
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 



ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 

 Конституція України 

 Закон України “Про культуру” 

 Закон України “Про охорону культурної 

спадщини” 

 Закон України “Про бібліотеку та бібліотечну 

справу” 

 Закон України “Про державну службу”  

 Положення про відділ та ін. 

 

 



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У ГАЛУЗІ “КУЛЬТУРА І 

МИСТЕЦТВО” 

 забезпечення роботи комунальних мистецьких навчальних 
закладів початкової музичної освіти – дитячих музичних шкіл №№ 
4 ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28 

 

 розвиток бібліотечної справи – забезпечення бюджетного 
утримання 13 бібліотек Централізованої бібліотечної системи, 
удосконалення їх матеріально-технічної бази 

 

 організація, проведення районних творчо-мистецьких заходів        

                                                                            

 робота по розгляду звернень митців та правлінь творчих спілок 
України і їх місцевих осередків стосовно роботи з підготовки 
районних мистецько-художніх заходів          

 



КУЛЬТУРНЕ БАГАТСТВО РАЙОНУ 

766 пам'яток історії, культури і 

мистецтва та ін. 

64 колективи різновідомчих 

закладів культури 

17 бібліотек 

15 музейних закладів 



КУЛЬТУРНЕ БАГАТСТВО РАЙОНУ 

3 художніх галереї 

10 закладів культури (палаци, 

центри тощо) 

6 театрів 

4 кінозаклади 



КУЛЬТУРНЕ БАГАТСТВО РАЙОНУ 

5 дитячих музичних шкіл 

Центральний парк культури і відпочинку 

міста Києва 

4 концертно-мистецьких 

установи 



ПІДПОРЯДКОВАНІ ЗАКЛАДИ 

18 закладів культури та 

мистецтв 

13 бібліотек 

Централізованої 

бібліотечної системи 

5 дитячих музичних 

шкіл 

487 

працівників 

Централізована 

бухгалтерія відділу 



ШТАТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ  

 
Начальник 

Головний спеціаліст Головний спеціаліст 

Функціональні обов’язки  

 

Координація мистецько-освітянської діяльності музичних шкіл;   контроль навчального процесу; 

координація  діяльності бібліотек району; організація культурно-масоввої роботи; робота з аматорськими 

творчими колективами району, що займає окремий значний сегмент в діяльності відділу; організація та 

ведення кадрової  роботи Відділу та підпорядкованим закладам –  487 осіб; ведення діловодства;  

робота в системі “АСКОД”; охорона праці та пожежна безпека  в закладах культури; робота з митцями; 

судово-претензійна робота з майнових та фінансових питань; оформлення права власності на 

приміщення закладів; фінансово-економічна діяльність:електронні закупівлі, проведення тендерних 

закупівель та ведення тендерної документації, укладання договорів; підготовка звітів та планів роботи 

Відділу та підвідомчих закладів; робота з правовового та патріотичного виховання; робота з органами 

юстиції; з мобілізаційних питань; питання охорони культурних пам’яток, декомунізації; державно-церковні 

та міжнаціональні відносини у частині культури;  забезпечення господарської діяльності закладів; 

підготовка до осінньо-зимового періоду закладів культури; виконання програм соціально-економічного 

розвитку та «Столична культура»; робота з питань запобігання та виявлення  корупції; контроль за 

веденням ремонтних робіт; підготовка розпоряджень, відповідей на звернення громадян, запити, 

доручення КМДА та Печерської райдержадміністрації. 

 



 РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

664 накази 

632 накази 
особового 

складу 

32 накази з 
питань 

основної 
діяльності 

Підготовлено та 
направлено 
1027 листів 

З них 205 листів 
до органів 

державної влади 

Проведено прийом та 
надано консультації 

285 громадянам 

Підготовлено  

10 розпоряджень 



ДИТЯЧІ МУЗИЧНІ ШКОЛИ 

Безкоштовно отримують 
мистецьку освіту 323 дитини з 

багатодітних і малозабезпечених 
сімей, діти з інвалідністю, сироти, 

позбавлені батьківського 
піклування. 

   

•  3 члени Національної спілки композиторів 

України 

•  41 викладач-методист 

•  5 заслужених працівників мистецтв 

•  1 Заслужений артист України. 

•  185 педагогічних працівників атестовано 

у 2017 році 

 

  У педагогічному колективі 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 

 Дитяча музична школа №9 



ІНКЛЮЗИВНА МУЗИЧНА ОСВІТА 



ЗВІТНІ КОНЦЕРТИ 

 У колонній залі імені Миколи Лисенка Національної 

філармонії України 

 Будинку актора та інші 



ДОСЯГНЕННЯ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ШКІЛ 

 7-ро учнів дитячих музичних шкіл отримує творчу стипендію Київського міського 

голови 

 70% учнів брали участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, фестивалях, 

олімпіадах за напрямком навчання 

 132 учні стали переможцями, отримали перші призові місця, гран-прі, творчі стипендії 

 учні шкіл є постійними учасниками відомих конкурсів:“Голос. Діти”, “Х-Фактор”, 

“Євробачення. Діти.” та ін. 

 імена учнів ДМШ №10 Антоніо Бразильеро Джонсона та ДМШ № 27 Анни Трінчер 

занесені  до першої  Дитячої енциклопедії «Найвидатніші діти України”; 

 створений оркестр духових інструментів у ДМШ №27, який вже став лауреатом двох 

конкурсів 

 викладач ДМШ №4 ім. Д.Д. Шостаковича А. Прощенков організував Міжнародний 

літній джазовий фестиваль-табір для дітей України у Болгарії 

 у березні 2017 відбувся VII Міжнародний конкурс “Premier 2017”, в організації та 

проведенні якого  брали участь викладачі вокального та теоретичного відділів ДМШ 

№28 

 



ДОСЯГНЕННЯ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ШКІЛ 

 сольний концерт  джазового автентичного вокального ансамблю ДМШ №4 ім. 

Д.Д. Шостаковича «UnitedPeople» в Київському планетарії 

 джазовий автентичний вокальний ансамбль «UnitedPeople», керівник – викладач-

методист А. Прощенков, ансамбль «Скрипалі.ua», керівник – викладач-методист О. 

Агапова та ансамбль Біг Бенд «Браво», керівник – викладач Кузьменко В. 

неодноразово представляли Печерськ, Київ, Україну на міжнародному рівні 

 учениця ДМШ №4 ім. Д.Д. Шостаковича Єлизавета Костяк отримала ІІ місце на 

Міжнародному різножанровому фестивалі “Таврійські ігри” 

 на Міжнародному фестивалі документальних фільмів українська режисерка Ганна 

Корж представила фільм «КОДА» про викладача дитячої музичної школи № 4 ім. 

Д.Д. Шостаковича, керівника оркестрового відділу, Заслуженого працівника 

культури Н.М. Назімову. 

 



WEB-САЙТ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ  

 



ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 

  Надано послуги читачам, ос. 50400 

  Відвідувань бібліотек, ос. 309156 

  Книговидача, од. 1066000 

  Надішло примірників, од. 11218 

  Книгофонд, прим. 363340 

  Подаровано читачами, прим. 3160 



МІЖКУЛЬТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ 

Вірменський гурток “Місток дружби”  

у бібліотеці №8 

Відділ тюркомовної літератури ЦБР  

ім. М.Є. Салтикова-Щедріна 



ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТА ІСТОРИЧНИХ 

НАДБАНЬ 

Майстер-класи з виготовлення іграшок, прикрас та ін. 



ВИСТАВКИ ФОТОГРАФІЙ ТА КАРТИН 

Фотовиставка “Діти і книга” у біблітеці 

“Світогляд” 

Роботи чеченського художника Земіра 

Юмаєва у ЦБР                     ім. М.Є. 

Салтикова-Щедріна 



ТЕМАТИЧНІ ВИСТАВКИ 

До Дня народження української 

поетеси Ліни Костенко 
Рік Японії в Україні 



ТЕМАТИЧНІ ВИСТАВКИ 

 До Міжнародного дня рідної мови До Дня соборності України 



ЗУСТРІЧІ З ОСОБИСТОСТЯМИ 

 
Зустріч із науковцем, 

письменником  

Васильченко В.С. 

Фестиваль  “АртГак Classic”  відомі 

виконавці “Альт  та Контрабас” 



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КЛУБ “ЩО? ДЕ? КОЛИ?” 

 
Болгарська та грецька команди В процесі гри 



ВІДКРИТТЯ КІМНАТИ-МУЗЕЮ ДМИТРА ГНАТЮКА У 

БІБЛІОТЕЦІ “СВІТОГЛЯД” 

 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

У 2017 році відбулося 790 культурно-мистецьких заходів 

Роботи членів Національної спілки художників 

України 

Техніка “фініфті” від Сергія та 

Тетяни Колечок 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 
Роботи Вячеслава Странніка 

Заслужені художники України Наталія та 

Тимофій Папірний 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 
Кераміст Андрій Ільїнський Скульптор Ігор Романовський 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

Рекорд України  

“Найдовше намисто” (26 м) 
Фотовиставка “Мить історії” 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 
Авторський проект “Війномир’я” Фотовиставка “Україна. Миті життя” 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

Фотовиставка  

“З янголом на плечі” 

Фотовиставка  

“Дивосвіт душі”  



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 Хор “Хрещатик” Ансамбль “UnitedPeople” 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 Святковий захід з нагоди відзначення 

Міжнародного жіночого дня. Новий 

драматичний театр на Печерську 

Ансамбль Збройних сил України. Святкова 

програма до Дня захисника України 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 
Музичний флешмоб Масляна на Співочому полі 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 День української писемності та мови, День пам’яті Нестора Літописця 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 
Святковий захід до  

Дня Конституції України 
Лицарські звитяги 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 
Культурно-мистецький проект до Дня незалежності України 

 “Незалежна і єдина наша рідна Україна” 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 Відкриття меморіальної дошки           

художниці Т. Яблонській 
Відкриття меморіальної дошки           поету 

Є. Гребінці 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 
Новорічно-різдвяні заходи  



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 Новорічно-різдвяні заходи 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

 Новорічно-різдвяні заходи 



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ РАЙОНУ 

Новорічно-різдвяні заходи 

“Новорічний калейдоскоп” у Центральній 

бібліотечній системі району 
Музична вистава “Чарівний вогник” 



ЕКОНОМІЧНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У комунальну власність оформлено 10 бібліотек  ЦБС району 

Укладено 202 договори 

для дитячих музичних 
шкіл 

Музичні інструменти 
та звукова апаратура; 

меблі для учнів, для 
барабанщика та для 
актової зали; рояльні 

банкетки; 
господарські товари 

та ін. 

для Централізованої 
бібліотечної системи 

2 кондиціонери;       4 
мультимедійні 

проектори;                 5 
комп’ютерів; 

переферійний 
багатофункціональни

й пристрій -1; 
передплата 

періодичних видань; 
послуги з поточного 
ремонту ґанку та ін. 

для Централізованої 
бухгалтерії відділу 

Журнали, бланки, 
канцелярські товари; 

монітори; носії 
інформації; послуги з 

навчання 
використання 
бухгалтерських 

програм; послуги із 
супроводу 

програмного 
забезпечення "Біком« 

та ін. 

для апарату відділу 

Журнали, бланки, 
канцелярські товари; 

картриджі; послуги 
навчання з питань 

публічних закупівель; 
послуги з ремонту та 

технічного 
обслуговування 
персональних  

комп`ютерів та ін. 



 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


