Мережа
закладів культури
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 2016 рік , передбачені кошти у сумі 37 410 600, 00 грн., а також - КП „Дитячий кінотеатр „Кадр”- 1 611 100, 00
грн.; касові видатки за 2016 рік склали - 36 753 518, 48 грн., Дитячий
кінотеатр „Кадр” - 1 607 232, 00 грн.
Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи Оболонського
району міста Києва
у січні-вересні
була спрямована на подальшу
автоматизацію та комп’ютеризацію бібліотечної діяльності. Продовжувала
працювати створена комп’ютерна мережа: 4 Інтернет-місця в
ЦПРБ
ім. О.С.Пушкіна,
3 Інтернет-місця ПБ ім. Анни Ахматової та 3 Інтернетмісця ПБ ім. Самеда Вургуна для користувачів (безкоштовно). Користувачам
надавався широкий спектр основних послуг: інформування про склад
бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат, пошук
джерел
інформації, видача документів з фонду бібліотеки для користування на
абонементі та у читальному залі, користування електронними ресурсами в
Інтернет-центрі, замовлення та доставка документів або їх клпій через
міжбібліотечний абонемент (МБА) або внутрішньо-системний обмін (ВСО),
вільна зона Wi-Fi, організація культурних заходів. 1 757 Інтернет користувачами було переглянуто 54 965 сайтів, кількість відвідувань склала 11 837. На порталі ЦБС Оболонського району користувачі мали змогу
користуватися електронним каталогом.
За 2016 рік обслужені: читачі - 52 530 осіб, із них 22 916 – діти,
книговидача – 1 161 548 примірників, у бібліотеках для дітей – 478 753
примірників, відвідувань – 351 235, у бібліотеках для дітей - 172 757.
За звітний період портал http://ocls.kyivlibs.org.ua відвідало - 8 582
нових користувачів, 266 528 відвідувачів здійснили 704 407 переглядів з
307 290 хостів, в середньому 2,6 переглядів на 1-го користувача.
У звітному періоді було придбано 132 назви (257 комплектів) українських
періодичних видань на суму 52 000,00 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”.

Знаковою подією у культурному житті шкіл естетичного виховання району
стало проведення у школах І відбіркового туру VП міського Фестивалю
української пісні , було відібрано найкращі номери на районний концерт
ІІ туру, який відбувся 10.03.2016 у ДШМ № 5 та став незабутнім святом
української пісні. Найкращі номери Фестивалю були репрезентовані
24 квітня 2016 року у заключному концерті Київської дитячої філармонії
„Квітневі зорі” у Колонному залі Національної філармонії України.
З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей 3 учнів шкіл естетичного
виховання Оболонського району, лауреати міжнародних та всеукраїнських
конкурсів отримали творчі стипендії голови Київської міської державної
адміністрації
З метою святкування 202 – річниці від дня народження Т.Г.Шевченка у
закладах культури району проведено низку святкових заходів (конкурси,
святкові концерти, літературні вечори, виставки художніх робіт, книжкові
виставки тощо). Ключовою подією у творчих змаганнях стало досягнення
Дитячої художньої школи № 3 - учениця Баралюк Юлія стала переможницею
ІV етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
під гаслом
„Об”єнаймося ж, брати мої, присвяченого Шевченківським дням у
номінації „Образотворче мистецтво” за роботу „Люстрація .Сон. „.
Учні шкіл естетичного виховання району, а саме ДШМ № 5 та ДХШ № 3
долучилися до культурно-мистецької акції „Пам”ятаємо-перемагаємо” до 71річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні , яка відбулась
03.05.2016 на вул. Хрещатик під патронатом Департаменту культури Київської
міської державної адміністрації. На високому мистецькому рівні були
проведені районні заходи до Дня Державного Прапора та 25-ї річниці
незалежності України, на які були витрачені кошти у сумі - 69 500, 00 грн. 19
грудня 2016 року на майданчику біля Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації відбулося урочисте засвічення районної новорічної
ялинки під назвою «На щастя, на добро, на Новий рік», було витрачено коштів
– 279 936,90 грн. Одночасно відбулося відкриття Резиденції Святого Миколая в
приміщенні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.
Протягом новорічно-різдвяних свят діти Оболонського району м. Києва мали
змогу поспілкуватися зі святим Миколаєм, загадати бажання та отримати
солодкий подарунок.
У 2016 році в КП „Дитячий кінотеатр „Кадр” відбувся показ 37 дитячих
фільмів, продемонстровано – 787 сеансів, відвідало дитячий кінотеатр 5 991 глядачів. На виконання рішення Київської міської ради від 14.04.2016
№ 323/323 „Про затвердження Комплексної міської цільової Програми
„Столична культура 2016- 2018”, а саме розділу "Кінотеатри" додатку А "Київ
мистецький" , матеріально-технічна база кіно закладу поповнилась новим кіно
обладнанням для сучасного кіно показу "Крісті" у системі 2-Д та 3-Д
на
суму 1 249 900,00 грн ., сучасними меблями для фойє та глядацького залу на
суму 185 600,00 грн, зовнішньою рекламою із під світкою на суму - 34 259,
00 грн.
Великим досягненням стало ухвалення на сесії Київради рішення від
10.03.2016 № 152/152 „Про надання управлінню культури, туризму та охорони

культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації земельної ділянки для обслуговування будівель та споруд дитячої
школи мистецтв № 5 на вул. Маршала Малиновського 11-В в Оболонському
районі м. Києва „.
Також опрацьовувалось питання щодо відведення земельної ділянки по
ДМШ № 39 (вул. Ф.Максименка, 18 ).
З метою виконання капітальних ремонтів, передбачених Програмою
економічного та соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, були проведені
капітальні ремонти приміщень закладів культури:
- Дитячої музичної школи № 39 (вул. Максименка,18 ): заміна вікон та ремонт
покрівлі у корпусі № 2, відмостка – на суму 133 801,83 грн.,
- районної бібліотеки ім.А.Гайдара для дітей (пр.Г.Сталінграду,51-Б):
встановлення вхідної групи та заміна вікон, заміна системи опалення, на суму –
503 578, 80 грн.,
- бібліотеки для дітей ім. Саші Чекаліна
: встановлення вхідної групи за заміна вікон, заміна системи опалення на суму
– 496 421,20 грн., всього по закладах на загальну суму – 1 133 812, 83 грн.
Для бібліотек ЦБС Оболонського району м. Києва було закуплено
комп’ютерну техніку на суму - 219 351, 00 грн. Для шкіл естетичного
виховання району було закуплено музичні інструменти та обладнання на суму
- 868 750,00 грн.
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.
З метою створення сприятливих умов для задоволення туристичних потреб
мешканців та гостей району, приділяється
значна увага розвитку
інфраструктури туризму, зокрема, розвитку рекреаційних зон, призначених для
масового відпочинку.
У травні, напередодні Дня Києва, після капітального ремонту урочисто
відкрився парк відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка».
Загальна площа парку становить 27, 7 гектарів, із них площа під
зеленими насадженнями 16, 7 гектарів. Вимощено 3000 кв. м доріжок, створено
велодоріжку по периметру парку, встановлено більше 40 лавочок, 10 клумб та
альпійські гірки, висаджені однорічні та багаторічні квіти та злакові трави,
здійснено вертикальне ампельне озеленення, висаджено понад 60 дерев: ялина,
каштан, катальпа. Облаштовано місця для проведення фотосесій та весільних
церемоній - декоративний елемент синтезу - арку „СЕРЦЕ”.
Завдяки допомозі спонсорів-меценатів у парку відкрито дитячий ігровий
майданчик у вигляді корабля з дитячою велодоріжкою та зонами для
проведення майстер-класів.
Протягом звітного періоду в Оболонському районі м. Києва підготовлено
та проведено низку туристично-спортивних та краєзнавчих заходів, а саме:
– VІІ районний конкурс «Кращий екскурсовод музею при навчальному
закладі», учасниками конкурсу стали 17 екскурсоводів, які представляли
оглядові та тематичні екскурсії по музеях, а також найцікавіші експонати, що
представлені в експозиціях шкільних музеїв;

– VІ районний конкурс «Країнознавець: Республіка Білорусь», на базі
СШ № 20 Центром туризму та краєзнавства учнівської молоді було проведено
фінал конкурсу, на якому було представлено найкращі виступи команд з різних
його етапів. Так, було презентовано творчий та життєвий шлях Олександра
Медведя, проведено віртуальну екскурсію по місту Пінськ, представлено
фрагменти казок та легенд, які команди презентували на етапі «Культура
Республіки Білорусь»;
– відкрита першість Оболонського району зі спортивного орієнтування,
учасниками якої стали 147 спортсменів з ЗНЗ № 8, 9, 18, 29, 157, 168, 170, 211,
214, 226, 231, 232, 240, 245, 256 та 285, а також представники КДЮСШ «Пуща Водиця». Теоретична частина заняття була присвячена знайомству зі
спортивним орієнтуванням, історією його розвитку в Україні та світі, крім того,
учасники познайомились зі спортивними картами та розглянули системи
відміток контрольних пунктів. В ході практичної частини заняття учням було
запропоновано пройти дистанцію за вибором по мікрорайону № 2;
– районний конкурс «Музеєзнавець». Протягом березня-квітня учнівська
молодь Оболонського району досліджувала музеї видатних діячів української
культури. За цей час учасники конкурсу, команди ЗНЗ №№ 8, 9, 18, 29, 157,
211, 225, 233, 240, 245, 252, гімназій № 299, «Оболонь» та «Потенціал»,
познайомились з історією виникнення та розвитку музеїв Лесі Українки,
Миколи Лисенка, Михайла Старицького;
– районний етнографічний конкурс «Великодній оберіг». 27 квітня 2016 року
на базі СЗШ № 231 відбулась виставка робіт та нагородження переможців
конкурсу в окремих номінаціях. Учасниками конкурсу стали 265 школярів
району, що представляли ЗНЗ №№ 8, 9, 14, 20, 29, 210, 214, 219, 226, 231, 244,
245, 252, 298, школи - інтернати №№ 21, 22 та 25, а також вихованці ЦТДЮ та
ЦТКУМ;
–
туристсько-оздоровчий збір-похід учнівської молоді Оболонського
району «Активна молодь - здорова нація» на території ДніпровськоТетерівського державного лісомисливського господарства (село Пиляви
Вишгородського району). Протягом тижня (12.06-18.06) учнівська молодь
району (109 чол.) на мальовничих берегах р. Тетерев поєднувала відпочинок з
активним навчанням. Кожного дня на всіх учасників збору чекали теоретичні та
практичні заняття з туризму, знайомство з основами пошукових робіт та
майстер - класи з різних видів декоративно-ужиткового мистецтва;
– першість Оболонського району зі спортивного орієнтування. Змагання
проходили на території Пуща-Водицького лісництва 6 жовтня 2016.
Учасниками заходу стали 127 спортсмени з ЗНЗ №№ 8, 9, 18, 20, 29, 157, 170,
214, 226, 231, 240, 245, 252, 256, 285, 298 та ЦТКУМ;
– районна краєзнавча гра «...По вулицях ходила...», в ході якої вивчалась тема
«Водойми, зелені насадження та охорона навколишнього середовища в
Оболонському районі». Учасниками заходу стали команди ЗНЗ №№ 9, 157, 170,
211, 225, 233, 240, 245 та гімназії «Оболонь». Всі команди - учасниці пройшли
маршрут за встановлений контрольний час.
Також, спортивно-туристичні команди Центру туризму та краєзнавства
учнівської молоді Оболонського району м. Києва приймали участь у проведенні
міських та всеукраїнських туристичних заходів:

– відкритій першості м. Києва зі спортивного орієнтування на розміченій
дистанції «Полярна зірка – 2016»;
– XV етапі міської Акції учнівської молоді м. Києва «Пізнай себе-пізнай свій
край»; – 49 туристсько-спортивному та 6 краєзнавчому зльотах учнівської
молоді м. Києва.
З метою відродження українських традицій та збереження історикокультурної спадщини 13.03.2016 року у парку відпочинку Пуща-Водиця
відбувся культурно-розважальний захід - свято «Масляна». У програмі свята –
хендмейд-ярмарки, майстер-класи, розважальні ігри, ярмарок рукоділля,
виступи фольклорних колективів "Дивина" та "Пущаночка", театралізоване
дійство, в якому обіграні сценки з життя давніх часів ,такі як в'язання колодки,
пригощання кулешем та варениками. Однією з родзинок свята був гість письменник Сашко Лірник з авторськими казками.
З 10 по 26 червня 2016 року в Оболонському районі відбувся перший
Міжнародний симпозіум дерев’яної скульптури «Відродження». До ПущаВодиці з’їхалися майстри – скульптори з різних регіонів України та близького
зарубіжжя, щоб продемонструвати своє мистецтво, втілити в життя свої задуми
на тему відродження. Митці зі Львова, Долини, Києва, Казахстану впродовж 10
днів працювали над скульптурами у парк. Виготовлені дерев’яні скульптури,
справжні витвори мистецтва, прикрасять паркову зону Пуща - Водиці, як зразки
сучасного мистецтва світового рівня, що не тільки підвищить туристичну
привабливість місцевості, але й послужить вихованню художнього смаку та
знайомству з тенденціями сучасного світового мистецтва.
В Оболонському районі м. Києва проводилась робота по створенню
електронних віртуальних мандрівок про Оболонський район, а саме: «Мій
чудовий рідний край» - рубрики «Історія однієї вулиці», «Вас вітає Оболонь!»,
«Храми Оболоні», «Поетично-музична Оболонь!», «Таланти Оболоні».

