111 теоретичних  та практичних  консультацій. 
Загальна сума зароблених коштів за 2022 рік – 30202,62 грн. 

 У музейному центрі немає хвороб і шкідників предметів та приміщень. Для 
запобігання псування музейних предметів протягом року постійно проводилося обстеження 
стану зберігання музейних предметів, регулювався температурний та вологісний режими, 
проводилася профілактична дезінсекція та дератизація в фондосховищі та залах музейного 
центру. 



За рік до музейного центру надійшло 266 предметів основного фонду, на кінець 
звітного періоду загальна кількість їх становить 27401 одиниць. Допоміжний фонд складає 
6710 одиниць. Кількість фотофіксованих предметів основного фонду – 17602 одиниць, що 
становить 64% загальної кількості. 

Паспортизовано 12786 предметів, що становить 47% загальної кількості і 100% 
кількості предметів основного фонду, які надійшли до музейного центру з жовтня 2005 року, 
як того вимагають рекомендації Міністерства культури України 

Проведено звірення наявності музейних предметів з обліково-фондовою 
документацією за групою зберігання «дорогоцінні метали» (у грудні). Втрат, пошкоджень та 
розбіжностей із обліково-фондовою документацією не виявлено. Протягом року проведено 
первинну реєстрацію і  наукову інвентаризацію всіх новонадходжень основного і науково-
допоміжного фондів, повну паспортизацію та фотофіксацію новонадходжень основного 
фонду.  

Напрямки роботи музейного закладу, які були профінансовані протягом року. 
У 2022 році управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради з 

місцевого бюджету було виділено 1725866,65 грн, з них: 1397161,24 тис. грн. на заробітну 
плату, енергоносії  - 234861,07 грн,., навчання з охорони праці – 1354,90 грн., оплата послуг 
(крім комунальних) 74635,44 тис. грн., придбання – 17854,00 грн. 
 Закупівля будівельних матеріалів, канцелярських товарів, миючих засобів, 
телефонні розмови 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, коледжами, ліцеями) та 
позашкільними закладами міста. Також налагоджена співпраця з Олександрійським відділом 
Кіровоградської 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 АТО/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» 

 
Робота колективу Палацу урочистих подій спрямована на організацію якісного 

дозвілля населення, збереження та втілення в життя національних, патріотичних і 
культурних цінностей та надбань українського народу. 

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. 

У своїй роботі колектив Палацу урочистих подій орієнтується на тісний зв'язок з 
колективами закладів міста, враховуючи творчі потреби та професійні свята. Співпрацюємо з 
закладами освіти. 

У 2022 році у Палаці урочистих подій проведено 122 заходи. 
Із них 116 реєстрацій шлюбу за програмою «Шлюб за добу», що на 79 шлюбів менше 

ніж у попередньому році. Таке зниження відбулося через те, що з початку оголошення 
військового стану, захисники України одружуються за окремою пришвидшеною 
процедурою. 

Серед них 4 шлюби з громадянами інших держав, а саме Болгарії, Польщі, Білорусі та 
США. В цьому році багато наречених є внутрішньо переміщеними особами (22 шлюби) – з 
Херсону, Маріуполя, Мелітополя, Нікополя та інших прифронтових чи тимчасово 
окупованих міст і областей. 

Через військовий час зменшилась кількість і інших заходів. Відбулось 4 урочистих 
обряди посвячення в родину, що на рівні з минулим роком. 

Відбулась вже традиційна виставка-ярмарок альтернативних ялинок., а таеож вперше 
відбулася виставка-аукціон творів фотомистецтва. Всі кошти від проданих робіт також було 
спрямовано на допомогу ЗСУ. 

Прийнято рішення перенести VІ Всеукраїнську виставку-фестиваль гладіолусів 
«Скіфська веселка» через те, що багато місцевостей, те живуть квітникарі були окуповані чи 
постраждали від активних бойових дій. І хоч значна частина цих територій була звільнена 
ЗСУ, та квітники пошкоджено. 

Протягом року фотолокація у Палаці повністю оновлювались 2 рази. Завдяки 
творчому оригінальному підходу, наші фотолокації користуються великою популярністю у 
наречених і гостей закладу. 

Не зважаючи на військовий стан наш колектив у 2022 році поповнив спецрахунок на 
74 031 грн., що на 59 743 грн менше ніж у минулому році. 

За рахунок місцевого бюджету проведено ремонт системи опалення на І поверсі. 
У 2023 році наш колектив планує продовжити популяризацію послуг нашого Палацу 

серед населення через сторінку закладу у «Фейсбук». Ми шукаємо шляхи до співпраці з 
метою реклами наших послуг з популярними сторінками інших міст, щоб про наш чудовий 
Палац дізнавалось ще більше українців. 

 
Міський професійний духовий оркестр «Ліра» 

У 2022 році міський професійний духовий оркестр «Ліра» працював згідно рішень 
міської ради, плану роботи управління культури і туризму міської ради та плану роботи 
оркестру. Колектив оркестру налічує 22 артиста (12 основних працівників та 10 що 
працюють за сумісництвом) У цьому році в колектив поповнився 2 молодими  атристами. 

Зважаючи на військовий стан колектив не проводив великих концертних програм та 
заходів. За звітний період було проведено 16 благодійних  музичних програм на площі біля 
ПК «Світлопільський». Зібрані кошти у сумі 8 тис. гривень були передані волонтерському 
центру. Кращі виконавці брали участь у міських благодійних концертних програмах. 
Працівники колективу були задіяні до чергувань у закладах культури та плетінню 
маскувальних сіток. 

Наразі колектив працює над новим репертуарним планом, затвердженим на 2023 рік. В 
основному це військово-патріотичні твори народжені війною, церемоніальний матеріал та 
твори світовоі класики. На наступний рік плануємо збільшити кількість виіздних концертів. 
Вже є певні домовленності з Приютівською та Новопражською громадами. Разом з 
коледжом культури і мистецтв буде створено декілька спільних концертних номерів. 
Продовжувати співпрацювати з усима колективами ПК «Світлопільський». Також у плані 
виступ у геріатричному пансіонаті до дня людей похилого віку та концертна програма для 
людей, якими опікується громадська організація «Віра» І звичайно будем продовжувати 
традицію зелених концертів по вихідних для жителів нашого міста. 



 
Міський професійний інструментальний ансамбль «Мелодія» 

Протягом 2022 року  колектив Міського інструментального ансамблю «Мелодія»  діяв 
згідно графіків роботи річного та планів роботи колективу, погодженими  з управлінням 
культури і туризму Олександрійської міської ради по таким основним напрямкам: 

- участь в заходах міста до державних свят; 
- проведення благодійних заходів;  
- проведення шефських концертів; 
- профорієнтаційні концертні заходи для молоді міста, району, області; 
- концерти до професійних свят  в робочих колективах  закладів міста. 

Значний час в колективі відведено підвищенню виконавської майстерності музикантів 
ансамблю, підбору, написанню партитур,згідно інструментального складу. За звітний період 
поновлений концертний репертуар на 50 відсотків.  

Репертуар поповнився вокальними творами патріотичного спрямування, які нині на 
часі, враховуючи військовий стан в країні. Протягом року написано 11 партитур. Розучено  4 
інструментальних та 8 вокальних творів: 

- Благословенна земля, Україна. 
- Біля тополі калина росте 
- Обійми мене. 
-  Гілля калини похилилося. 
- Я твій голос, моя Україна. 
- Козаки. 
- Два кольори. 
- На відпочинку(інстр.) 
- Облівіон.  Пьяцолла 
- В Музиці мій порятунок.  Л. Кузьменко 
- В сутінках. Л. Кузьменко 
За звітний період 2022 року та за вимогою часу був створений вокально - 

інструментальний ансамбль для розширення вокального репертуару патріотичного 
напрямку. В складі ВІА електромузичні інструменти з солістом Сергієм Онопою,  очолив 
його концертмейстер Олександр Коврига.  

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.  

 Провели 7 благодійних концертів на підтримку ЗСУ, де було зібрано кошти в сумі 
14 000 грн. та передано в  міський волонтерський центр  для потреб армії.  

 Проведені 2 шефські  концерти – геріатричний пансіонаті та у міському центрі 
первинної медико – санітарної допомоги. 

Брали участь у загальноміських заходах та заходах ПК «Світлопільський»:  
 Колектив брав активну участь у волонтерській роботі: плетіння маскувальних 

сіток, чергування біля сховища ПК «Світлопільський», збір та передача продуктів для воїнів 
ЗСУ, підтримка коштами нашого працівника, воїна ЗСУ – Віталія Загоренка. 

Вчасно проводилось планування роботи, як щомісячні так і щорічні плани складались 
з урахуванням всіх напрямків діяльності колектив, вчасно складались графіки проведення 
занять, інструкції по техніці безпеки. 

План платних послуг виконаний на 100%.  
Придбано за спецкошти: афіші, канцтовари, заправка картриджу, на загальну  суму 

2365. 00 грн. Придбано за власні кошти:  вишиту сорочку (1400.0 грн), сукню для солістки 
(1000.0грн.), інструментальний мікрофон (712.0грн.), струни для електрогітари ( 430.0грн.), 
канцтовари (1500.0грн), бензин для перевезення звукоапаратури (600.0 грн), крони для радіо 
мікрофонів (700.0 грн.),  на загальну суму  5042.0 грн.   

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. 
 

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 2022 
року було залучено кошти у сумі - 41,755 тис. грн. на облаштування меблями та 
спеціальними вітринами музейного відділу «Будинок Дмитра  Чижевського» та 27,059,20 
тис. грн. на будівельні матеріали для ремонту інформаційно – туристичного центру 
«Олександрія». 

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  
ім. Худякової А.Ф. Пріоритетним напрямком діяльності, стало  повернення та збереження 
пам’яті про видатного земляка, популяризація його наукової спадщини через наступні  
екскурсії: 

- «Світ захоплень родини Чижевських» ( інтерактивна, з грою в крокет); 
- «Внесок родини Чижевських в життя Олександрійської громади в першій половині 

20 – го століття»; 
- «Родина Чижевських та її вплив на становлення світогляду особистості Дмитра 

Чижевського», 
- «Становлення Дмитра Чижевського як науковця та філософа». 
Упродовж звітного періоду  також  організовано екскурсії і працівниками інформаційо 

–туристичного центру «Олександрія як на території громади, так і за її межами: 
- до Свято-Богоявленського жіночого монастиря в селі Диківка, з метою 

ознайомлення з найдавнішим християнським святом, для духовного очищення  та освячення 
води); 

- на ферму «Лісова коза» с. Підлісне Олександрівський р-н, з метою популяризації  
туристично-привабливих місць Кіровоградщини та активного туризму; 

-  до Дендропарку в м. Кропивницький, з метою популяризації активного туризму, 
формування позитивного іміджу Кіровоградщини ; 

-  до Приютівської громади в рамках проекту «Тупцюй з нами» з метою популяризації 
Олександрійщини та залучення до відпочинку на селі гостей та жителів міста; 

-  для внутрішньо переміщених осіб організовано благочинну екскурсію «старим 
містом» та екскурсію до  художньої галереї «Арт-ґудзик», де вони мали змогу переглянути 
виставку Заслуженого художника України Олександра Охапкіна і зустрітися з художником 
особисто. Екскурсанти долучилися до гри в крокет на «зимовому» корті, та ознайомилися з 
цікавими фактами про крокет та родину Чижевських, яка мала безпосереднє відношення до 
гри.  Метою заходів є ознайомлення з туристично-привабливими локаціями  та історією й 
архітектурою міста. 

У 2022 році проведено семінар для працівників закладів культури та активістів  
Новопразької ОТГ, де ознайомились з напрямками  діяльності ІТЦ та з методами   організації 
сільського «зеленого туризму» та з подальшим використанням отриманих знань в організації 
зелених садиб.  

В рамках співпраці з іншими громадами відбулася зустріч «Стрітенська свічка», 
героїнею якої стала майстриня соломкоплетіння із Нової Праги - Світлана Піскова. Вона  
презентувала свої вироби та провела майстер клас - плетіння Ангела із соломки. 



Організовано та проведено виїзний семінар-практикум по зеленому туризму: 
«Взаємодія між громадами – запорука сталого розвитку», метою якого є  тісна, плідна 
співпраця між громадами району  у сфері  сільського туризму. Учасниками заходу стали   
спеціалісти та активісти Новопразької, Пантаївської, Приютівської та Олександрійської 
територіальних громад( Ізмайлівський  старостат) та працівники централізованої 
бібліотечної системи. 

З нагоди відзначеня  Дня туризму було організовано та проведено  неформальну зустріч 
«Олександрія - місто, де кожен може знайти відпочинок за смаком» (за участі заступниці 
міського голови Ірини Чемерис, начальниці управління культури і туризму Ольги 
Переведенцевої, керівників музею, бібліотечної мережі, відділу українського географічного 
товариства, будинку дитячої та юнацької творчості, ІТЦ, місцеві майстри та туроператори). 

Взяли участь в  он - лайн зустріч з питання облаштування єврейських кладовищ на 
території країни, та зокрема в місті Олександрії. Розглядалось питання розвитку нового 
туристичного напрямку, як ностальгійний туризм, де привабливо - туристичний об'єкт - 
єврейське кладовище. Ініціатором зустрічі стали - Олександра Фішель - керiвник освiтнiх 
програм ESJF, Євген Шнайдер - головний редактор проекту "Єврейські містечка України", 
Тетяна Федорів - краєзнавець з міста Збараж, та управління культури і туризму 
Олександрійської міської ради. 

Для представників музейної, бібліотечної, архівної, мистецької та культурної галузі  
міста Кропивницький, спільно з Олександрійським музейним центром ім. А.Ф.Худякової, 
музейним відділом «Будинок Дмитра Чижевського»  проведено інтерактивну екскурсію 
«Світ захоплень родини Чижевських» з грою в крокет.        

З метою популяризації активного туризму та просування бренду громади – гри  в 
крокет, інформаційно- туристичним центром «Олександрія» запроваджено  щочетверговий 
крокет та  проведено Перший  міський  турнір з аматорського крокету для ВПО та місцевих 
жителів. 

Протягом туристичного сезону з крокетом мали змогу познайомитися близько 300 осіб, 
серед них і гості міста, які відвідували Олександрію, як туристи. 
Протягом року організовано та проведено майстер-класи: 

-  «Стрітенська свічка» по виготовленню свічки із вощини для учнів 
Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, з метою ознайомлення учнів із українськими 
традиціями та звичаями; 

-  до Дня вишиванки проведено майстер клас «Шоколадні візерунки», розпис 
шоколадом; 

-   з  оздоблення імбирного печива в патріотичному стилі (на базі  кондитерської 
майстерні Наталі Сібірцевої); 

- з декупажу – виготовлення  підставок під чашки. 
Протягом року  налагоджено  співпрацю  з туристичними агентствами інших міст 

України: м.Кропивницький, Кривий Ріг, Кременчуг. Туристам пропонувались екскурсії по 
місту, музеям, туристичним маршрутам. 

З метою створення позитивного іміджу культурно-мистецького середовища регіону, 
збереження, відродження та популяризації народного мистецтва  проводиться постійна 
робота у соціальних мережах, ведуться сторінки у мережах Instagram та Facebook.  
Зокрема, в соціальній мережі Фейсбук, було реалізовано проекти: «Олександрійський 
сувенір», де виствітлено фото та інформацію про майстрів декоративно – ужиткового 
мистецтва Олексадрійської громади та проект  «Тупцюй з нами», де гості та місцяни мали 
змогу відвідувати цікаві туристичні локації Олександрійщини, отримувати інформацію про 
туристичні маршрути інших громад. 

Для  забезпечення якісного надання інформаційно-туристичних послуг туристам і 
мешканцям та внутрішньо переміщеним особам  Олександрійської територіальної громади за 
2022 рік було організовано та проведено 15 екскурсій, в якій взяли участь близько 300 осіб.  

Актуальним  та затребуваним  в цей час став гастромаршрут «Смачна Олександрія з 
гірким присмаком 2022 – го», який включив в себе декілька зупинок,  де було проведено 
презентації та майстер – класи по приготуванню  екопродукції: енергетичних батончиків, 
фріпсів, мясних чіпсів, трав’яного чаю, сухих супів, каш  для ЗСУ.  



Станом на 01.01.2022 року в Олександрійській територіальній громаді зареєстровано 28 
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  
благодійних масових заходів для зборів коштів для ЗСУ, акцій та проектів, що відбувались  
на території міста. 

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  міських заходів, з них  5  благодійних 
ярмарок - продаж: до Дня вишиванки, з нагоди відзначення Дня міста, з нагоди  відкриття 
дитячого Космічного майданчика в парку ім. Шевченка, виставка – продаж для  туристів з м. 
Кривий Ріг, Кропивницький та Кременчук, на міській виставці альтернативних ялинок,  до 
Новорічих свят. 

 
ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА 

В роботі управління культури і туризму  Олександрійської міської ради у сфері 
охорони культурної спадщини, пріоритетними напрямками є ті, які сформовані на основі 
Законів України «Про культуру», «Охорону культурної спадщини», та «Про охорону 
археологічної спадщини», а саме: 

- 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, враховуючи в 
тому числі й загрози військового часу (знищення, пошкодження, дотримання правил 
пожежної та техногенної безпеки ; 

- сприяння залученню учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів до 
ознайомлення з об’єктами культурної спадщини громади, 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 з метою збереження аутентичності об’єктів культурної спадщини, зважаючи на 
загрози, пов’язані з періодом військового часу); 

- поточна робота з моніторингу стану пам’яток і контроль за дотриманням 
законодавства пам’яткоутримувачами. 

Станом на 31.12.2022 у місті знаходиться 181 пам’ятка 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, 62 з яких занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток Ураїни.   

Протягом звітного періоду були проведені заходи, направлені на виконання пунктів 1, 4 
доручення начальника обласної військової адміністрації від 19.12.2022 № 01-26/190/0.1 та 
листа департаменту культури та туризму Кіровоградської обласної військової адміністрації 
від 19.12.2022 № 29-01019/1076/0.29.  

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  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.  

Проведено відповідну роботу з підготовки пакету документів на ново виявлені 
пам’ятки в місті для подальшого взяття їх на облік, згідно до законодавства. 

Станом на грудень 2022 року на обліку знаходяться 32 охоронних договори, які є 
правочинними. Інші на стадії переукладення у зв’язку із зміною місця знаходження 
власника, користувача, балансоутримувача.  

Було складено три протоколи, згідно ст. 92 Кодексу України про адміністративні 
порушення, по яким винесені рішення адміністративної комісії міської ради про порушення  
Закону України «Про охорону культурної спадщини». Результатом взаємодії з окружною 
прокуратурою є рішення Кіровоградського адміністративного суду від 29.09.2022 р у справі 
№ 340/3011/22 щодо зобов’язання Ал Нукарі Абдулкаріма (РНОКПП - 298122134), та Аль 
Насер Ейяда (РНОКПП – 02215578) укласти пам’яткоохоронний договір на пам’ятку 
архітектури місцевого значення «Будинок торгівлі» 1950 р, як господарів і 
балансоутримувачів цієї будівлі.    

Серед заходів, передбачених на охорону культурної спадщини у 2023 році, є: 
 виготовлення паспортів на нововиявлені об’єкти культурної спадщини міста; 
 взяття на облік нововиявлених об’єктів культурної спадщини місцевого значення, з метою 

занесення їх до державного реєстру пам’яток історії;  
 переукладання охоронних договорів на пам’ятки, у випадку необхідності; 
 проведення роз’яснювальної роботи серед балансоутримувачів пам’яток історії, 

архітектури щодо чинного законодавства у сфері культурної спадщини; 
 проведення інвентаризації пам’яток культурної спадщини.  

 
ЕНЕРНЕТИКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 

 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 2022 рік по закладам культури зареєстровано 5 випадків невиробничого травматизму 
із 103 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.  

Пріоритетом, під час воєнного стану, стало створення належних умов у підвальних 
приміщеннях (укриття) закладів культури.  

Для забезпечення зазначених державних гарантій, з метою створення безпечного 
освітнього середовища, складено гнучкий розклад уроків. Внесені необхідні зміни до 
графіків роботи працівників, враховуючи оптимальне співвідношення навчального 
навантаження протягом тижня. Відпрацьовано, з дітьми та викладачами, алгоритм дій у разі 
надзвичайних ситуацій. 

Завдячуючи Благодійній організації «Благодійний фонд С.В.І.Т. РАЗОМ 2022» на 
заклади передано гуманітарну допомогу для укриття: засоби гігієни, миючі засоби, ємності 
для питної та технічної води. 

Олександрійською міською організацією «Товариство Червоний Хрест» із керівниками 
та працівниками закладів культури було проведено навчання щодо надання першої 
домедичної допомоги в разі надзвичайних ситуацій.  

Майстром виробничого навчання Олександрійських територіальних курсів ЦЗ та БЖД 
було проведено заняття на тему: «Дії у разі аварії на хімічно небезпечному об’єкті (раптового 
виникнення хімічної небезпеки, влучання при обстрілі такого об’єкта противником)», «Дії у 
разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів (боєприпасів)». 

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. Проводяться 
поточні ремонти: заміна вікон, ремонт даху, ремонт системи опалення. 

Для створення належних умов праці за 2022 рік закуплено миючі, антисептичні засоби 
та засоби захисту на суму 28 029 грн. Проведено замір опору ізоляції на суму 19 697 грн. 
Придбано засоби освітлення на суму 49 214 грн. Проведено ремонт електрообладнання на 
суму 12 421 7грн.  

У 2022 році відповідальні особи з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та 
охорони праці пройшли навчання у кількості 28 чоловік на суму 13 857 грн. 

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 «Палаці урочистих подій», в центральній 

міській бібліотеці (абонемент), в центральній міській бібліотеці (читальний зал), дитячій 
музичній школі «Перлина» сел. Олександрійське (котельні), «Олександрійському міському 
музейному центрі ім. А.Ф. Худякової», ПК «Світлопільський» та Олександрійській дитячій 
музичній школі на суму 69 131 грн.;  

- проведено ремонт пожежної сигналізації ПК «Світлопільський» на суму 180 грн.; 
- в ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія» застраховано відповідальних осіб 

на суму 638 грн.; 
- відповідно до графіку проведено перезарядку вогнегасників у «Палаці урочистих 

подій», ПК «Світлопільський», Палаці культури «Олександрійський театр», міському 
музейному центрі ім. А.Ф. Худякової, Олександрійській дитячій музичній школі,   
централізованій бібліотечній системі, Олександрійській дитячій художній школі, дитячій 
музичній школі «Перлина» сел. Олександрійське, ВСП «Головківський  СБК» с. Головківка, 
ВСП «Піщанобрідський СК» с. Піщаний Брід, ВСП «Пустельниківський СК» 
с. Пустельникове в кількості  224 штук на суму 43 003 грн.; 

- проведено ремонт блискавкозахисту будівлі Олександрійської дитячої художньої 
школи на суму 8 366 грн.; 

- проведено ремонт блискавкозахисту будівлі інформаційно-туристичного центру 
«Олександрія» на суму 10 500 грн.; 

- проведено ремонт блискавкозахисту будівлі дитяча музична школа «Перлина» сел. 
Олександрійське на суму 10 500 грн.; 

- для підвальних приміщень будівель: Олександрійської дитячої музичної школи, 
Олександрійської дитячої художньої школи, бібліотеки-філії №8 для юнацтва, центральної 
міської бібліотеки для дітей, ПК «Світлопільський» - закуплено порошкові вогнегасники ВП-
6 із кріпленнями у кількості 11 шт. на суму 15 840 грн.; 

- укомплектовано пожежний щит дитячої бібліотеки, а саме:  покривало з негорючого 
матеріалу (кошма) – 1 шт., гаки пожежні – 3 шт., лопата пожежна (совкова) – 2 шт., лом 
пожежний – 2 шт., відро пожежне конусне 2 шт.  на суму 5 897 грн.; 

- придбано вогнегасники для міського музейного центру ім. А.Ф. Худякової у 
кількості: 5 шт. (ВП -5) на суму 6 240 грн.; 

- придбано для ПК «Світлопільський» рукав пожежний д. 51 мм 20 мм у кількості  
24 шт., стволи пожежні – 24 шт., гайки муфтові ГМ-50 – 24 шт. на суму 39 888 грн.; 

- виготовлено проект для  протипожежної системи 1 типу для фондів міського 
музейного центру ім. А.Ф. Худякової на суму 5 001 грн.; 

- проведено обробку дерев’яних конструкцій даху будівлі дитячої музичної школи 
«Перлина» сел. Олександрійське на суму 11 996 грн.; 

- виготовлено проект для протипожежної системи в закладі Олександрійської дитячої 
художньої школи  на суму 9 540 грн.; 

- виготовлено та встановлено протипожежні двері з необхідним класом вогнестійкості 
в електрощитову ПК «Світлопільський» на суму 34 560 грн.; 



- проведено поточний ремонт системи протипожежного водопостачання із заміною 
кранів на об’єкті ПК «Світлопільський» на суму 97 616 грн.; 

- проведено монтаж протипожежної системи у будівлі дитячої музичної школи 
«Перлина» на суму 48 367 грн.; 

- придбано вогнегасники для підвального приміщення центральної бібліотеки 3 шт. 
(ВП-6) на суму 4 320 грн. 

На 2022 рік у бюджеті міста було заплановано на протипожежні заходи в закладах 
культури 112 000 грн., а використано – 458 037 грн. 

З метою пропаганди та виховання у дітей безпечного поводження в вогнем, у бібліотеках 
міста були проведені такі заходи: 

- урок безпеки: «Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі»; 
- огляд всеукраїнського науково-виробничого журналу: «Пожежна та технологічна 

безпека»; 
- відкритий мікрофон: «Правильне поводження під час різних небезпек»; 
- година важливих застережень: «Безпека на дорозі – безпека в житті». 

Протягом 2022 року було забезпечено належні умови функціонування у 29 закладах 
культури міста (із 31) стосовно опалення, водопостачання, водовідведення та освітлення. 

Дитяча музична школа «Перлина» сел. Олександрійське, Піщанобрідський сільський 
клуб, Пустельниківський сільський клуб, Головківська бібліотека-філія, Ізмайлівська 
бібліотека-філія, Піщанобрідська бібліотека-філія, які мають індивідуальне опалення 
забезпечені у повному обсязі дровами. 

Проведено промивку та ремонт системи опалення: Палацу культури «Світлопільський» 
та Палацу урочистих подій на суму 379 191 грн. 

Також проведено поточний ремонт, а саме заміну вікон у будівлі ПК «Світлопільський» 
на суму 112 406 грн., що посприяє більшому збереженню тепла у будівлі. 

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання» від 22.06.2017 р. № 2119-VIII усі заклади забезпечено засобами обліку у 
повному обсязі. 

Навчання з охорони праці, технології робіт, пожежної безпеки при експлуатації 
електроустановок споживачів пройшли 14 осіб.  

Навчання з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, Правил 
підготовки теплових господарств до опалювального періоду пройшли 10 осіб. 

Два рази на рік проводяться технічні огляди будівель із складанням акту обстеження. 
За підсумками обстежень технічного стану закладів культури  визначено першочергові 

заходи по його поліпшенню та забезпеченню безпеки при подальшій експлуатації будівель.  
 

Проведення у 2022 році культурно-дозвіллєвих заходів міського рівня провдилися 
у форматі он та оф- лайн:  
 відкриття міської новорічної ялинки та проведення новорічних ранків біля ялинки 
 Дня Соборності України; 
 День Героїв Небесної Сотні; 
 з нагоди 36-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 Єднання; 
 до Дня молоді; 
 до Дня вишиванки; 
 до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України; 
 до 79-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. 



Управління культури і туризму Олександрійської міської ради має 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.  

Олександрійський міський музейний центр ім. Худякової А.Ф. у соціальній 
мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/463480894286933/user/100017081410748 

Було опубліковано 222 публікації  
Палац культури «Олександрійський театр»  
Сторінка у FACEBOOK 

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D
0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86-
%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-101253568204296 

В онлайн формат протягом 2022 року було опубліковано 284 публікацій та одержано 
107852 переглядів. 

Палац культури «Світлопідьський» 
Сторінка у FACEBOOK 
https://m.facebook.com/groups/573670400012569 
Опубліковано 268 публікації та одержано 1 млн.783 тис переглядів 
Централізована бібліотечна система має 3 сайти:  
Олександрійська міська ЦБС  http://www.library.alexandriya.com/ - 1174 публікацій 

(223767 переглядів) 
Центральна міська бібліотека http://www.cblib.alexandriya.com/ - 985 публікацій (72650 

переглядів) 
Центральна міська бібліотека для дітей http://dic.alexandriya.com - 393 публікацій 

(94346 переглядів) 
Всьго опубліковано 2552 повідомлень 
Всьго переглянуто 390763 
 

Заходи вживались для відродження, збереження і розвитку, національної культури, 
фольклору, народних художніх промислів та ремесел.  

З метою відродження, збереження і розвитку національної культури, фольклору, 
народних художніх промислів та ремесл закладами культури проводилась наступна робота: 

Протягом 2022 року Олександрійським міським музейним центром було проведено 
низку просвітницьких заходів та виставок народних умільців, а саме: 

 Виставка вишитих робіт Любові Антоненко «Україна в наших серцях»; 
 Етнографічна виставка з фондів музею «Вишита доля України» до Дня Незалежності 

України; 
 Персональна виставка «Орнамент» майстра вишивки зі Львова Леоніда Добродняка; 
 Персональна виставка інтер’єрних свічок ручної роботи та інших робіт Олени;    

Піднебесної в рамках  культурно-просвітницького проєкту «Творчість під час війни»; 
 Виставка авторських ляльок «Ляльковий світ» Олени Рябченко; 
 Виставка робіт з бісеру «Бісерні фантазії» Валентини Голуб; 
 Виставка весільних рушників: «Просили батько, просила мати» ( 40 залучених 

експонатів); 
 Виставка вишивок з приватних колекцій «Вишиваю серцем і душею»; 
 Виставка жіночих хусток з приватних колекцій «Берегиня роду - хустка» (48 

залучених експонатів); 
 Персональна виставка вишитих рушників Наталії Щербак з Краматорська; 
 Виставка «Творчість без меж» робіт учасників громадської організації «Матерів 

дітей-інвалідів та інвалідів Олександрії «Серце матері»; 
 Патріотична година «Я візьму той рушник»; 
 Музейне заняття «Гончарство в прадавні часи»; 
 Майстер-клас «Різдвяні янголи-мотанки»; 



 Театралізоване заняття «Український традиційний посуд»; 
 Народознавче свято «Сила родинного вогнища»; 
 Етнографічний квест «Скарби української ідентичності»; 
 Заняття з народознавства «Хустинка-чарівниця»; 
 Відкриття персональної виставки інтер’єрних свічок ручної роботи Олени 

Піднебесної в рамках культурно-просвітницького проєкту «Творчість під час війни»; 
 Перший урок «Гончарство від Скіфії до півника з Бородянки»; 
 Етнографічний калейдоскоп «Розмаїття зимових свят»; 
 Етнографічне свято «Зима іде, свята веде»; 
 Етно-квест «Вишиванка – традиція чи модний тренд»; 
 Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки «Мама Стефанія» на дитячій 

платформі ЮНІСЕФ Спільно; 
 Відкриття виставки весільних світлин «Весілля. Погляд через століття»; 
 Проведення майстер класу з оздоблення хатньої ікони; 
 Проведення майстер класу з виготовлення кишенькової мотанки; 
 Проведення презентації традиційної Спасівської страви – шулики в ресторані 

СанРемо; 
 Майстер клас з виготовлення квітів в старовинній техніці виготовлення вощених 

квітів; 
 Етнографічне заняття : «Головний убір-паспорт жінки»; 
 Майстер клас з виготовлення квітів з паперу й воску в Культурно-освітньому центрі 

Толока; 
 Етнографічне заняття на тему «Традиційний одяг»; 
 Народознавча світлиця «Андріівські вечорниці»; 
 Етнографічне заняття «Дідух, сила предків», МК з виготовлення Дідуха; 
 Виставка патріотичних робіт декоративно-ужиткового мистецтва «Україна – це 

бренд». 
Процес передання досвіду одних поколінь іншим забезпечує народознавчий підхід до 

виховання читачів, про який ніколи не забувають бібліотекарі ЦБС. 
Протягом 2022 року відбувся чималий цикл народознавчих заходів у різних форматах, 

які популяризували народні, звичаї, традиції, обряди, ремесла: фольк-елегії, свята, весняні 
передзвони, народознавчі посиденьки,  вечорниці, феєрії, фольк-паті, етнокалейдоскопи 
тощо. 

Серед заходів народознавчого спрямування в центральній міській бібліотеці для дітей 
цікавими цього року були заходи із народознавчої скарбнички «Немає переводу добрим 
звичаєм народу»: фольк-елегія «Зима іде, весну веде»; народознавча веселка «Трійця літо 
привела»; фольклорне свято «До світлиці прийшов Спас, пішло літечко від нас»; козацький 
герць «Гей, козаче-козаченько, та й хоробреє серденько»; ігрова програма «На Святого 
Миколая в небі іскорка палає», народознавче мереживо «Вишиванко моя, вишиванко!», 
народознавчий віночок «Таємна квітка папороті» та ін. 

З різдвяної мозаїки «Колядуємо і щедруємо, ми Різдво віншуємо», святкових віншувань  
«На щастя, на здоров’я, на  Новий рік!» 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. 

Напередодні Великодня працівники дитячої бібліотеки приготувала для малечі 
справжній сюрприз, і навіть не один. По-перше, розпочали серію Великодніх свят серією 
пізнавальних майтер-класів:  «Великодній кошик», «Великодня листівка з паперу», 
«Підставка для яєць», «Вербова гілочка», «Великодня серветка», «Пасочка з фетру». 
Зроблені власноруч Великодні вироби – чудовий подарунок для близьких та рідних. А ще  
діти та батьки мали чудову можливість долучитися до веселої розважальної ігрової програми 
«Свята Пасха йде до хати, будемо Великдень стрічати». 

Вишиванка – символ, який єднає українців незалежно від мови, якою вони спілкуються, 
країни, в якій вони проживають. 



У День вишиванки працівники бібліотек Олександрійської міської централізованої 
бібліотечної системи вирішили не просто вбратися у національний одяг, а й провести зі 
своїми користувачами заходи різного формату: майстер-класи, патріотичні раптівки, творчі 
майстерні, народознавчі заходи онлайн на платформах Zoom, Google Meet, відеоролики для 
соцмереж. 

Святкування Дня вишиванки у бібліотеці для юнацтва зазвичай супроводжується 
різноманітними акціями, фотосесіями та флешмобами. Працівники цієї бібліотеки вирішили 
не змінювати традицій, а тому організували раптівку «Ген вишиванки», в якій взяли участь 
39 дітей, майже всі вони – з родин, переселених до Олександрії через війну. 

Щоб підтримати сутність української вишивки, зберегти та популяризувати славні 
українські традиції серед дітей, бібліотекарі бібліотеки-філії №10 запропонували долучитися 
до створення відеоролика учнів ЗНЗ №10 (молодша ланка), отримали підтримку як учителів, 
так і батьків, і створили неймовірно милий відео-вернісаж «А сорочка мамина серцю 
мила…». 

Майстер-клас «Паперова вишиванка для Софійки та Іванка» відбувся в бібліотеці-філії 
№2. Дівчатка та хлопчики створювали паперову вишиванку своєї мрії, використовуючи 
різноманітні орнаменти та малюнки.  

Учні молодшої ланки НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №12 – 
дошкільний навчальний заклад» стали учасниками фото-селфі «Ми вбираємось у 
вишиванку», за світлинами якого бібліотекар створила святковий відеоролик та розмістила 
його на сторінці бібліотеки-філії №2 у соцмережі «Фейсбук». 

День вишиванки у бібліотеці-філії №3 видався напрочуд феєричним! Діти залюбки 
взяли участь у творчій майстерці «Вишиванка для літературного героя», яку провели для них 
працівники бібліотек-філій № 3 та № 7. 

Бібліотекарки центральної бібліотеки для дітей провели народознавче мереживо по 
виготовленню листівки «Вишиванко моя, вишиванко». Запрошені гості -  інспектор з 
ювенальної превенції, лейтенант поліції Зраєнко Оксана  та інспектор з ювенальної 
превенції, лейтенант поліції Котенко Вікторія також приєдналися до дітей і разом з ними 
виготовляли листівку-вишиванку. Серед дітей було багато таких, які адресували свою 
листівку татам, які захищають зараз нашу країну від загарбників. Дитячі листівки були 
передані через волонтерів нашим воїнам. 

Центральна міська бібліотека Олександрійської міської ЦБС влаштувала історичний 
екскурс «Барвистий світ вишиванки» на онлайн-платформі Zoom. До заходу долучилися учні 
6-х класів Ліцею інформаційних технологій – спеціалізованої школи ІІ ступеня.  

Зустріч пройшла у формі бесіди, в ході якої бібліотекар привернула особливу увагу до 
історії створення вишиванки та різноманітності її як українського національного вбрання . 

Під назвою  «Парад чарівних вишиванок» в Головківській бібліотеці-філіїї відбулася 
виставка робіт майстринь села Головківка: Дорунди Оксани Олександрівни-вчителя 
математики Головківського ЗЗСО І-ІІІст. та Братченко Любові Олександрівни - завідуючої 
господарством цього ж навчального закладу. Учасниками стали старшокласники 
Головківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, які демонстрували 
вишиванки, слухаючи розповіді майстринь про чарівну силу та таємниці  української 
вишивки. 

Українські звичаї, свята, обряди – це світовідчуття та світосприймання нашого народу. 
Вони унікальні тим, що  пояснюють та обґрунтовують взаємини між людьми, між людьми і 
природою, духовну цінність кожної окремої людини, і народу взагалі. 

Презентуючи народні традиції та навчаючи дітей шанувати їх, в центральній міській 
бібліотеці для дітей напередодні свята Яблучного Спаса 18 серпня бібліотекарі влаштували 
фольклорне свято «До світлиці прийшов Спас, пішло літечко від нас!». Діти розважалися, 
граючи в рухливі народні ігри, розгадували загадки, декламували вірші та співали 
українських пісень. 

Справжні етномандри під назвою «Грудень святами багатий» організували працівники 
бібліотеки для юнацтва. Ведучі свята, українська Господиня і Мольфарка-Чародійка з 
далеких і мальовничих Карпат, «провели» дітей від Дня Романа до найзаповітнішого дня у 



році – Дня Святого Миколая. Рухаючись від одного свята до іншого, юні відвідувачі 
бібліотеки дізнавались про кожне свято та традиції його святкування. 

А під час етнопосиденьок «На Андрія ми гуляли…» бібліотекарі допомогли дітям 
поринути в атмосферу загадковості вечора Святого Андрія. 

Протягом 2022 року дуже затребуваними були майстер-класи з різних технік рукоділля, 
які збирали іноді й по 50-80 дітей (в центральній міській бібліотеці для дітей) разом з 
батьками, частіше з родин ВПО. Діти під керівництвом бібліотекарів освоювали різні техніки 
рукоділля: вироби з синельного дроту, фоамірану, фетру, картону, паперу, пластиліну, гіпсу, 
глини, природніх матеріалів тощо. 

Поступово до проведення майстер-класів з рукоділля доєдналися й філії. Таким чином, 
щодня проводилися творчі майстер-класи в різних мікрорайонах міста. Всього протягом року 
було проведено 726 майстер-класів: 705 – у форматі офлайн та 21 – у відеороликах. 

В дитячій бібліотеці та в центральній міській бібліотеці влаштовувалися майстер-класи 
з оволодіння різними техніками малювання – пухирчатою плівкою, восковими олівцями, 
фарбами, ватними паличками тощо. Проводили ці майстер-класи Анастасія Мандебура, 
креативна викладачка з образотворчого мистецтва з міста Харкова, та Світлана Микита – 
викладачка з дитячої художньої школи. 

В центральній міській бібліотеці функціонував Арт-майданчик для молоді, в межах 
якого проходили майстер-класи з різних технік рукоділля (виготовлення брошок, ляльок-
мотанок, розпис одягу та скляних поверхонь, вітражів, тощо), малювання (живопис, графіка, 
крапковий малюнок тощо) та фотографування (портретна, репортажна зйомка тощо). 

«Маленька майстерня» за підтримки громадської організації «Десяте квітня» провела в 
бібліотеках ЦБС серію безкоштовних воркшопів «Керамічна магія».  

Користувачі бібліотек отримали чудову можливість навчитися мистецтву кераміки під 
керівництвом майстрині, викладача-волонтера Анастасії Білої. Виготовляли різноманітний 
посуд, патріотичні магнітики та брелоки із глини, гіпсу. 

Протягом 2022 року бібліотеки ЦБС продовжували організовувати виставки творчих 
робіт користувачів бібліотек з метою сприяння обміну професійним досвідом, надання 
ремісникам інформаційної  та консультативної допомоги. Цьогоріч такі виставки були 
благодійними – усі зібрані кошти було направлено на допомогу ЗСУ.  

Поціновувачі мистецтва мали можливість ознайомились з творчістю нашої місцевої 
художниці-анімалістки Еліни Кокошнікової під час  презентації та функціонування  її першої 
персональної виставки під назвою «Викрадачі наших сердець». 

Восени відбулося відкриття ще одної благодійної фотовиставки «Загадковий Шандан». 
На огляд поціновувачів образотворчого мистецтва Олександр Шандан представив 20 робіт. 

До Дня захисників та захисниць України, Дня українського козацтва та Свята Покрови 
Божої Матері в читальній залі центральної бібліотеки Олександрійської міської ЦБС 
відбулося відкриття колективної благодійної виставки картин місцевих художників 
«Непереможні: сильні духом і тілом». До виставки долучилися художники міста: Олександр 
Охапкін, Василь Ковач, Лариса Добровольська, Валентина Безкоровайна, Наталія Додатко, 
Наталія Ткаченко, Віра Дабіжа, Тетяна Усенко. На виставці було представлено близько 50 
неповторних полотен художників, серед яких значну частину займають пейзажі рідних та 
улюблених куточків України, символи нашого народу, козаки, портрети відомих українців 
тощо. 

З нагоди наближення новорічно-різдвяних свят в центральній книгозбірні громади було 
відкрито виставку «Новорічні фантазії», на якій було представлено роботи на новорічно-
зимову тематику відомих олександрійських художників, серед яких: Еліна Кокошнікова, 
Наталія Ткаченко, Наталія Додатко, Лариса Добровольська, Валентина Безкоровайна. 
Вперше представила свої акварельні роботи Юлія Гусак, яка приїхала в наше місто з 
м.Лиман. Експонувалися і  митецькі роботи П. Крутицької та Л. Антоненко, які знані далеко 
за межами Олександрійщини своїми неймовірними картинами вишитими стрічками та 
українськими рушниками. Творчі роботи надали також учні Олександрійської дитячої 
художньої школи та студенти фахового коледжу культури. 

 



Збереження  та популяризації наявних елементів нематеріальної культурної 
спадщини та виявлення нових. 

З метою охорони, збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної 
спадщини Олександрійської територіальної громади, протягом 2022 року було вжито низку 
заходів щодо виявлення, охорони, збереження та популяризації елементів нематеріальної 
культурної спадщини.  

З метою виявлення елементів НСК проводились опитування серед жителів міста та 
громади, а також здійснювались експедиції в села Головківка та Захарівка. Результатом є 
виявлення відомостей про обрядові страви, що готувались на Маковий Спас і Різдво.  

Шулики - обрядова страва, що готується на Маковий Спас. Це печені, або смажені 
коржі, розрізані, або порвані на шматочки та змащені сумішшю меду та маку. В 
Олександрійскій та сусідській Новопразькій громадах  виявилось більше двох десятків осіб, 
яким ця традиція дісталась від пращурів, та які продовжують готувати шулики на Спас. 
Приготування шуликів Кривко Антоніною 1951 р.н., жителькою села Нова Прага, яка є 
носієм елементу НКС було зафільмовано та презентовано для загалу в місцевому ресторані 
СанРемо. Всі присутні переглянули фільм та пригостились шуликами, що були приготовані 
за одним зі знайдених рецептів. 

Коні й Баришні - обрядове різдвяне печиво у формі фігур коників і дівчаток, що 
готується на Святвечір. Це печиво згадується у «Матеріалах для етнографії  Херсонской 
губернии» Івана Бессараби (С.Петербург,1916р.в.), матеріали для яких були зібрані протягом 
двадцятьох років в селищі Нова Прага та ін. Олександрійського району. Сучасні дослідження 
виявили згадки про це печиво в селі Головківка, Захарівка та місті Олександрія. Розповідь 
жительки села Головківка Катерини Іванівни Чайки 1948р.н, про традиції випікання коників 
і баришень та святкування Різдва в родині було зафільмовано та презентовано громаді в 
Олександрійському міському музейному центрі. На захід було запрошено місцеву 
підприємицю, власницю майстерні солодощів, що спеціалізується на виготовленні печива, 
задля зацікавленості у створені комерційного кейсу. 
  Всі етапи виявлення відомостей про елементи НСК регулярно висвітлюються на 
сторінці «Вдома» та офіційній сторінці Олександрійського міського музейного центру  в 
соціальній  мережі Facebook. 

 
 Участь у міжнародних та всеукраїнських проектах. 

Палац культури «Олександрійський театр» 
- ІІ Всеукраїнський БЛАГОДІЙНИЙ хореографічний ФОРУМ КОНКУРС 2022 на часі 

«Танцююча осінь» онлайн:  два дипломи І ступеню в номінації «Сучасна хореографія», 
дипломи І та ІІ ступеню в номінації «Народна стилізація» - старша група колективу.  

- Очікуємо результати з «Фестивалю - марафону «Мистецька сотня».  
Драматична театр-студія «Різдво», керівник – Олена Цівінська, приймала участь у: 
- Театральний фестиваль «Театральна весна Кіровоградщини». Отримали 2 місце з 

виставою «Квітка Душа». 
Палац культури «Світлопільський» 

06 лютого народний аматорський колектив спортивно-бального танцю 
«Олександрит» – взяв  участь у Відкритому Чемпіонаті «FNDL» м. Дніпро. Здобули два - I 
місця, три - II місця та два - III місць; 18 лютого – участь у Всеукраїнських змаганнях 
«Зимовий вальс» м. Полтава. Здобули чотири - I місця, чотири - II місця, два - III місць та 
одне - IV – місце; 19 лютого – взяв участь у Міжнародних змаганнях «II International dance 
festival», провела «Українська спортивна танцювальна спілка» м. Черкаси. Здобули чотири - I 
місця, чотири - II місця, три - III місць та одне VI – місце. 

У лютому місяці народний аматорський вокальний ансамбль «Криниченька» - взяв 
участь у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Талант – Ти» м. Київ. 
Здобули – Диплом  ІІ ступеня; лютий місяць – участь у дистанційному Всеукраїнському 
багатожанровому фестивалі-конкурсі «Битва жанрів» м. Київ. Здобули Диплом І ступеня 

У березні місяці народний аматорський театр юного глядача «Апельсин» – взяв 
участь в обласному онлайн огляді-конкурсі аматорських театральних колективів «Театральна 
весна Кіровоградщини». Отримали за виставу «Ніч перед Різдвом» Диплом І ступеня та 



Дипломи в номінаціях: «краща режисерська робота», «краща сценографія» та «кращий 
акторський ансамбль».  

У квітні аматорський хореографічний колектив естрадного та сучасного танцю 
«Калейдоскоп» – взяв участь у дистанційному Всеукраїнському багатожанровому фестивалі 
«Радій життю» м. Київ. Здобули чотири І місця. 

31 травня зразковий аматорський вокальний дитячий ансамбль «Нові імена» - взяли 
участь у дистанційному Міжнародному двотуровому фестивалі-конкурсі мистецтв 
«Чорноморська соната» м. Одеса. Здобули дав – ІІ місця у номінації «Вокальне мистецтво» 
жанру «естрадний вокал» та пам`ятні статуетки.  

25-26 червня аматорський хореографічний колектив естрадного та сучасного танцю 
«Калейдоскоп» -взяли участь у дистанційному Міжнародному благодійному українсько-
польському чемпіонаті мистецтв «Гаряче літо без кордонів 2022» Польща – Україна. Здобули 
чотири - І місця в категоріях від 7-16 років та одне – ІІ місце в категорії від 7-9 років.  

У червні місяці зразковий аматорський хореографічний колектив сучасного та 
класичного танцю «Аlex modern – взяли участь у дистанційному Міжнародному фестивалі 
мистецтв «Все буде Україна», приурочений до Дня захисту дітей, м Київ. Здобули Гран–Прі 
фестивалю, три - I місця, одне - II місце та одне - III місце. 

05 серпня народний аматорський вокальний ансамбль «Криниченька» – взяв участь у 
дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Кубок Фараона»  м. Шарм-ель 
шейх в Єгипті. Здобули Диплом ІІ ступеня та «Зіркову статуетку» організаторів фестивалю 
Європейської молодіжної ліги; у серпені місяць – також взяли участь у дистанційному 
Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Незламна мирна Україна» 
м. Дніпро. Здобули Диплом ІІІ ступеня.  

14 серпня аматорська вокальна студія «Покоління NEXT» -взяла участь у 
дистанційному Міжнародному фестивалі конкурсі вокального мистецтва «Лине пісня 
чарівна» м. Дніпро. Здобули одне - І місце, одне  – ІІ місце та одне III місце. 

16 жовтня народний аматорський колектив спортивно-бального танцю 
«Олександрит» – взяв участь у Всеукраїнських змаганнях «Кубок ректора» м. 
Кропивницький. Здобули чотири - I місця, три - II місця, три - III місць, два IV – місця, одне  
V – місце та одне - VI– місце; 27 жовтня – участь у Всеукраїнських змаганнях  «Viva dance 
cup» м. Олександрія. Здобули шість - I місць, дев`ять - II місць, два - III місця та три VI – 
місця. 

21 жовтня аматорська вокальна студія «Покоління NEXT» - взяв участь у 
дистанційному Міжнародному двотуровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Обдаровані 
зірки» м. Дніпро. Здобули два - І місця та два – ІІ других місця.  

У листопаді місяці народний аматорський вокальний ансамбль «Криниченька – взяла 
участь у дистанційному двотуровому фестивалі вокального мистецтва «Лине пісня чарівна» 
м. Чоп. Здобули Диплом  І ступеня. 

10-11 грудня народний аматорський театр юного глядача «Апельсин» - взяв участь у 
дистанційному ІХ Міжнародному двухтуровому фестивалі-конкурсі «Сходинки до 
майстерності» м. Ужгород. Отримали Гран-прі фестивалю за високу виконавську 
майстерність. 

23 грудня зразковий аматорський хореографічний колектив сучасного та класичного 
танцю «Аlex modern» – взяв участь у дистанційному Міжнародному конкурсі «Fell the beat», 
м. Київ. Здобули три - I місця (дует, соло та груповий номер). 

25 грудня народний аматорський колектив спортивно-бального танцю «Олександрит» 
– взяв участь у Всеукраїнських змаганнях «WINTER UDU CUP 2022» м. Полтава. Здобули 
сім - I місць, чотири - II місця, три - III місця, одне IV – місце, два V – місця та два- VI– 
місця. 

Будинок культури селища Олександрійське 
 17.11. 2022 хореографічний колетив «Dance Fire» Участь в семінарі Уманського 

державного педагогічного університету "Ключові аспекти підготовки майбутніх керівників 
хореографічного  колективу" відео заняття«Dance Fire»; 



 22.11.2022 студія «Молоді голоси» прийняли участь у щорічному творчому 
онлайн проекті «Фестиваль зірок». Вибороли два дипломи 1 ступеню у двох вікових 
категоріях; 

 22.11.2022 хореографічний колетив «Dance Fire»  участь у Фестиваль зірок, 
м.Знам’янка; 

 24.08.2022 хореографічний колетив «Dance Fire» участь у  Міжнародний конкурсі 
мистецтв ШансЛенд фестиваль (дистанційно) заняли 1 місце . 

Олександрійська дитяча художня  школа 
 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль мистецтв «Святкова зоря – 2022» -1 

перемога ( диплом Гран- прі).; 
 ІІ Всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Зимова казка» - 1 перемога ( І місце); 
 Дистанційний Міжнародний One-line-конкурс образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва  «Симфонія кольорів - Самоцвіти» - 13 перемог (І місце-9, ІІ місце - 
4); 

 One-line-конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 
«Симфонія кольорів - Самоцвіти» «Діалог зі старими майстрами – Вінсент Ван Гог» - 1 
перемога (І місце); 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс  мистецтв «Чарівний світ» 3 
перемоги (І місце - 3); 

 ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс образотворчого мистецтва «Ренесанс» - 2 
перемоги (І місце - 1, ІІ місце - 1); 

 І Міжнародний он лайн  конкурс «Open art fest – Ankara 2022» -1 перемога ( І 
місце); 

 ХХХІІІ Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Підводні фантазії – 2022» - 9 
перемог, приз глядацьких інтернет-симпатій ( ІІ місце - 2, ІІІ місце -3, ІV місце -3); 

 VІІІ Міжнародний інтернет - конкурс малюнка «Марка дружби»  - 2 перемоги ( І 
місце - 2); 

 Міжнародний двотуровий конкурс образотворчого мистецтва «Різдвяна зірка» - 1 
перемога (ІІ місце -1); 

 Всеукраїнський дитячий конкурс пейзажу «Мій рідний край» - 2 перемоги ( ІІ місце 
- 1, ІІІ місце - 1); 

 Участь в І Всеукраїнській виставці учнів мистецьких шкіл «Малюють діти 
України» -2  перемоги ( І місце - 1, ІІ місце - 1); 

 Всеукраїнський конкурс-виставка декоративно - ужиткового та образотворчого 
мистецтва «Пригоди веселого кота» - 28 перемог (І місце в різних вікових категоріях та в 
різних номінаціях – 23 перемоги, ІІ місце - 5); 

 Всеукраїнський конкурс учнівської творчості присвячений Шевченківським дням - 
1 перемога (І місце - 1); 

 Всеукраїнський конкурс з образотворчого мистецтва «Веселкові фарби» - 11 
перемог ( Гран – прі - 2, 1 місце – 5, 2 місце – 3, 3 місце - 1); 

 VІІІ Всеукраїнський конкурс образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва «Етюдний вернісаж» - 1 перемога (ІІІ місце - 1); 

 Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячого малюнка «Я і мої права» - 1 перемога 
(фіналіст); 

 Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Графічні метаморфози» - 1 перемога 
(ІV місце -1); 

 ХХХІІІ Всеукраїнський конкурс  малюнків «Акварелі райдуги» - 12 перемог (1 
місце – 10, 2 місце – 2); 

 ІV Всеукраїнський конкурс мистецтв «Моя мрія - моє майбутнє» - 2 перемоги     ( 1 
місце – 2); 

 ІІІ Всеукраїнський конкурс мистецтв «На крилах мрій»-2 перемоги (1 місце – 2); 
 Всеукраїнський дистанційний конкурс майстрів «Краса рідного краю» - 3 перемоги 

( 1 місце – 2, 3 місце - 1); 
 Всеукраїнський конкурс «Моя територія натхнення» - 1 перемога( Гран - Прі); 



 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Україна єдина» - 1 
перемога ( 2 місце – 1). 

Дитяча музична школа «Перлина»  
 Українсько-хорватський дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Stars of 

Groatia» Лауреат ІІ ступеня ДАВИДЮК Марьян (фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО 
Є.Ю.; 

 Канадсько-український фестиваль дитячої та юнацької творчості, І місце 
ДАВИДЮК Марьян (фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 ІІ Міжнародний двотуровий фестиваль мистецтв «Лютий Фест» ІІ місце 
ВЕРБИЦЬКА Олександра (фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс талантів «Цвіт Нації» Лауреат 
ІІ ступеня ОСИЧЕНКО Степан (фортепіано) – викладач ГРУЙ Т.В.; 

 XXXVII Міжнародний багатожанровий двотуровий дистанційний  фестиваль-
конкурс мистецтв «Наша ненька Україна» Лауреат ІІ премії МАРУЩУК Кіра (фортепіано) – 
викладач ГРУЙ Т.В.; 

 IV Міжнародний фестиваль-конкурс «Сім нот» Лауреат І ступеня ОСИЧЕНКО 
Степан (фортепіано) – викладач ГРУЙ Т.В.; 

 Міжнародний фестиваль-конкурс «ONE KIDS MUSIC FEST» Лауреат І ступеня 
МОРОЗ Віра (фортепіано) – викладач ГРУЙ Т.В.; 

 ХХХІХ Міжнародний багатожанровий двотуровий дистанційний фестиваль-
конкурс мистецтв «Зіркова Україна» Лауреат І Премії ДАВИДЮК Марьян (фортепіано) – 
викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 ІІ Міжнародний двотуровий фестиваль музичного мистецтва ІІ місце ДУЕТ: 
ДАВИДЮК Марьян, ШВІНДІНА Ірина (фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 Всеукраїнський двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв 
«Перлина України» Лауреат І премії ДУЕТ: ДАВИДЮК Марьян, ШВІНДІНА Ірина 
(фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю. 

 Канадсько-український фестиваль  дитячої та юнацької творчості  ІІ місце ДУЕТ: 
ДАВИДЮК Марьян, ШВІНДІНА Ірина (фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 VII Міжнародний двотуровий фестиваль мистецтв «Yula Art Fest» ІІ місце ДУЕТ: 
ВЕРБИЦЬКА Олександра, ШВІНДІНА Марія (фортепіано) – викладач КУЗЬМЕНКО Є.Ю.; 

 Двотуровий Всеукраїнський багатожанровий  фестиваль-конкурс мистецтв 
«КВІТКА ДУША» Лауреат І ступеня МОРОЗ Віра (фортепіано) – викладач ГРУЙ Т.В. 

Олександрійська дитяча музична школа 
 VІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на оркестрових струнних 

інструментах імені Ю.П.Хілобокова (м. Кропивницький), 2022р. 
 Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Коло друзів» 2022 р.  
 Міжнародний дистанційний двотуровий фестиваль-конкурс талантів «НАТАЛКА 

ПОЛТАВКА» (м. Київ) 2022 р.  
 Міжнародний багатожанровий двотуровий благодійний конкурс мистецтв 

міжнародний проект «З миром у серці» (Україна – Австрія) 2022 р.  
 Міжнародний багатожанровий двотуровий благодійний конкурс мистецтв «TATRA 

OF STARS» (Україна – Словаччина) 2022 р.  
 Всеукраїнський багатожанровий двотуровий конкурс мистецтв «Український 

розмай» (м.Київ) 2022 р.  
 Міжнародний благодійний двотуровий конкурс мистецтв формула успіху – 

марафон талантів 2022 р. (м.Відень,Республіка Австрія)  
 ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокального мистецтва "ГОЛОС СЕРЦЯ" 

2022 р. (м. Кропивницький)  
 Міжнародний багатожанровий двотуровий благодійний конкурс мистецтв «Зимова 

казка» - 2022 р. (м. Прага, Чехія)  
 I International Christmas OLYMPIAD of various Art «Winter Games 2022» (Польша-

Україна 2022)  
 ІІІ Міжнародний дистанційний конкурс Odesa Music Olymp – 2022 (м. Одеса) 

Централізована бібліотечна система 



Маємо декілька приємних подій та перемог 2022 року: 
 Міжнародний конкурс дитячої листівки «Дітям світу – сонце й мир!» до 

Всесвітнього дня  дитини; 
 Всеукраїнський конкурс «Лідер читання»; 
 Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули»-2022; 
 Обласна акція  «Вишиванка – магічний код нації» (до Дня вишиванки); 
 Обласна акція «Rave-party #Molod_die»(до Дня молоді); 
 Обласна культурно-мистецька акція «Мудрість віків через роки» (до 300-річчя з 

дня народження Г. С. Сковороди) 
 

Залучення у звітному періоді благодійних організацій, меценатів, спонсорів до 
участі у заходах, срямованих на розвиток культури і мистецтва. 

Музейний центр ім. Худякової А.Ф. 
Благодійною організацію «Благодійний фонд «Турбота» було подаровано у відділ 

«Будинок Дмитра Чижевського» Олександрійського міського музейного центру імені 
Худякової А.Ф. для  експонування рідкісні предмети: 

- фортепіано, початок ХХ ст.; 
- телескоп, початок ХХ ст.; 
- настінний годинник, кінець ХІХ ст.; 
- першовидання книг Дмитра Чижевського 4 шт. 

Завдячуючи Благодійній організації «Благодійний фонд С.В.І.Т. РАЗОМ 2022» на 
заклади передано гуманітарну допомогу для укриття: засоби гігієни, миючі засоби, ємності 
для питної та технічної води. 

 
Покращення матеріально-технічного стану закладів культури міста у т.ч.: 
капітальні та ремонтні роботи:    

проведення капітальних та ремонтних робіт: 
 технічна інвентаризація об’єкта на виготовлення технічного паспорту 

(Першотравнева, 4) - 12,1 тис.грн.; 
 технічне обслуговування захисного обладнання закладів культури - 26,9 тис.грн.; 
 поточний ремонт покрівлі в ІТЦ «Олександрія» вул. Шевченко, 66 - 4,1 тис. грн.; 
 поточний ремонт цоколю Піщанобрідського сільського клубу - 7,9 тис. грн.; 
 поточний ремонт дощової каналізації та покрівлі у дитячій бібліотеці - 21,7 тис. грн.; 
 промивка та гідравлічне випробовування трубопроводів системи центрального 

опалення ПК «Світлопільський» - 199,2 тис.грн.; 
 оформлення технічної документації на водопостачання та каналізування для ОДМШ 

та ДМШ «Перлина» - 4,0 тис.грн.; 
 розроблення тех. умов на  водопостачання та водовідведення для ОДМШ та ДМШ 

«Перлина» 7,8 тис. грн.; 
 виконання проектних робіт на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення 

для ОДХШ 9,5 тис. грн.; 
 монтаж системи газового пожежогасіння музейного центру ім. Худякової А.Ф. -  

5,0 тис.грн. 
 вогнегасна обробка дерев’яних конструкцій покрівлі ДМШ «Перлина» - 12,0 тис. 

грн.; 
 виготовлення та встановлення протипожежних дверей з необхідним класом 

вогнестійкості в електрощитову для ПК «Світлопільський» - 34,6 тис. грн. 
 поточний ремонт протипожежного водопостачання ПК «Світлопільський» - 48,5 тис. 

грн.; 
 монтаж системи пожежної сигналізації ДМШ «Перлина» - 48,4 тис. грн.; 
 проведення електромонтажних робіт для ЦБС - 8,7 тис. грн.; 
 поточний ремонт по заміні вікон на металопластикові в ПК «Світлопільський» - 

112,4 тис. грн.; 



 послуги по заміні лічильника, трансформаторів для ПК «Світлопільський» - 5,4 тис. 
грн. 

придбання обладнання та комп’ютерної техніки: 
 придбання стелажів, вітрин та шаф в ІТЦ «Олександрія» та музейний центр  

ім. Худякової А.Ф. - 32,5 тис.грн.; 
 придбання лічильника, трансформаторів струму для ПК «Світлопільський» - 15,5 

тис.грн.; 
 придбання протипожежного обладнання (рукав пожежний, стволи пожежні) для ПК 

«Світлопільський» - 39,9 тис.грн.; 
 придбання стільців для укриття ЦБС - 34,0 тис.грн.; 
 придбання металопластикових вікон та відливів ОДХШ - 37,5 тис.грн.; 
 придбання протипожежного крану та гайки-штуцера для ПК «Світлопільський» - 

49,1 тис.грн.; 
 придбання лічильників електричної енергії, трансформаторів струму для ПК 

«Світлопільський» - 29,5 тис. грн.; 
 придбання гінератора інвентарного для ОДМШ - 29,0 тис. грн.; 
 придбання будівельних матеріалів та сантехніки для ЦБС - 29,9 тис. грн. 

 
Юридична адреса управління культури і туризму Олександрійської міської ради: 

Ууправління 
культури і 
туризму 
міськвиконкому 

Юридична 
адреса 

Адреса 
веб-сайту 

Електронна 
пошта 

Телефон Факс Мобільний 
телефон 

Управління 
культури і 
туризму 
Олександрійської 
міської ради  

28000  
м.Олександрія, 
пл.Соборна, 6 
кім. № 10 

http://rada@ 
alexandria. 
kr.ua 

ukitomr@ukr.net (05235) 
7 17 73 

(05235) 
7 20 82 

 

Інформація про склад управління культури і туризму міської ради: 
 Електронна 

адреса 
Телефон  
службовий 

Телефон 
домашній  

Факс  Мобільний 
телефон  

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга 
Володимирівна, 
начальник 
управління 
культури і туризму 
міської ради  

ukitomr@ukr.net (05235)7 20 82  (05235) 
7 20 82 

(099) 0331512 

ВОЛКОВА  
Наталія Сергіївна, 
заступник 
начальника 
управління 
культури і туризму 
міської ради 

ukitomr@ukr.net 05235)7 17 73  05235) 
7 17 73 

(050)9075921 

 

 

Начальник управління      Ольга ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 


