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Звіт про роботу відділу культури і туризму
Чугуївської міської ради за 2016 рік
Основними завданнями діяльності відділу культури і туризму є реалізація
державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної
спадщини, забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів,
доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного
громадянина, сприяння відродженню та розвитку традицій і культури
української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і
національних меншин, захисту прав професійних творчих працівників та їх
спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у
сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також споживачів
культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю,
формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та
просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту, участь у
розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку
культури, туризму та охорони культурної спадщини
У м. Чугуєві функціонує затверджена мережа закладів культури, до
складу якої входить Комунальна установа «Культурний центр «Імідж»,
Чугуївська Централізована бібліотечна система (об’єднує 5 бібліотек), школи
естетичного виховання – Чугуївська дитяча музична школа та Чугуївська
дитяча художня школа ім. І.Ю. Рєпіна.
Протягом звітного періоду робота відділу була спрямована на збереження
та повноцінне функціонування мережі закладів культури.
Заклади культури міста працювали відповідно до Міської комплексної
програми розвитку культури на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням
ХХХVІІ сесії Чугуївської міської ради VІ скликання від 28.12.2012 № 1652-VІ.
На організацію проведення міських заходів у 2016 році було виділено з
місцевого бюджету 189,87 тис. грн. По відношенню до минулого:
2015 рік
2016 рік
Використано, тис. грн
Використано, тис. грн
196,47
189,87
Чисельність працюючих відділу культури і туризму складає 89 осіб.
За 2016 рік відділом культури і туризму та КЦ «Імідж» було проведено
понад 100 загальноміських культурно-масових заходів, серед яких найбільш

значущі заходи: «Бал меценатів-2015», міський конкурс професійної
майстерності «Людина року-2015», заходи до Міжнародного жіночого дня 8
Березня, 71-ої річниці Дня Перемоги, Всеукраїнського дня працівників
культури, Дня молоді, Дня Конституції України, Дня Прапору, Дня міста, Дня
незалежності України, Дня визволення України від німецько-фашистських
загарбників, новорічні і різдвяні свята, відбувся фестиваль «Феєрія танцю»,
організовано 17-й Міжнародний пленер ім. І.Ю. Рєпіна, VІІ міський пленер ім.
П.М. Мальцева за участю художників міст Чугуєва та Харкова, Харківської
області, також концерти до професійних свят, яких відвідало понад 50000
глядачів.

У виставковому залі КЦ «Імідж» постійно працюють виставки майстрів
живопису, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва м. Чугуєва,
м. Харкова та інших міст України, серед яких заслужені художники України та
діячі культури, члени Національної спілки художників України та починаючі
митці. Організовано 20 виставок, 7 Арт-зустрічей, 41 майстер-клас, проведено
16 лекцій та 286 екскурсій для жителів міста.

З метою організації дозвілля мешканців Чугуєва на базі «Культурного
центру «Імідж» працюють хореографічні, вокальні, театральні творчі
колективи, що об’єднують, як дітей, так і дорослих та клубні формування за
різними напрямами діяльності (загальна кількість 24).
Протягом 2016 року відбувалися роботи, спрямовані на покращення
матеріально-технічної бази КЦ «Імідж», за рахунок коштів міського бюджету:
- проведено заміну вікон на метало-пластикові в усьому приміщенні,
частково заміна системи опалювання, заміна дверей у т.ч. вхідних. Також
закуплені будматеріали та господарчі товари на поточний ремонт, який було
зроблено робочими та працівниками установами – 241,8 тис. грн;
- капітальний ремонт приміщень установи, витрачено 479,0 тис. грн.

В рамках реалізації проекту «Всебічна адаптація ВПО - складова розвитку
Чугуївської громади» Міжнародної організації з міграції бувзроблений ремонт
глядацької зали Культурного центру. Окрім того, за рахунок коштів
Міжнародної організації з міграції придбано комплект аудіо та
звукопідсилюючої апаратури, мультимедійний проектор та екран, радіосистема
з ручним мікрофоном, акустична система, фотоапарат, флюгельгорн, фліпчарт,
сценічні костюми, національні костюми для вокального ансамблю «Камертон»,
музичні інструменти та сценічний одяг для міського духового оркестру, швачне
обладнання для клубу «Handmade». Загальний бюджет проекту склав
269,9 тис. грн. 625,0 тис. грн надані Міжнародною організацією з міграції на
ремонт глядацької зали. 854,0 тис. грн надані Чугуївською міською радою (спів
фінансування проекту) на придбання одягу сцени, театральних крісел, стільців,
костюмів для естрадно-духового оркестру, ремонт фойє, придбання
будівельних матеріалів для поточного ремонту класу хореографії та
відновлення системи опалювання глядацької зали та класи гурткової роботи.
Чугуївська Централізована бібліотечна система об'єднує 5 бібліотек –
Чугуївська центральна бібліотека, Дитяча бібліотека, Юнацька бібліотека,
Клугино-Башкирівська бібліотека-філія, Бібліотека-філія м-на «Дружба».
Загальна кількість читачів у бібліотеках міста станом на 01.01.2017 складає
10357 (збільшилася по відношенню до 2015 року на 70 читачів). Працівниками
Чугуївської централізованої системи за звітній період було проведено 96
культурно-масових заходів. У бібліотеках постійно організовуються віртуальні
виставки, присвячені річницям від дня народження вітчизняних та зарубіжних
письменників. При бібліотеці є свій сайт та блоги де постійно висвітлюється
робота бібліотек.

У Чугуївській централізованій бібліотечній системі на базі бібліотеки для
дітей успішно був реалізований проект «Англійська: 1, 2, 3 в бібліотеці» у
рамках програми «Бібліоміст». Щорічно у дитячій бібліотеці проходить
святковий міський захід «Відкриття тижня дитячого читання», також на протязі
багатьох років бібліотека займає призові місця у щорічному Всеукраїнському
конкурсі «Найкращий читач України».

Бібліотека для юнацтва продовжує співпрацю з Міжнародним фестивалем
документального кіно про права людини Docudays UA і завжди чекає
відвідувачів у бібліотечному кіноклубі «Кіноклуб Docudays UA в бібліотеці».
У центральній бібліотеці було впроваджено проект «Працевлаштування
та розвиток трудових ресурсів в бібліотеках (працевлаштування для внутрішньо
переміщених осіб)» у рамках Української ініціативи підвищення впевненості
(UCBI), що фінансується Агенством США з міжнародного розвитку(USAID) та
адмініструється IREX/Україна в рамках програми «Бібліоміст». У рамках
проекту Чугуївська централізована бібліотечна система отримала комп’ютер з
програмним забезпеченням та канцелярські прилади. Брали участь у обласному
конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє»
Харківської обласної ради під назвою «Юнацька бібліотека – територія тепла,
затишку та спілкування».
У вересні 2016 року Чугуївська централізована бібліотечна система
одержали перемогу у проекті «Бібліотека – зв'язок із рідними та друзями»,
організатором якого була громадська організація «Станція Харків», що
фінансується Агенством ООН у справах біженців. Очікується отримання 2
ноутбуків та меблів для бібліотеки. У цьому ж місяці брали участь у конкурсі
«Ваш гід – бібліотека» та проекті «Подаруй книгу рідній бібліотеці».
Традиційним є проведення Чугуївською централізованою бібліотечною
системою літературного фестивалю «Бузковий травень», а також у рамках
фестивалю проходять літературні конкурси: «Проба пера» для дорослих та
«Срібна пір’їна» для дітей.
При Чугуївській централізованій бібліотечній системі працюють клуби за
інтересами: клуб «Молодь і закон», «Юні натуралісти», Клуб «Бібліотекар»,
літературно-музична вітальня «Натхнення», клуб-вітальня «Літературне сяйво»,
літературна світлиця «Романтики».
За 2016 рік для Чугуївської централізованої бібліотечної системи було
придбано з місцевого бюджету на загальну суму 20910,0 грн, а саме:
бібліотечний стіл 5 шт. - 9250,0 грн; стіл комп’ютерний 1 шт. - 1200,0 грн,
металопластикові вікна 3 шт. - 10460,0 грн. З благодійних фондів було
придбано на загальну суму 43925,0 грн: персональний комп’ютер 1 шт. на
загальну суму - 11395,0 грн (виграно у проекті з працевлаштування ВПО);
ноутбук 3 шт. - 24330,0 грн (2 з яких виграно у міні-проекті, організатором
якого була Станція Харків); жалюзі 4 шт. - 6000,0 грн; вогнегасник 5 шт. 2200,0 грн.
У Дитячій музичній школі навчається 154 дитини за класами фортепіано,
баян, акордеон, гітара, скрипка, балалайка, домра, хоровому відділенні. За 2016
рік вихованцями та викладачами Дитячої музичної школи були підготовлені
концерти, лекції, вистави дитячого музичного театру, загалом 34. Учні та
колективи школи брали участь у 27 обласних, всеукраїнських та міжнародних
музичних конкурсах та фестивалях, 28 учнів стали лауреатами, 5 –
дипломантами. У 2016 році у школі працювали шкільні колективи: ансамблі
народної музики «Мажор», «Акорд», «Юніор», вокальні ансамблі «Барвінок»,

«Очаровашки», ансамбль гітаристів, ансамбль ударних інструментів «Веселка»,
ансамбль скрипалів, музичний театр «Калейдоскоп». Також було створено
інструментальний ансамбль сучасної української музики «Модерн», педагогічні
творчі колективи: інструментальне тріо «Мрія», фортепіанний дует
«Фортіссімо», вокальний ансамбль «Вдохновение», інструментальне тріо
«Гармонія». У межах проекту «Затишна вітальня» щоквартально відбувалися
музичні вечори у Картинній галереї.

За 2016 рік для Дитячої музичної школи було придбано з місцевого
бюджету на загальну суму 287190,0 грн, а саме: цифровий рояль «Roland» 161467,0 грн, мобільне електронне фортепіано «Roland» - 20567,0 грн,
хроматичний металофон «Gewa» - 3176,0 грн, акустичне піаніно «Ritmuller» 101980,0 грн. За рахунок благодійних внесків від батьків було придбано на
загальну суму 6595,0 грн, а саме: 2 шкільні дошки – 2645,0 грн, банкетка для
роялю – 3150,0 грн, сабвуфер з колонками – 800,0 грн.
У Дитячій художній школі ім. І.Ю. Рєпіна навчається 168 дитини. Серед
них: 9 учнів з багатодітних родин та 3 учні-діти інваліди, що здобувають
навчання безкоштовно. Значно покращена матеріально-технічна база закладу за
рахунок благодійної допомоги батьків та місцевого бюджету. Вихованці школи
постійно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських
виставках та конкурсах – за 2016 рік - 54 вихованця школи ставали лауреатами,
45 – дипломантами цих конкурсів. Серед значних: одна з учнів стала
стипендіатом Голови Харківської обласної державної адміністрації, Гран-При
та 3 місце Всеукраїнського конкурсу живопису ім. І.Ю. Рєпіна, Кубки
переможців, 1-3 місця обласних конкурсів, дипломи Лауреатів міжнародних
виставок-конкурсів тощо. Було проведено 20 міських та шкільних заходів
культури та мистецтв. У 2016 році, ще одного викладача було прийнято до
Національної спілки художників України. Зараз у школі 4 члена НСХ України.
Вихованці школи протягом 2016 року взяли участь 17 обласних, всеукраїнських
та міжнародних виставках та конкурсах, на яких 78 вихованців школи стали
лауреатами, 27 – дипломантами.
У 2016 році за рахунок бюджетних коштів для Дитячої художньої школи
ім. І.Ю. Рєпіна було придбано на загальну суму 27570,0 грн, а саме: шафи
модульні 3 шт. - 12810,0 грн, стільці м’які 10 шт. - 2900,0 грн, табурети 47 шт. 5640,0 грн, столи натюрмортні 14 шт. - 4080,0 грн, столи вчительські - 2140,0

грн. Був зроблений поточний ремонт силами батьків та робітників школи на
загальну суму 600,0 грн. За рахунок спонсорської допомоги придбано:
дерев’яні мольберти 4 шт. - 1000,0 грн та табурети 12 шт. - 1380,0 грн, лавка
дерев’яна 1 шт. - 1000,0 грн, мольберти дерев’яні 9 шт. - 2410,0 грн, табурети 39
шт. - 3885,0 грн.
З метою розвитку туристичної інфраструктури, враховуючи культурні,
історичні, рекреаційні, логістичні та інші особливості міста Чугуєва була
розроблена та затверджена рішенням Чугуївської міської ради «Стратегія
розвитку туризму в місті Чугуїв на період 2016 – 2022 рр.».
У липні 2016 року був затверджений офіційний бренд міста «Чугуїв –
місто твоїх вражень».
У рамках обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних
громад «Разом в майбутнє» Харківської обласної ради та реалізації Стратегії у
місті на базі Централізованої бібліотечної системи працює Туристичноінформаційний центр. У рамках реалізації Стратегії був створений офіційний
туристичний сайт «Салют Чугуїв».
Був розроблений Аудиогид про місто. Наразі діють 2 маршрути «Родина
Ильи Репина», «Архитектура военных поселений города Чугуева Харьковской
области». Тепер туристи мають змогу за допомогою сучасних технологій
самостійно вивчити історію м. Чугуєва та ознайомитися з його видатними та
цікавими містами. Це робить наше місто ще більш доступним і комфортним для
туристів.
На виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 відділом культури і
туризму, спільно з іншими підрозділами виконавчого комітету Чугуївської
міської ради, була проведена робота з перейменування площ, вулиць та
провулків м. Чугуєва, сектором охорони культурної спадщини – інвентаризація
пам’ятників історії та монументального мистецтва, з метою виявлення
пам’ятників та пам’ятних знаків, що підлягають демонтажу відповідно до
закону.
На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки», відповідно до рішення LXXV сесії
Чугуївської міської ради VI скликання від 25.09.2015 №3338-VI «Про
виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки», розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 07.04.2016 № 115 «Про демонтаж пам’ятників і пам’ятних
знаків, які підпадають під дію Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» відбувся
демонтаж пам’ятки історії – пам’ятника В.І. Леніну, розташованого за адресою
пл. Леніна та пам’ятки монументального мистецтва – пам’ятника В.І. Леніну,

розташованого за адресою: вул. Харківська, 12 (вилучені з Державного реєстру
нерухомих пам’яток України наказом Міністерства культури України від
04.04.2016 № 200).
У жовтні була затверджена рішенням Чугуївської міської ради Міська
комплексна програма розвитку культури та туризму на 2017-2019 роки.
Пріоритетні завдання на 2017 рік:
- організація та проведення міських культурно-масових заходів щодо
святкування державних, професійних, міських свят;
- задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;
- збереження мережі закладів та творчого потенціалу;
- покращення матеріально-технічної бази закладів культури;
- участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних
конкурсах;
- проведення роботи по залученню інвестицій, розробка грантових
проектів щодо розширення туристичної інфраструктури міста;
- продовжувати дослідження наявної туристичної інфраструктури
(заклади розміщення, харчування, дозвілля, садиби зеленого туризму,
вказівники, стан під’їзних доріг до туристичних об'єктів), земельних ділянок
придатних для створення рекреаційних зон;
- продовжити роботу щодо популяризація туристичного продукту
м. Чугуєва на внутрішньому та міжнародному ринках;
- створення сприятливих умов для започаткування і розвитку бізнесу у
галузях, пов’язаних із залученням та обслуговуванням туристів;
- збільшення обсягів фінансування галузі для підтримки колективів міста;
- організація та проведення Міжнародного рєпінського пленеру;
- підтримка творчої молоді, творчих спілок, аматорських колективів;
- збереження і подальший розвиток паркової зони та виховання у
населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини;
- планування рекреаційного простору міста;
- реконструкція Арт-алеї Сквера «Центральний»;
- розвиток туристичної інформаційної інфраструктури міста;
- забезпечення систематичного поновлення бібліотечних ресурсів.

Начальник відділу культури і туризму

О.В. Цибульнік

