Пріоритетним напрямком роботи управління у 2015 році 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 ЦБС,
Централізовану бухгалтерію управління, а також КП „Дитячий кінотеатр
„Кадр”, якому за рахунок бюджету надаються трансферти на підтримку та
утримання.
На фінансування галузі "культура і мистецтво", відповідно до
кошторису по галузі „культура і мистецтво” на 2015 рік (із змінами), були
передбачені кошти у сумі - 29 484,6 тис грн., а також - КП „Дитячий
кінотеатр „Кадр” 604,8 тис.грн.; касові видатки у 2015 році склали - 27 880,8
тис.грн, (КП „Дитячий кінотеатр „Кадр” - 604,8 тис.грн.).
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 приймали 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”. Традиційно, напередодні Міжнародного Дня захисту дітей, міська
влада вітає найталановитіших учнів шкіл естетичного виховання районів
столиці, лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів, які завдяки
своєму таланту і наполегливій праці досягли значних успіхів. Цьогоріч, 4
вихованців шкіл естетичного виховання Оболонського району отримали
творчі стипендії голови Київської міської державної адміністрації з нагоди
свята.
Робота
11 бібліотек
Централізованої бібліотечної системи
Оболонського району у 2015 році році була спрямована на подальшу
автоматизацію та комп’ютеризацію бібліотечної діяльності.
Окрім традиційного обслуговування читачів, у бібліотеках району
проводились 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
і відродження традицій українського народу, організацію змістовного
культурного дозвілля мешканців району та гостей столиці.
До відзначення 201- річниці від дня народження Т.Г.Шевченка було
проведено низку заходів у закладах культури району (конкурси, святкові
концерти, літературні вечори, виставки художніх робіт, книжкові виставки).
Знаковою подією у культурному житті шкіл естетичного виховання
району став концерт „Мистецькі обрії Оболоні”, який відбувся 22 лютого у

Колонному залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України. З нагоди
70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі були проведені 2 районних
заходи, також відбувся захід до Дня медичного працівника в КП „Дитячий
кінотеатр „Кадр”. На високому мистецькому рівні були проведені районні
заходи до Дня Державного Прапора та 24-ї річниці незалежності України, на
які були передбачені кошти у сумі – 20,3 тис.грн. На підготовку та
проведення новорічно-різдвяних заходів в районі були виділені кошти у сумі
136,8 тис.грн.
Для поновлення інструментарію у школах естетичного виховання
району були придбані музичні інструменти на суму – 118,7 тис.грн.
З метою виконання капітальних ремонтів, передбачених Програмою
економічного та соціального розвитку міста Києва на 2015 рік, були
проведені капітальні ремонти приміщень закладів культури: заміна фасадних
вікон у Центральній районній бібліотеці ім. Аркадія Гайдара для дітей (пр.
Г.Сталінграду, 51- Б) на суму 125,0 тис.грн.;
- заміна фасадних вікон та облаштування вхідної групи (ремонт козирка,
відмостки, ганку) бібліотеки ім.Саші Чекаліна для дітей (вул.Вишгородська,
38) – на суму 195,0 тис.грн.
- капітальний ремонт (сантехнічні та загально будівельні роботи) у Дитячій
музичної школи №36 (вул. Героїв Дніпра, 14-Г) – виконані роботи на суму –
179,9 тис.грн. Виконання капітальних ремонтів у закладах культури склало –
99, 98% - 499, 9 тис.грн. від запланованого обсягу 500,0 тис.грн.
У 3-х бібліотеках: бібліотеці №102, 129 для дітей, публічній бібліотеці
ім. Самеда Вургуна були проведені пожежні сигналізації на загальну суму
87,0 тис.грн. Для ЦБС (117,0 тис.грн. та ЦБ (42,0 грн.) була придбана
комп’ютерна техніка на за загальну суму - 159,0 тис.грн
Також, управлінням у 2015 році проводилась робота щодо отримання
Свідоцтва на право постійного користування земельною ділянкою площею 1,
01 га по вул. Малиновського, 11-В ( Дитяча школа мистецтв № 5) виконання завершального етапу щодо отримання рішення Київської міської
ради „Про надання у постійне користування земельноїх ділянки по вул.
Малиновського ,11-В, що перебуває у комунальній власності міста”. 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. Протягом року відпрацьовувались питання
щодо відведення земельної ділянки по ДМШ № 39 (вул. Червонофлотська,
18).
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 звітного періоду в Оболонському районі м.Києва
підготовлено та проведено низку туристично-спортивних та краєзнавчих
заходів, а саме:

- районний конкурс «Кращий екскурсовод музею при навчальному закладі»,
учасниками конкурсу стали 19 екскурсоводів, що представляли музеї
загальноосвітніх навчальних закладів Оболонського району;
- конкурс «Країнознавець: Прибалтійські Республіки», базі СШ № 20
учасниками конкурсу стали 15 команд з 14 загальноосвітніх навчальних
закладів району; – районний конкурс «Києвознавець» на знання історикокультурної спадщини м.Києва на базі ЗНЗ № 231;
- районний місячник зі спортивного орієнтування. Протягом лютого учні
ЗНЗ № № 8, 9, 18, 104, 157, 170, 194, 214, 231, 232, 239, 245, 252, 256, 285 та
298 знайомились з витоками спортивного орієнтування в Україні та світі й
прослухали теоретичні заняття з тем: «Історія спортивного орієнтування.
Спортивна карта. Контрольні пункти. Компас», «Організація змагань.
Правила змагань. Легенди КП» та «Види орієнтування. Тактика
орієнтування».
17.09.2015 у Пущі-Водиці був проведений щорічний районний
туристичний учнівський зліт з нагоди святкування Всесвітнього дня туризму
та Дня туризму в Україні.
В Оболонському районі проводилась робота щодо створення
електронних віртуальних мандрівок про Оболонський район, а саме : «Мій
чудовий рідний край» - рубрики «Храми Оболоні», «Історія однієї вулиці»
тощо.

