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1.Аналіз виконання плану роботи 

відділу культури і туризму міської ради за 2019 рік 
 

Базова мережа закладів культури міста збережена і складається                             

з централізованої бібліотечної системи (5 бібліотек), двох дитячих музичних 

шкіл, міського будинку культури «Зоряний», краєзнавчого музею                                                     

ім. О.М.Лазаревського, молодіжного центру «Сучасник», міського центру 

культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир», міського палацу культури та 

сільського центру культури і дозвілля с.Підлипне. 

Творчі колективи міста є постійними учасниками загальноміських 

культурно-мистецьких заходів, а також фестивалів та конкурсів за межами 

міста. З початку року на території міста проведено 21 загальноміський 

культурно-мистецький захід, серед них  заходи з нагоди: Дня Соборності 

України; 205-ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка; Дня українського 

добровольця; обласний етап всеукраїнського конкурсу дитячої 

творчості «Яскраві діти України», Дня Незалежності України, культурно-

0мистецький фестиваль «З любов’ю до Конотопа», міський пленер «Барви 

Малевича», науково-практична конференція «Конотопські читання», заходи 

на виконання меморандуму про співпрацю з національними меншинами 

міста  та інші. 

Художні колективи міста взяли участь у 36 міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних та обласних творчих конкурсах та посіли на 

них 252 призових місця. 

Під час святкування 29 червня 2019 року 360-ї річниці перемоги 

війська гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві 1659 року 

проведено ряд культурно-мистецьких заходів, зокрема: проведено мітинг та 

здійснено покладання квітів до пам’ятного каменю на честь героїчної 

оборони Конотопської фортеці 1659 року, святкову ходу та ритуал вручення 

стрічки із почесним найменуванням до бойового прапору 58-ї окремої 

мотопіхотної Збройних Сил України, в міському краєзнавчому музеї 

ім.О.М.Лазаревського забезпечено презентацію спільної виставки з 

Інститутом східноєвропейських досліджень «Гадяцька угода 1658-2018» та  

проведено науково-історичну конференцію – «круглий стіл» «Конотопська 

битва – шлях до самовизначення», в музеї авіації проведено свято «Крила 

Конотопу»; проведено історичний квест «Шляхами Конотопської битви», за 

участю викладачів та вихованців дитячих музичних шкіл міста відбувся 

концерт виконавців української пісні «Таланти землі Конотопської»; 

проведено концерт народного аматорського хорового колективу «Рідна 

пісня» міського будинку культури «Зоряний»; проведено Фестиваль 

українського вінка; забезпечено проведення фестивалю фарб «Холлі» та 

проведено святковий концерт – виступ етно-рок гурту «Гайдамаки» (м.Київ) 

та святкове фаєр-шоу. 
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В міському краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського відбулася 

презентація спільних проектів з фахівцями Українського інституту 

національної пам’яті: фотодокументальних виставок «Символ твоєї свободи. 

100 років Державного Герба України», «Донбас: переPROчитання образу» і 

«Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські табори» та 

спільного проекту Національного музею Революції Гідності та Майстерні 

графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури професора Віталія Шості виставки студентських робіт «Майдан 

– простір творчості».  

В міському краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського відбулась десята 

науково-практична конференція «Конотопські читання», участь у якій взяли    

з доповідями з історії, археології, культури та природи Лівобережної України 

54 доктори та кандидати історичних наук, аспіранти та викладачі, науковці і 

музейники, краєзнавці і природоохоронці з Києва, Миколаєва, Чернігова, 

Бердянська, Кам’янець-Подільського, Переяслав-Хмельницького, Ніжина, 

Пирятина, Батурина та різних регіонів Сумщини.  

Відбувся ХVІІ Конотопський міський пленер художників «Барви 

Малевича», участь у якому цьогоріч взяли: співзасновник і незмінний 

учасник пленеру «Барви Малевича», дослідник життя та творчості Казимира 

Малевича, лауреат літературно-мистецької премії ім. Григорія Сковороди 

Володимир Борошнєв (м.Конотоп), заслужений діяч мистецтв України, 

відомий поет, публіцист, громадський діяч, лауреат численних літературних 

премій, володар ордена Ярослава Мудрого ІІ ступеня Михайло Шевченко 

(м.Кролевець), член Національної спілки художників України Володимир 

Сакалюк (м.Одеса), учасниця всеукраїнських та міжнародних виставок і 

пленерів, член спілки художників України Євгенія Земляницька-Сакалюк 

(м.Одеса),член Національної спілки художників України Олександр Смолін 

(м.Путивль), учасник обласних виставок, неодноразовий учасник пленеру 

«Барви Малевича» - Євгеній Мех (м.Конотоп), учасниця всеукраїнських, 

обласних та регіональних виставок, постійна учасниця пленерів, що 

проводяться в Україні - Ольга Іваненко (м.Шостка), учасниця 

всеукраїнських, обласних та регіональних виставок - Тамара Бикова 

(м.Шостка). 

На території відділу Конотопського міського краєзнавчого музею 

ім.О.М.Лазаревського «Музей авіації» відбулось відкриття відреставрованого 

німецького командного бункера. В ньому розміщувався резервний 

командний пункт з всіма притаманними йому приміщеннями: кімната 

командування, радіовузол, в кількості 2-х кімнат, резервна дизель 

генераторна, кімната відпочинку особового складу, та приміщення для 

збереження паперів. Бункер забезпечений індивідуальною вентиляцією та 

опаленням. Виставка побудована за хронологічно-тематичним принципом: 

«Довоєнної історії аеродрому та Конотопської повітряної школи»; «Оборона 

Конотопа в 1941 році та табори для військовополонених на території міста»; 
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«Німецький командний пункт», «Німецький радіовузол», «Житлова кімната 

німецьких військових» та резервні приміщення. 

В міському будинку культури «Сучасник» за участю кращих художніх 

колективів та виконавців міста відбувся культурно-мистецький захід 

«Французька весна в Конотопі». Концерт відбувся у рамках фестивалю 

французької культури «Французька весна в Україні», що проводиться у 

різних регіонах нашої держави з 2004 року. Цьогоріч наше місто теж 

долучилося до святкування, що відбулось у рамках підписаного у 2008 році 

між Конотопом та французьким містом Фумель договору про 

співробітництво.  

В дитячій музичній школі №1 проведено Відкритий обласний 

фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Конотопська 

розсипуха», участь у якому взяло понад 200 юних виконавців з 17 населених 

пунктів  Сумської області та Регіональний конкурс юних музикантів «Шлях 

до зірок», участь у якому взяли понад 175 учнів з 14 населених пунктів 

Сумської області та Києва. 

На базі дитячої музичної школи №2 відбувся Відкритий обласний 

конкурс виконавців на духових та ударних інструментах «Дзвінкоголосі 

сурми», під час якого змагались понад 80 учасників з 11 міст Сумської та 

Чернігівської області та Відкритий обласний фестиваль-конкурс  

інструментально-ансамблевого виконавства «Vivat, maestro!», участь у якому 

взяло 12 колективів (понад 100 виконавців) з 7 міст Сумської та Чернігівської 

області. 

В міському палаці культури проведено Відкритий міський фестиваль 

танцювальних колективів імені Віри Бондаренко, участь у якому взяли понад 

700 юних танцівників з 11 міст Сумської та Чернігівської області. 

В міському краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського проведено                       

281 екскурсія (залучено 4538 осіб), в «Музеї авіації» проведено 81 екскурсія 

(залучено 1406 осіб), в музеї-садибі генерала М.І.Драгомирова проведено                     

43 екскурсії (залучено 665 особи). 

Продовжує свою роботу Інтернет-центр на базі центральної міської 

бібліотеки, який має окремо обладнане місце для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, приміщення обладнано пандусом, що забезпечує рівний доступ 

всім мешканцям міста до світової інформаційної мережі. За звітний період його 

послугами скористалися 1280 відвідувачів, з них – 15 з обмеженими 

можливостями.  
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2.Основні завдання та пріоритетні напрямки роботи 

 на І півріччя 2019 року 

  

2.1. Перелік актів органів законодавчої та виконавчої влади, за 

виконанням яких буде здійснюватися контроль: 

 

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Закон України «Про 

культуру» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А. 

 

2 Закон України «Про музеї 

та музейну справу» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Верба Н.П. 

 

3 Закон України «Про 

бібліотечну справу» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Стеценко Т.В. 

 

4 Закон України «Про 

освіту» 

протягом 

року 

Шерудило Т.А., 

Макарчук Т.М., 

Паренаго Т.В. 

 

5 Закон України «Про 

позашкільну освіту» 

протягом 

року 

Шерудило Т.А., 

Макарчук Т.М., 

Паренаго Т.В. 

 

6 Закон України «Про 

охорону археологічної 

спадщини» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Верба Н.П. 

 

7 Закон України «Про 

охорону культурної 

спадщини» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Верба Н.П. 

 

8 Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

29.11.2000 № 1766 «Про 

затвердження переліку 

музеїв, що перебувають у 

віданні підприємств, 

установ та організацій, де 

зберігаються музейні 

колекції та музейні 

предмети, що є державною 

власністю і належать до 

державної частини 

Музейного фонду України» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Верба Н.П. 
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9 Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

14.01.2004 №27 «Про 

затвердження Положення 

про Державний реєстр 

виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів» 

протягом 

року 

Шерудило Т.А., 

Немолот Л.О. 

 

10 Постанова Кабінету 

Міністрів України від 27 

грудня 2001 року №1760 

«Про затвердження 

порядку визначення 

категорії пам’яток для 

занесення об’єктів 

культурної спадщини до 

Державного реєстру 

нерухомих пам’яток 

України» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Верба Н.П. 

 

11 Указ Президента України 

від 17 лютого 2010 року   

№161/2010 «Про 

Концепцію державної 

мовної політики» 

протягом 

року 

Шерудило Т.А., 

керівники закладів 

 

 

 

2.2. Перелік розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, 

розпоряджень та доручень міського голови, рішень сесій та виконкому 

за виконанням яких буде здійснюватися контроль: 

 

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Розпорядження міського голови 

від 27.04.2011 №92-р «Про 

запобігання загибелі дітей на 

пожежах» 

15.01.2020 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

 

2 Рішення обласної ради від 

30.03.2012 «Про Сумську 

обласну літературно-краєзнавчо-

мистецьку премію» 

01.07.2020 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 
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3 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

23.04.2012 №155-ОД «Про 

запобігання загибелі дітей на 

пожежах» 

 

15.01.2020 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

 

4 Розпорядження міського голови 

від 15.10.2012 №266-р «Про 

затвердження плану заходів 

щодо виконання Державної 

цільової програми 

«Національний план дій з 

реалізації Конвенції про права 

інвалідів на період до 2020 року»  

05.01.2020 Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А., 

керівники 

закладів 

 

5 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

08.10.2013 №424-ОД «Про роль 

бібліотечних закладів області в 

задоволенні інформаційних 

потреб населення» 

15.01.2020 Степанідін П.В., 

Стеценко Т.В. 

 

6 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

17.10.2013 №440-ОД «Про 

затвердження плану заходів 

щодо реалізації в Сумській 

області Стратегії захисту та 

інтеграції в українське 

суспільство ромської 

національної меншини на період 

до 2020 року» 

15.01.2020 Шерудило Т.А., 

керівники 

закладів 

 

7 Розпорядження міського голови 

від 01.09.2014 №207-ОД «Про 

Раду з питань культури у 

м.Конотопі» 

30.06.2020 

 

Шерудило Т.А.,  

керівники 

закладів 

 

8 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

09.09.2014 №395-ОД «Про стан 

впровадження інноваційних 

форм і методів роботи в закладах 

культури області» 

15.01.2020 Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А., 

керівники 

закладів 
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9 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

23.10.2015 №504-ОД «Про 

заходи з увічнення пам’яті 

захисників України в Сумській 

області на період до 2020 року» 

30.06.2020 

 

Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

10 

Розпорядження міського голови 

від 09.03.2016 №79-ОД «Про 

здійснення виконавчими 

органами Конотопської міської 

ради делегованих повноважень 

органів виконавчої влади» 

30.06.2020 

 

Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

11 Розпорядження міського голови 

від 28.03.2016 №102-ОД «Про 

міські заходи щодо забезпечення 

безбар̓ єрного доступу осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів 

житла, соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури на                

2016-2020 роки» 

30.03.2020 

 

 

Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А., 

керівники 

закладів 

 

30.06.2020 

 

 

12 Рішення міської ради від 

31.03.2016 «Про затвердження 

Комплексної міської програми 

«Правопорядок» на 2016-2020 

роки» 

01.02.2020 Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А., 

керівники 

закладів 

 

13 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

03.11.2016 №556-ОД «Про 

заходи з попередження 

конфліктів на етнічному ґрунті в 

Сумській області» 

30.03.2020 

 

 

Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А., 

керівники 

закладів 

 

30.06.2020 

 

 

14 Розпорядження міського голови 

від 07.11.2016 №375-ОД «Про 

організацію закупівель за 

бюджетні кошти та посилення 

контролю за їх проведенням» 

30.03.2020 

 

 

Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А., 

Нора О.М.,  

керівники 

закладів 

 

30.06.2020 

 

 

15 Розпорядження від 09.12.2016 

№630-ОД «Про відзначення в 

Сумській області 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 

років та вшанування пам’яті її 

учасників на період до 2021 

року» 

30.06.2020 Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А., 

керівники 

закладів 
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16 Розпорядження міського голови 

від 10.01.2017 №7-ОД «Про 

відзначення в м.Конотопі 100-

річчя подій Української 

революції 1917-1921 років та 

вшанування пам’яті її учасників 

на період до 2021 року» 
25.06.2020 

 

Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А., 

керівники 

закладів 

 

17 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

25.09.2017 №547-ОД «Про 

заходи із вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні в Сумській 

області на період до 2020 року» 

23.01.2020 Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А., 

керівники 

закладів 

 

18 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

10.10.2017 №573-ОД «Про 

заходи щодо реалізації в 

Сумській області Стратегії 

захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської 

національної меншини на період 

2020 року» 

01.02.2020 Шерудило Т.А., 

керівники 

закладів 

 

19 Розпорядження міського голови 

від 27.11.2017 №379-ОД про 

заходи щодо захисту державних 

інформаційних ресурсів 

10.03.2020 Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А., 

керівники 

закладів 

 

 

10.06.2020 

2.3. Питання для розгляду у І півріччі 2020 року на засіданні Ради з 

питань культури  

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Про реалізацію новітніх 

форм роботи в дитячих 

музичних школах міста 

І півріччя Макарчук Т.М., 

Паренаго Т.В. 

 

2 Про мережу громадських 

музеїв міста та 

забезпечення співпраці 

Конотопського міського 

краєзнавчого музею 

ім.О.М.Лазаревського з 

майстрами декоративно-

ужиткового мистецтва 

І півріччя Верба Н.П.  



11 

 

 

3 Про роботу клубних 

закладів щодо забезпечення 

культурного дозвілля 

мешканців міста 

І півріччя Багрянцева О.Ю., 

Королевська Ю.Ю., 

Степанідіна Ю.М., 

Зуєнко А.О. 

 

 

 

2.4. Організаційні заходи. Розвиток матеріально-технічної бази 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Переглянути та 

оптимізувати штатні 

розписи закладів культури, 

групи по оплаті праці 

клубних закладів культури 

у відповідності з 

показниками роботи за 

2019 рік 

І квартал 

2020 року 

Шинкаренко О.В., 

Нора О.М. 

 

2 Забезпечити контроль за 

цільовим використанням 

бюджетних та 

позабюджетних коштів 

І півріччя 

2020 року 

Шинкаренко О.В., 

Нора О.М. 

 

3 Забезпечити постійний 

контроль за економним 

використанням 

енергоносіїв в закладах 

культури та щоденний 

моніторинг споживання 

енергоносіїв 

І півріччя 

2020 року 

Степанідін П.В., 

керівники закладів 

культури 

 

4 Організувати підготовку 

закладів культури до 

роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 років  

ІІ квартал 

2020 року 

Шинкаренко О.В., 

Степанідін П.В., 

керівники закладів  

 

5 Сприяти проведенню 

ремонтних робіт та 

зміцненню матеріально-

технічної бази закладів 

культури 

І півріччя 

2020 року 

Шинкаренко О.В., 

керівники закладів  

 

6 Здійснювати перевірки 

стану пожежної безпеки та 

охорони праці в закладах 

культури 

І півріччя 

2020 року 

Степанідін П.В.  
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7 Здійснювати перевірки 

внутрішнього розпорядку 

та виконання трудової 

дисципліни в закладах 

культури 

І півріччя 

2020 року 

Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А.,  

Нора О.М. 

 

 

8 Проводити перевірки 

ведення діловодства та 

службової документації                           

в закладах культури 

відповідно до 

номенклатури справ 

І півріччя 

2020 року 

Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А. 

 

 

9 Забезпечити своєчасне 

надання інформації про 

проведення 

загальноміських та 

культурно-мистецьких 

заходів в закладах культури 

міста в місцеві ЗМІ та її 

розміщення на офіційному 

сайті Конотопської міської 

ради та на офіційній 

сторінці відділу у мережі 

«Facebook» 

І півріччя 

2020 року 

Степанідін П.В., 

Шерудило Т.А., 

керівники закладів 

культури 

 

2.5. Методична та організаційна робота 

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Проводити роботу по 

підбору методичного 

матеріалу та сценаріїв на 

допомогу в роботі клубним 

закладам культури 

протягом 

року 

Шерудило Т.А.  

2 Організація проведення 

засідань методичної ради 

протягом 

року 

Шерудило Т.А.  

3 Поповнювати папки з 

методичною літературою з 

питань розвитку культури, 

туризму, охорони 

культурної спадщини, 

проведення культурно-

масових заходів в місті 

протягом 

року 

Шерудило Т.А.  

4 Забезпечення надання 

інформації для розміщення 

на офіційному сайті 

протягом 

року 

Степанідін П.В.  
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Конотопської міської ради 

та наповнення інформацією 

про роботу закладів 

культури сторінок 

«Культура» і «Туризм», 

офіційної сторінки відділу 

культури і туризму міської 

ради у мережі «Facebook» 

2.6.Перелік загальноміських заходів, які заплановано провести протягом 

І півріччя 2020 року 

 

- міський фестиваль колядок «Різдвяний передзвін» (січень); 

- День Соборності України (січень); 

- міський відкритий хореографічний фестиваль танцювальних колективів 

ім.Віри Бондаренко (березень); 

- Міжнародний жіночий день (березень); 

- День перемоги над нацизмом у Другій  світовій війні та День пам’яті та 

примирення (травень); 

- День Європи (травень); 

- День Конституції України (червень). 


