
Звіт про роботу управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у 2014 році 

 

 

Пріоритетним напрямком роботи управління у 2014 року було збереження мережі 

закладів культури, яка налічує 6 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів району (4 музичні школи, дитяча художня школа № 3, дитяча школа мистецтв 

№ 5), 11 бібліотек, об’єднаних у Центральну бібліотечну систему, Централізовану 

бухгалтерію управління, а також КП „Дитячий кінотеатр „Кадр”, якому за рахунок 

бюджету надаються трансферти на підтримку та утримання. 

Близько 2000 дітей та підлітків щорічно отримують початкову спеціалізовану 

мистецьку освіту у 6 навчальних закладах району. Робота викладачів шкіл 

естетичного виховання Оболонського району була спрямована не тільки на якісне 

виконання учбового плану, а й на підняття рівня мистецької початкової освіти, про що 

засвідчують участь учнів у міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, 

олімпіадах, виставках. Учні шкіл естетичного виховання району брали участь у 

мистецьких конкурсах та фестивалях та досягли значних успіхів. Це такі конкурси, як 

"Об'єднаймося ж, брати мої !", "Традиції і сучасність”, конкурс фортепіанної музики ім. 

О.Вериківської, „Веселкове розмаїття”, „Нові імена України” тощо. Напередодні 

Міжнародного Дня захисту дітей 6 учнів шкіл естетичного виховання Оболонського 

району, лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів, отримали творчі стипендії 

голови Київської міської державної адміністрації. 

Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи Оболонського району в 

2014 році була спрямована на подальшу автоматизацію та комп’ютеризацію бібліотечної 

діяльності. 

Окрім традиційного обслуговування читачів, у бібліотеках району були проведені 

акції, «круглі столи», семінари для підняття престижу не тільки бібліотечної справи та 

пропаганди бібліотек району, а й поширення інформації на більш високий 

державницький рівень. 

Невід’ємною частиною роботи управління є проведення районних культурно-

мистецьких районних заходів, направлених на збереження та відродження традицій 

українського народу, організацію змістовного культурного дозвілля мешканців району 

та гостей столиці. Особлива увага була приділена святкуванню Року Тараса Шевченка 

та відзначення 200-річного ювілею від дня народження Великого кобзаря. Зокрема, 

проведено низку святкових заходів у закладах культури (конкурси, святкові концерти, 

літературні вечори, виставки художніх робіт, книжкові виставки та інші). Слід 

відзначити, що в міському турі всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

„Об’єднаймося ж, брати мої!” І-е місце посіла учениця Дитячої художньої школи № 3 - 

Наталія Касинець. 

Також, працівники управління долучилися до проведення районних культурно-

мистецьких заходів: з нагоди Дня Перемоги, Дня Києва та Дня столиці, урочистостей до 

Дня Державного Прапора та 23-ї річниці незалежності України, засвічення районної 

новорічної ялинки тощо.  

Доброю традицією в Оболонському районі стало запрошення майстрів народних 

ремесел в рамках відзначення державних та народних свят, з метою проведення 

святкових виставок-вернісажів для популяризації та донесення до більш широкого 

загалу їх творчих надбань. У рамках проведення заходів до 23-ї річниці незалежності 

України, у сквері біля пам'ятника архангелу Михаїлу була проведена виставка-ярмарок 

товарів народної творчості „Світ рукоділля” за участю Благодійного фонду „Чернецьке 

братство”, експонувалися роботи майстрів з декоративно-ужиткового мистецтва. Також, 

у рамках святкування 23-ї річниці незалежності України, в Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації була приурочена персональна виставка майстра 

традиційного народного мистецтва, члена Національної Спілки художників України 

Й.Б.Осташинського, на якій було представлено роботи незвичайного творчого жанру - 

архітектура у мініатюрі (вироби  із сірників ). 

З метою поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району, 

протягом року були проведені капітальні роботи: 

- у Дитячій художній школі № 3 (просп. Оболонський, 34/1) - заміна фасадних вікон на 

суму 47, 6 тис. грн.; 



- у Дитячій музичній школі № 36 (вул. Г.Дніпра, 14-Г) - електромонтажні роботи на суму 

60, 3 тис. грн.; 

- у Дитячій музичній школі № 40 (вул. Богатирська, 2-В) - утеплення стіни та ремонт 

класу на суму 44, 0 тис. грн. 

Також, управлінням у 2014 році проводилась робота щодо отримання акту на 

право власності земельної ділянки площею 1,01 га по вул. Маршала Малиновського,  

11-В (Дитяча школа мистецтв № 5). У районі давно назріла нагальна потреба у 

будівництві концертної зали із сучасним звуко-світлотехнічним обладнанням, тому 

вкрай необхідна розробка та затвердження проектно-кошторисної документації на 

будівництво концертної зали школи мистецтв. 

Управлінням здійснювався контроль за дотриманням вимог підприємствами, 

установами та організаціями стосовно санітарно-технічного стану анотаційних дошок, 

скульптур, пам’ятних знаків, пам’яток культурної спадщини та прилеглої до них 

території. Протягом року в Оболонському районі м.Києва було відкрито три пам’ятних 

знаки: Героям Небесної Сотні, Героям-Патріотам, які виконували інтернаціональний 

обов’язок та Героям України. 

У 2014 році проводилась робота з інвентаризації об’єктів туристично-

рекреаційної сфери в Оболонському районі м. Києва, створення реєстру. 

З метою створення нового, комфортного, високоякісного привабливого 

середовища для мешканців району та туристів було ініційовано проведення конкурсу 

проектів об’ємно-просторової скульптури на території Оболонського району «Оболонь 

моєї мрії». Оголошення про проведення зазначеного конкурсу було розміщено на веб-

сайті Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Туристичні фірми Оболонського району м.Києва брали участь у роботі ХХ 

ювілейної Міжнародної туристичної виставки UITT „Україна – подорожі та туризм”, яка 

відбулася 26-28 березня 2014 року в Міжнародному виставковому центрі. Також, 

проводилась робота по створенню електронних віртуальних мандрівок про Оболонський 

район, а саме: „Мій чудовий рідний край” - рубрики „Вас вітає Оболонь”, „Храми 

Оболоні”, „Історія однієї вулиці”. 

Протягом року в Оболонському районі підготовлено та проведено низку 

туристично-спортивних та краєзнавчих заходів, а саме: районний конкурс „Кращий 

екскурсовод музею при навчальному закладі”, районний місячник зі спортивного 

орієнтування, районний краєзнавчий конкурс „Країнознавець: Чеська Республіка”, 

відкрита першість Оболонського району зі спортивного орієнтування, районний конкурс 

учнівської молоді „Музеєзнавець”, районний етнографічно-краєзнавчий конкурс 

„Великодній оберіг”, першість Оболонського району зі спортивного орієнтування серед 

учнівської молоді до Дня туризму в Україні, конкурс „Моя Батьківщина –Україна”. 


