
ЗВІТ 

про роботу управління культури,  

туризму та охорони культурної спадщини 

 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

за І півріччя 2017 року 

 

       Робота управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації протягом І 

півріччя  2017 року була спрямована на удосконалення діючої мережі закладів 

культури і мистецтв району, зміцненню їх матеріально-технічної бази, 

популяризацію і примноження культурних цінностей, підтримку талановитої 

молоді, задоволення культурних та духовних потреб населення й організацію 

його дозвілля та зміцненню національно-патріотичного виховання.   

           Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини спільно з 

закладами культури у звітному періоді проведено 47 культурно-масових, 

мистецьких та суспільно-громадських заходів (конкурси-фестивалі мистецтв, 

театралізовані дійства, звітні концерти, виставки, урочисті покладання 

квітів).Основні  з них: 

- урочисте освячення дніпровської води  «Водохреща» (Парк культури та 

відпочинку «Гідропарк» -19.01); 

 - концерт-реквієм з нагоди вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні (ДШМ 

№6 ім. Г.Л.Жуковського 24.02); 

- Свято Масляної у Дніпровському районі м. Києва з виступами майстрів 

мистецтв, художніх колективів та проведенням святкового ярмарку (25.02); 

 - святковий концерт до Міжнародного жіночого дня 8березня (Актова зала 

Дніпровської райдержадміністрації 06.03); 

 - ХІ районний конкурс образотворчого мистецтва «Вимріяна Україна», 

концерт «Шевченківський березень», акція «Скажи книзі «Так!» (01-10.03); 

- урочисті заходи та концертна програма до Дня працівників житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування населення (17.03); 

 - урочисті заходи та концертна програма до Дня в/ч Т0710 Державної 

спеціальної служби транспорту України (клуб в/ч Т0710  18.03);    

- ІV фестиваль театрального мистецтва «Маска» (ЦК та М 23.03); 

-до Дня пам'яті та примирення  вшанування пам'яті воїнів, загиблих у Другій 

світовій війні, покладанням квітів до Кургану Безсмертя в парку  культури та 

відпочинку «Перемога», пам’ятного знаку на честь робітників ДВРЗ та до 

пам’ятного знаку на місці робітничого селища Передмостова слобідка 

знищеного нацистами на о. Гідропарк та концертна програма до Дня Перемоги 

(о. Гідропарк 05.05, ДВРЗ  08.05, парк «Перемога» 08- 09.05); 

 - фестиваль дитячої творчості «Країна дитячих мрій», «Дніпровський 

зорепад»  та концертна програма до Дня Києва та Дня столиці (27-28.05); 

- покладання  квітів до Кургану Безсмертя з нагоди Дня скорботи та 

вшанування пам'яті жертв  війни в Україні (парк «Перемога»  22.06); 

-урочисті заходи та святковий концерт до Дня державного службовця (Актова 

зала Дніпровської райдержадміністрації 23.06) тощо. 

 

 



 

Школи естетичного виховання         

   Школи естетичного виховання Дніпровського району міста Києва протягом 

І півріччя 2017 року працювали відповідно до навчальних планів роботи. 

Головним напрямком  методичної та виховної роботи, було вдосконалення 

методики викладання, підвищення якості форм і методів навчання, 

виконавської майстерності, активізації концертної  діяльності, учнів та 

викладачів.  

    Протягом звітного періоду школи естетичного виховання продовжували 

виконання комплексної цільової програми: «Столична культура і мистецтво  

на 2016-2018 роки». 

     Протягом І півріччя 2017 року учні та викладачі шкіл естетичного 

виховання району приймали участь у 40 районних та міських культурно-

мистецьких заходах, 9 Міжнародних фестивалях-конкурсах, 14 

Всеукраїнських фестивалях-конкурсах, 12 міських та районних фестивалях-

конкурсах. 

     

Централізована бібліотечна система 

    Бібліотеки Дніпровського району міста Києва проводять системну 

просвітню роботу у вихованні громадської свідомості користувачів, 
підвищенні правової культури населення застосовуючи різноманітні форми 

роботи, а саме: уроки національно-патріотичного спрямування, інформаційні 

стенди, правові години, бесіди, конкурси, інформаційно-правові куточки та 

книжкові виставки.  

    З    метою   впровадження    інформаційних  технологій   та     автоматизації 

бібліотечної діяльності протягом  І  півріччя  2017 року  у  бібліотеках району 

працювало  6  інтернет-центрів: 

- кількість користувачів – 1137 

- кількість відвідувань інтернет-центрів – 5 656 

- надано довідок та консультацій – 700 

                     Для всебічного розкриття та популяризації бібліотечного фонду, бібліотеки    

                створювали бюлетені нових надходжень, презентували книжкові виставки    та   

                тематичні   перегляди.   В   бібліотечний   фонд  за   6  місяців  надійшло  7 980   

                примірників з  них: 

• книг, брошур – 4 851  

• періодичних видань – 3129  

• кількість нової літератури на українській мові – 4 508 

    В Централізованій бібліотечній системі Дніпровського району міста Києва 

успішно працюють 11 клубів та 16 гуртків за інтересами.    

    За  І півріччя  2017 року бібліотеками району  було організовано 682 

заходи, які  відвідали 15 044 мешканця Дніпровського району м.Києва 

(літературні та музичні вечори, конкурси, години пам'яті, акції, історичні, 

мистецькі та літературні години, краєзнавчі уроки, бесіди-тренінги, зустрічі з 

цікавими людьми, майстер-класи, фольклорні свята, вечори творчості тощо). 

 

 
 



 

Центр культури та мистецтв 

      Центром культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва 

протягом І півріччя 2017 року проведено низку культурно-мистецьких заходів:  

- Свято Масляної у Дніпровському районі м. Києва з виступами майстрів 

мистецтв, художніх колективів; 

 - ІV районний фестиваль-конкурс театрального мистецтва «Маска» тощо. 

     Творчі колективи ЦК та М Дніпровського району міста Києва брали 

активну участь у різноманітних концертах, творчих конкурсах та фестивалях.  

    З метою реалізації творчого потенціалу Центру культури та мистецтв 

Дніпровського району міста Києва до репертуару творчих  колективів 

включено твори  патріотичного спрямування. 

    Протягом звітного періоду Центром культури та мистецтв Дніпровського 

району міста Києва проведено 197 культурно-мистецьких заходів, зокрема, 

майстер-класів 9, театралізованих вистав 13, концертів та конкурсно-

розважальних програм 35, конкурсів-фестивалів 12, творчих зустрічей та 

засідань клубів 125, виставок  3, виїзних заходів 14 та ін.. 

    Всього відвідало заходів,  близько :  27 300 осіб. 

 

Театр української традиції  «Дзеркало» 

    КТВ ЗК «Театр української традиції «Дзеркало» - здійснює театрально-

концертну та культурно-просвітницьку діяльність шляхом створення та показу 

вистав українською мовою в яких відображено кращі напрямки вітчизняної 

культурної спадщини, самобутні звичаї, обряди та українські традиції.  

    Протягом  І півріччя 2017 року театр зіграв 47 вистав,  з яких 8  вистав 

благодійно. Загальна кількість глядачів складає  4 718 осіб, з них по квитках – 

3 897 глядача; по запрошеннях –  821 глядача. 

    Колектив театру протягом звітного періоду брав  участь в 13 культурно-

мистецьких та суспільно-громадських заходах району  і  міста.  

 

 

 


