
Звіт про виконання плану роботи відділу культури і туризму міської ради 

з 30.03.2015 – 05.04.2015 
Загальноміські заходи 

Дата та час 

проведення 
Назва заходу, відповідальний, місце проведення 

Відмітка про 

виконання 

02.04.2015 

11.00 

 

Урочиста презентація культурно-просвітницького 

проекту «Великодня галявина». Шинкаренко О.В. 

Площа Миру. 

Перенесено на 

09.04.2015 у зв’язку з 

погодними умовами 
Заходи по відділу культури і туризму 

Дата та час 

проведення 
Назва заходу, відповідальний, місце проведення 

Відмітка про 

виконання 

Протягом тижня 

 

Робота з фінансовими документами та договірна робота. 

Шинкаренко О.В. Відділ культури і туризму, МЦКіД «Кінотеатр 

«Мир» 

Робота велась 

протягом тижня  

Протягом тижня 

Підготовка інформації на документи вищого рівня та вхідні 

документи,  які перебувають на контролі у відділі культури і 

туризму. Шинкаренко О.В. Відділ культури і туризму, МЦКіД 

«Кінотеатр «Мир» 

Робота велась 

протягом тижня 

Протягом тижня 

Робота над інформаційним наповненням інтернет-

сайту Конотопської міської ради, підготовка 

матеріалів для інтернет-сайту управління культури і 

туризму, національностей та релігій Сумської ОДА.    

Шинкаренко О.В. Відділ культури і туризму, МЦКіД 

«Кінотеатр «Мир» 

Забезпечено наповнення сторінок 

інтернет-сайту Конотопської 

міської ради та сторінки 

«Культура». 
 

Протягом тижня 

 

Підготовка інформації на документи вищого рівня та вхідні 

документи, які перебувають на контролі у відділі культури і туризму: 

 Розпорядження міського голови від 26.01.2015 №10-ОД про 

заходи щодо забезпечення виконання міського бюджету в умовах 

нового бюджетного і податкового законодавства, економного і 

раціонального використання бюджетних коштів у 2015 році. 

 Розпорядження міського голови від 26.12.2014 №316-ОД про 

основін заходи з організації виконання антикорупційного 

законодавства. 

 Наказ УКіТ від 24.02.2015 №38-ОД про роботу музейних 

закладів обласного підпорядкування з питань безпеки музейних 

колекцій і культурної спадщини в надзвичайних ситуаціях.  

 Лист ОНМЦ від 23.03.2015 №85 про надання пропозицій до 

Переліку платних послуг, що можуть надаватись закладами 

культури. 

 Лист УКіТ від 20.01.2015 №12/95 про надання інформації 

щодо споживання природного газу і економії енергоресурсів. 

 Лист Гапєєвої Л.А. від 25.03.2015 №104 про впровадження 

енергозберігаючих заходів протягом І кварталу 2015 року. 

 Лист начальника управління Вірстюк О.П. від 11.03.2015 

№01-39/0544 про проведення оцінки виконання головним 

бухгалтером своїх повноважень. 

Шинкаренко О.В. Відділ культури і туризму, МЦКіД «Кінотеатр 

«Мир». 

Інформація 

підготована 

відповідно до 

вказаних 

термінів 

Протягом тижня 

Проведення моніторингу щодо використання закладами 

культури міста енергоносіїв та своєчасне надання інформації 

до управління економіки міської ради. Шинкаренко О.В. 

Відділ культури і туризму, МЦКіД «Кінотеатр «Мир» 

Робота велась протягом 

тижня. Інформація 

заносилася до 

електронної системи 

енергомоніторингу 

Протягом тижня 

Підготовка та організація проведення  заходів до Великодня, 

70-річчя Дня Перемоги, конкурсів, семінарів та фестивалів, 

що проводитимуться у закладах культури протягом березня-

травня 2015 року. Проведення І етапу та підготовка до ІІ 

етапу  обласного культурно-митецького фестивалю «Тобі, 

єдина Україно, натхнення, творчість і любов».  Написання 

робочих планів, сценаріїв. Шинкаренко О.В. Відділ культури 

і туризму, МЦКіД «Кінотеатр «Мир» 

Робота велась протягом 

тижня. 

03.04.2015 об 11.00 

заплановано проведення 

монтажну репетиція 

творчого звіту міста 



Понеділок (30.03.2015) 

08.15 Участь у апаратній нараді міської ради. Малий зал міської ради.  
Взяли участь 

09.15 
Участь у нараді при заступнику міського голови. Кабінет Шерудило 

Т.М.  

Взяли участь 

10.00 
Участь у засіданні виконавчого комітету Конотопської міської ради. 

Малий зал міської ради  

Взяли участь 

Вівторок (31.03.2015) 

09.00 
Нарада з керівниками закладів культури міста. Шинкаренко О.В. 

Відділ культури і туризму, МЦКіД «Кінотеатр «Мир» 

Проведено згідно 

плану 

з 13-00 

до 17-00 

Прийом громадян. Шинкаренко О.В. Відділ культури і туризму, 

МЦКіД «Кінотеатр «Мир» 

Звернень не 

надходило  

14.00 
Прослуховування номерів для участі у творчому звіті міста. 

Шинкаренко О.В. МБК «Зоряний» 

Проведено згідно 

плану  

Заходи в закладах культури міста 

Протягом тижня 

Забезпечення екскурсійним обслуговуванням відвідувачів музею 

згідно замовлень на теми: «Природа рідного краю», «Історичне 

минуле Конотопщини», «Видатні діячі краю», «Конотопська відьма в 

персонажах», «Етнографія Конотопщини», «Оборона Конотопа. 

Конотопська битва 1659р.». Шинкаренко О.В. Міський краєзнавчий 

музей 

Проведено 2 

екскурсії для учнів 

навчальних 

закладів міста та 

окремих мешканців 

міста. 

Протягом тижня 

Забезпечення екскурсійним обслуговуванням відвідувачів відділів 

музею: музею Авіації, садиби генерала М.І. Драгомирова. 

Шинкаренко О.В. 

Проведено 2 

екскурсії для 

учнів 

навчальних 

закладів 

Протягом тижня 

Експонування  персональної виставки графічних робіт Олени 

Сидоренко «Кольорові сни». Шинкаренко О.В. МЦКіД «Кінотеатр 

Мир» 

Обслуговано 42 

особи 

Протягом тижня 
Експонування  виставки фотоапаратів «Погляд крізь фото об’єктив». 

Шинкаренко О.В. МЦКіД «Кінотеатр Мир» 

Обслуговано 42 

особи 

31.03.2015 

14.30 

Прослуховування номерів для участі у Творчому звіті міста в рамках 

обламного фестивалю «Тобі, єдина україно, натхнення, творчість і 

любов!» 

Проведено згідно 

плану  

02.04.2015 

11.00 

Урок на замовлення «Як твориться книга» для учнівської молоді 

міста. Шинкаренко О.В. ЦДБ 

Проведено згідно 

плану  

02.04.2015 

15.30 

Звітний концерт ДМШ №2 (25 років закладу). Шинкаренко О.В. 

ДМШ №2 

Проведено згідно 

плану 

04.04.2015 

10.00 

ІІІ відкритий обласний фестиваль-конкурс виконавців на народних 

інструментах «Конотопська розсипуха». Шинкаренко О.В. ДМШ №1 

Заплановано 

проведення 

 

 

В.о.начальника відділу культури і туризму                                                                     П.В.Степанідін  

02.04.2015  


