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За період роботи 2020 року управління культури Житомирської міської 
ради повідомляє, що на утримання галузі культури було використано 83271,90 
тис. грн., в тому числі: коштів загального фонду - 77013,28 тис. грн., 
спеціального фонду міського бюджету - 252,76 тис. грн., надійшло платних 
послуг 5886,75 тис. грн., благодійних внесків та спонсорських коштів - 119,11 
тис. грн.

Управлінню культури міської ради підпорядковано 10 закладів культури: 
8 бюджетних (6 мистецьких шкіл. (5 музичних і одна художня), комунальні 
заклади: «Міські публічні бібліотеки», «Палац культури»); 2 госпрозрахункових 
(комунальні підприємства: «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста», «Парк»). На 
даний час повністю збережена мережа закладів культури.

В місті функціонує 5 музичних і одна художня школи, що 
фінансуються з міського бюджету. Всього працюючих- 350 чол., з них 
викладачів - 278 чол., адмінтехперсоналу - 72 чол. Контингент учнів складає 

. 2713 чол., в т.ч. в групах самоокупності - 201 дитина.
Робота педагогічних колективів шкіл естетичного виховання спрямована 

на вирішення проблем навчально-виховного процесу, який здійснюється за 
типовими начальними планами початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів, Програмами, затвердженими Міністерством культури 
України. Викладачі шкіл спрямовували свої зусилля на високу якість роботи, 
удосконалення навчально-методичної роботи на відділах, диференційованих 
підхід до роботи з дітьми з різним рівнем музичних здібностей, 
урізноманітнення форм і методів роботи з обдарованими дітьми з метою їх 
професійної орієнтації, активізацією роботи творчих колективів.
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В школах працюють групи самоокупності: початкового естетичного 
виховання, групи початкової художньої освіти.

Робота ведеться на 11 відділах (естетичне виховання, фортепіанний, 
сольного співу, хорового співу, струнно-смичкових інструментів, народних 
інструментів, струнних народних інструментів, духових, ударних інструментів, 
образотворчого мистецтва, станкового живопису) та викладання ведеться по 19 
спеціальностях.

В мистецьких школах діє 108 творчих колективів (хори, ансамблі 
скрипалів, вокальні та інструментальні ансамблі, естрадно-духові, камерні 
оркестри, оркестри народних інструментів, ансамблі духових та народних 
інструментів, фортепіанні ансамблі).

У закладі «Музична школа імені Святослава Ріхтера» в 2019/2020 • 
навчальному році стартував пілотний проект по впровадженню в освітній 
процес початкової мистецької освіти нових освітніх програм, які оновлюють 
структуру освітнього процесу та нове бачення навчання і виховання молоді.

Унаслідок епідеміологічної ситуації, що склалася в Україні та введенням 
обмежувальних заходів, мистецькі школи проводили навчання дистанційно. 
Індивідуальні та групові уроки проводилися з використанням інтернет-ресурсів.

Впродовж року учні музичних шкіл прийняли участь у Міжнародних, 
Всеукраїнських, регіональних, обласних конкурсах ансамблевої гри та солістів- 
виконавців, де посіли призові місця, а саме:
- Гран-Прі - 32;
- Переможців - 224;
- Диплом за участь та лауреатів -81.

Найяскравішими конкурсами є:
Міжнародні мистецькі конкурси «Зіркафест. Єдина країна», «Я йду за мрією», 
«Зірка України», «Перлина Дніпра», «Квітуча Країна», «Мій зірковий час», 
«Зірка лагідної країни», «Я - супер зірка», «Ukr West Art Fest»;
Міжнародний конкурс «Кольори всесвіту»;
Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Fest music 2020»; 
Міжнародний дистанційний онлайн конкурс юних виконавців на духових та 
ударних інструментах «Львівські фанфари карантин 2020»;
Дистанційний багатожанровий фестиваль «Universal Mega Fest»;
II Міжнародний багатожанровий фестиваль - конкурс мистецтв у 
дистанційному режимі «Super Art - 2020» м. Харьків;
І Всеукраїнський дистанційний фестиваль - конкурс «Формат.И.А.»; 
Всеукраїнський конкурс «La CvArt - Classical Gutar Competition»; 
Міжнародний конкурс виконавців на гітарі «Віват Гітара», м. Могильов; 
Міжнародний фестиваль-конкурс окремих соло-виконавців малих форм та 

творчих колективів інструментального, вокального, декоративно-прикладного 
мистецтва «Файна Україна»;
III Міжнародний фестиваль-конкурс окремих соло-виконавців малих форм та 
творчих колективів інструментального, вокального, декоративно-прикладного 
мистецтва «Перлина Заходу»;
Міський онлайн конкурс малюнку «Житомир - моє європейське місто»;



Всеукраїнський конкурс малюнку «Озеленення України»;
Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків «Політ до місяця і далі» від 
Woosphera Space Art Challenge;
II Дистанційний фестиваль - конкурс «Перлина заходу» 2020 р.; 
Всеукраїнський фестиваль «Студентська ліра»;
II Всеукраїнский фестиваль-конкурс мистецтв (дистанційно) «Music Universe»; 
Онлайн-конкурс піаністів «Music Wonderland»;
IV Міжнародний конкурс «Новий акорд -2020» м.Гомель;
Фестиваль-конкурс «Літне рандеву в Одесі»;
Дистанційний Всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «Країна мрій - 
Україна»;
V Дистанційний Міжнародний Багатожанровий інтернет фестиваль-конкурс 
«Samosvity - On Line»;
VII Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «Grand Fest - осінь 2020»; 
Відкритий Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів імені Анатолія 
Білошицького;
Міжнародний хоровий музичний фестиваль, Греція (28-29.11.2020 р.);
II Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 
«Формат.иА»;
VI Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Musical Power»;
V Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «KharkivFest - 2020»;
І Міжнародний фестиваль-конкурс інструментального, вокального, 
хореографічного, театрального мистецтва «Святковий передзвін» м. Харьків; 
Міжнародний шоу-фестиваль мистецтв «Золото Египту-2020»;
Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Univers of Arts»;
III Міжнародний дистанційний фестиваль мистецтв «Yula Art Fest»; 
Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зореграй»;
Міжнародний онлайн конкурс «Winter melodi Slovakia», м. Братислава;
Міжнародний конкурс «Christmas stars», м. Берлин; •
Міжнародний конкурс мистецтв «Energy fest»;
Міжнародний фестиваль «Creative People Fest»;
Міжнародний вокальний и хоровий конкурс «Voca -Art», Словакія;
Міжнародний фестиваль мистецтв «Cultura in momento», Італія; 
Всеукраїнський конкурс карикатур «Джмелик»;

З метою створення сучасної матеріально-технічної бази та належних умов 
для функціонування закладів культури в мистецьких школах проведено поточні 
ремонти. Витрати на протипожежні заходи склали 165,6 тис. грн.

Витрачено на покращення матеріальної бази (придбання музичних 
інструментів, супроводжуючих елементів, інвентарю тощо) 4914,4 тис. грн.

У підпорядкуванні управління культури міської ради знаходиться 
комунальний заклад «Палац культури» із структурними підрозділами 
філією-клубом «Соколова Гора» та «Дім української культури».

діяльність закладу забезпечують 58 працівників, 45 з яких - фахівці в 
галузі «Культура».



У 2020 році Палац культури, його філія клуб «Соколова Гора» та 
підрозділ «Дім Української культури» налічували 28 постійно діючих клубних 
формувань різного напрямку роботи, 22 з яких - колективи художньої 
творчості, 4 колективи з яких мають почесне звання «народний аматорський» 
та 1 - «зразковий». За 2020 рік було проведено 212 культурно- масових та 
освітніх заходів, 52 з яких - для дітей. За рік заходи відвідало 27572 глядача 
різних вікових та соціальних категорій, з них - 6923 дітей.

В 2020 році покращено матеріальну базу по капітальних видатках на суму 
347,9 тис.грн., а саме придбано мікрофони, сценічні костюми, аксесуари для 
інструментів оркестру, принтери, мотиризований екран, меблі, ноутбуки. 
Проведено поточний ремонт фойє та коридору Палацу на суму 56,6 тис. грн.

Надано платних послуг на суму 147,3 тис. грн., відхилення по 
відношенню до 2019 року становить 151,5 тис. грн. у зв’язку із тривалим 
карантином.
Колективи палацу культури в 2020 році взяли участь у проведенні масових 
заходів, а саме:
- «Залицяння до весни»;
- «Музичні вечори на Михайлівській»;
- «День житомирянина»;
- «Ольжич birthsday party»;
- до Всесвітнього дня туризму;
- «Скарбничка бабусиних рецептів»;
- новорічна казка «Про білого Бичка».

Участь у Всеукраїнських та обласних заходах:
Ансамбль сучасного танцю «Фантазія»:

Диплом 1 місце у Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі 
мистецтв «Перлина країни» (м. Одеса);

- Диплом III місце у Міжнародній хореографічній Асамблеї імені Наталії 
Скорульської (м. Житомир).

Народний аматорський ансамбль танцю «Зоряні роси»:
- - Диплом II місце у Міжнародній хореографічній Асамблеї імені Наталії 

Скорульської (м. Житомир).
Театр-студія «Д.У.М.К.А»:

- Диплом І місце у Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі 
мистецтв «Перлина країни» (м. Одеса).
Активну участь у проведенні заходів приймав естрадно-духовий оркестр 

«Сурми Полісся», а саме:
дитячий різдвяний концерт в приміщенні Житомирської обласної 

філармонії імені Святослава Ріхтера;
- концерт з нагоди Дня художника;
- концерт до Дня Незалежності України;
- концерт з нагоди відзначення Дня житомирянина;
- концерт в Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені 
І. Кочерги з нагоди відкриття театрального сезону;



- концерт до Дня українського козацтва; участь у заході «Запали свячу» до Дня 
пам’яті жертв голодомору;
- участь у відкритті X ювілейного Міжнародного фестивалю інструментальної 
музики «Сонячні кларнети» та центральної новорічної ялинки міста.

В роботу Дому української культури, як презентаційно-виставкового 
комплексу в м. Житомир пандемія 2020 року внесла свої корективи.
Призупинення творчого процесу не зупинив роботу закладу. Відкрито дитячу 
театральну майстерню. Дім української культури виконував свою функцію 
презентаційно-виставкового комплексу за умов дотримання протиепідемічних 
заходів відповідно до карантинних обмежень, встановлених Кабінетом 
Міністрів України, регіональною та місцевими протиепідеміологічними 
комісіями. Працівники закладу проводили роботу щодо виховання 
патріотизму у молоді, розповсюдження ідеї українознавства, сприяння 
культурному, історичному та духовному розвитку, збереження національного 
надбання.

З березня по червень 2020 року Дім української культури працював в 
режимі віддаленого доступу з використанням електронних засобів та 
технологій. Під час дистанційної форми роботи працівники постійно 
висвітлювали інформаційні матеріли до визначних дат, організовували онлайн 
проекти, фото-челенджи та майстер-класи в медіа-сфері.

Оголошено проект «Музикотерапія» в якому взяли участь 12 відеоробіт. 
Проект «Слово в ніжних обіймах музики», в якому брали участь 8 учасників. 

Проект «Знайомство з майстрами народної творчості Житомирщини» - 10 
учасників.
З онлайн виставки картин:

Виставка учнів художньої школи імені Віктора Шкуринського Житомирської 
міської ради;
Виставка картин Заслуженого майстра народної творчості України Віталія 
Сенькіна «Вернісаж настрою»;
Виставка картин художниці Ганни Маковійчук «Квіткова рапсодія».

Було проведено 3 (три) майстер - класи он-лайн: традиційний розпис 
Великодніх яєць (писанкарство);
Декупаж Великодніх яєць;
«Маки пам’яті» до Дня пам’яті та примирення.

Створено 8 відео роликів до визначних дат:
- до дня Конституції відео вітання, а також відбувся конкурс «Слово про 
закон»;
- до Міжнародного дня вишиванки;
- до дня Європи;
- до Дня пам’яті та примирення;
- до 34-річчя аварії на Чорнобильській АЕС;
- до 90-річчя Ліни Костенко читання віршів;
- до Дня української хустки;
- до відзначення Дня Героїв.



У 2020 році започаткований проект «Заручини в маєтку Філіппова» до 
дня закоханих.

Починаючи з червня місяця відновилась робота Дому української 
культури з дотриманням санітарних вимог. Відбувся культурно-історичний 
захід «Ольжич - birthday party», з нагоди дня народження Олега Ольжича та 
Олени Теліги. Продовжено проект «Де українка, там хустинка» до дня 
української хустки. Відзнятий ролик на пісню про хустину. Функціонував 
щосереди проект «Вечірні зустрічі» для людей похилого віку. Проведена 
унікальна лекція кандидата історичних наук, наукового співробітника Інституту 
історії України НАН України Олександра Алфьорова «Тризуб - історія та 
таємниці нашого герба». Відзнята відео театралізація «Зажинки».

20 виставок - це декоративно-прикладне мистецтво, скульптура, графіка, 
олійний живопис, витинанки, мандали, прикраси ручної роботи. Виставки 
дитячих робіт, зокрема Баранівської школи мистецтв "APT- діти", 
Бердичівської художньої школи , Житомирської художньої школи імені В. 
Шкуринського. Наймасовіші - виставка з проекту «Творчими шляхами» 
народного художника України Юрія Костянтиновича Камишного «Подорожні 
замальовки». Виставка майстра народної творчості Ольги Качур "Розквітлі 
перлини". Виставка картин «Вернісаж настрою», Заслуженого майстра народної 
творчості України Віталія Сєнькіна. Виставка картин Дмитра Галича "Палітра 
життя". Виставка портретів Віктора і Ганни Бугири «Сила погляду». Виставка 
об’ємних витинанок Галини Клепіковської. Виставка скульптури та живопису 
Франца Осовського "Лісові фантазії". Кількість відвідувачів налічувало 3463 
людей.

Культурно-освітні та розважальні заходи - презентації, форуми, тренінги, 
конференції, тематичні вечори, екскурсії, всього близько 176 заходів на яких 
побувало 1686 відвідувачів.

Важливі соціальні проекти та заходи спільно з житомирським міським 
центром соціальної служби з них «Герої в масках», «Новорічні дитячі забавки», 
«Новорічне свято для дітей з особливим діагнозом», на яких побувало 87 
відвідувачів.

Дім української культури відвідали 5149 чол. У зв’язку з дотриманням 
карантинних норм присутні на заходах налічувало не більше 10 чоловік в 
приміщенні, а на літньому майданчику Дому української культури не більше ЗО 
присутніх.

Головна мета дистанційної роботи не втратити форму, нароблені навички, 
виконувати затверджені плани роботи.

Завдяки активній сторінці Дому української культури у мережі інтернет 
(фейсбук) кожен бажаючий зможе поринути у світ мистецтва дотримуючись 
карантинних обмежень, не виходячи з дому.

До складу КП «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської 
міської ради входить три структурних підрозділи: кінотеатр «Жовтень», 
кінотеатр «Космос» та «Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І. Франка».

Незважаючи на карантинні обмеження кінотеатр імені І. Франка 
продовжував свою роботу пристосовано до відповідних обмежень.



Всього за 2020 рік продемонстровано 87 кінофільмів на 1766 сеансі, з них 
- 836 сеансів були дитячими. Кількість глядачів, що відвідала кінотеатр за 2020 
рік - 24,1 тис. чол., з них дитячого - 14,5 тис. чол.

За 2020 рік підприємство отримало з місцевого бюджету кошти на 
загальну суму 1393,9 тис. грн.

Враховуючи те, що кінотеатр має особливий статус, спеціалізованого 
дитячого, то при проведенні репертуарної політики перевага надавалась 
фільмам вітчизняного виробництва та фільмам для дітей.

Серед популярних - «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке», «Шпигуни 
під прикриттям», «Дулітл», «Ігри з вогнем», «Тролі 2. Світове турне», 
«Повернення Гномів», «Володар Драконів», «Космічна пригода», «Повне 
занурення», «Казка старого мельника», «Сімейка Крудсів: Нова Ера», «Душа» 
та інші.

Особливим попитом у глядачів користувався фільм «Поклик пращурів», 
який демонструвався з 20 лютого по 4 березня 2020р. Екранізація світової 
класики, однойменного роману Джека Лондона. У фільмі висвітлюються 
незламність духу, віра в свої можливості, відданість справі, взаємодопомога і 
захист друзів.

Незважаючи на труднощі 2020 рік був насичений прем’єрами 
національних фільмів.

Так, з 23 по 29 січня 2020р. відбувся прем’єрний показ фільму- 
казки «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке». Фільм-казку знято на основі 
книги українського казкаря і сценариста Сашка Лірника «Про старого козака, 
різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід». У казці герої потрапляють у 
часи Запорізької Січі - вольності українських козаків, які відчайдушно і 
сміливо захищали рідну Україну-Гетьманщину та не боялися ні чортів, ні 
смерті, були сміливими і мужніми.

З 27 лютого по 11 березня 2020р. відбувся показ художнього фільму 
«Черкаси», присвячений 6-й річниці анексії Криму. Фільм заснований на 
реальних подіях весни 2014 року. Однойменний мінний тральщик, 
заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії 
Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним з 9 українських кораблів, що 
не спустив державний прапор. Девіз фільму: історія стійкості, вірності та 
незламності, захисту своїх цінностей, Свободи та Незалежності.

До 206-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка з 12-го березня 2020 
року на кіноекрани вийшов фільм «Толока», створений за мотивами балади «У 
тієї Катерини хата на помості» Тараса Шевченка. Стрічка знята режисером 
Михайлом Іллєнком, а її сюжет охоплює 400 років історії України.

З 01 по 21 жовтня 2020р. тривав показ національного фільму «Тарас. 
Повернення». Це фільм, в якому зображено маловідомий для широкого загалу 
період життя Т.Шевченка - період його служби в царській армії. У фільмі 
розповідається про останні 3 місяці заслання Шевченка у Казахстані, коли його 
вже помилував особисто цар Олександр II. Однак військове керівництво 
Новопетрівського форту не поспішало повідомляти Тарасу про це й видавати 
указ про звільнення.



З 14 по 28 жовтня 2020р., до Дня Захисника України, відбувся показ 
українського історичного фільму «Фортеця Хаджибей». Фільм знятий у 
традиціях золотого фонду Одеської кіностудії: кінострічка для сімейного 
перегляду про дружбу і кохання, боротьбу добра і зла, шляхетність і підступ. 
Динамічний сюжет, бойові сцени, фехтування, вибухи, постріли, верхова їзда, 
чудові костюми, детальний реквізит - усе це занурює глядача в історію кінця 
XVIII ст.

З 05 по 25 листопада показ фільму «Атлантида» режисера Валентина 
Васяновича. Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої 
перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу 
країни, але його території визнані непридатними для проживання. Український 
оскарівський комітет обрав драму Валентина Васяновича «Атлантида» у 
якості національного претендента на премію «Оскар» у номінації «Найкращий 
міжнародний художній фільм».

З 03 по 16 грудня, До Дня Збройних Сил України, тривав прем’єрний 
показ фільму Зази Буадзе «Мати Апостолів». Знятий за реальними подіями, які 
відбуваються на сході України в 2014 році, де ще й досі тривають бойові дії. 
Трагізм війни показано через історію однієї людини - МАТЕРІ.

З 17 по 23 грудня показ казки-фентезі «Казка старого мельника». Фільм 
розповідає про військового Адама, який повернувшись з битви застає рідне 
місто у полоні злих чар.

А також, з 21 по 30 вересня в кінотеатрі діяла пересувна бібліографічна 
виставка, присвячена життю і творчості Альфреда Федецького - оператора 
хронікально-документальних фільмів, майстра світлопису, автора найкращих 
портретів видатних постатей та діячів мистецтва і науки кінця IX початку XX 
століття, вихідця з Житомира, який провів перший в Україні публічний 
кіносеанс у м. Харкові та удосконалив кінознімальний апарат. В межах заходів 
«Майстерня міста 2020» 23 вересня відбувся показ фільму Ольги Білошицької 
«Людина поза кадром. Альфред Федецький». А Федецький - автор найкращих 
портретів: П. І. Чайковського, М. К. Заньковецької, М. Л. Кропивницького, Л. 
Л. Гіршмана, К. К. Горського, А. В. Шульц-Евлера, І. І. Слатіна, І. К. 
Айвазовського, отця Іоанна Кронштадтського, М. X. Гельферіха, О. М. 
Бекетова, сім’ї Алчевських, М. Д. Іванової-Раєвської, володар численних 
нагород міжнародних фотовиставок і відзнак найвищих осіб імператорських 
фамілій, невтомний винахідник, новатор і експериментатор у галузі кольорової, 
рельєфної, стереоскопічної фотографії, рентгенівської зйомки, звукозапису, 
перший кінооператор Російської імперії.

Традиційними в кінотеатрі стали тематичні покази, місячники, 
кінофестивалі до визначних та знаменних дат. В кінотеатрі проводились:

- кінофестиваль «Новорічна казка», «Безпечна дорога до школи»;
- тематичні покази - до Дня соборності України, до річниці від Дня 

народження Т.Г.Шевченка та І.Я.Франка, до Дня українського кіно, до 
Дня Державного прапора України та до Дня Незалежності України, до 
Дня Захисника України, до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, до 
Дня Збройних Сил України;



- місячники показу фільмів - по пропаганді здорового способу життя, по 
попередженню виникнення пожеж, по дотриманню правил дорожнього 
руху, по правовому вихованню молоді, по правилам поведінки з 
вибухонебезпечними та маловідомими знахідками.

Особливу увагу хочеться звернути на кіноклуб «Я - патріот України», 
який спрямований на виховання громадянина-патріота України, утвердження 
любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до 
національних надбань українського народу, наслідування найкращих прикладів 
мужності та звитяги,борців за свободу і незалежність України.

Крім того в Спеціалізованому дитячому кінотеатрі ім. І.Франка також 
діяли наступні кіноклуби та кінолекторії:

• Кіноклуб «Азбука ввічливості», має морально-етичний напрямок, • 
спрямований на формування моральних цінностей в дитячому колективі.

• Кінолекторій «Знай права. Виконуй обов’язки», соціально-правової, 
медичної тематики, спрямований на профілактику негативних явищ у 
молодіжному середовищі.

• Кінолекторій «Здоров’я дитини - майбутнє родини», направлений на 
виховання у підростаючого покоління свідомого бережливого ставлення 
до свого здоров’я, популяризацію здорового способу життя.

• Кінолекторій «Росинка» має екологічну, естетичну, краєзнавчу, 
навчально-виховну спрямованість.

• Кіноклуб «Світлофор», направлений на вивчення і закріплення правил 
дорожнього руху, на попередження дорожньо-транспортних пригод.

• Кіноклуб «Небезпека поруч», направлений на вивчення правил техніки 
безпеки та попередження дитячого травматизму.

Важливим в роботі кіноклубів та кінолекторіїв були виступи спеціалістів 
перед початком сеансів. Так протягом року кінотеатр співпрацював з 
інспекторами Управління патрульної поліції у м. Житомирі Департаменту 
патрульної поліції, фахівцями Управління ДСНС України у Житомирській 
області, інспекторами Управління превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції в Житомирській області, з науковими 
співробітниками музею «Природа».

Робота кіноклубів та кінолекторіїв проводиться у співпраці з 
департаментом освіти міської ради та навчальними закладами міста.

Загалом протягом 2020 року було проведено 21 культурно-масовий захід, 
а саме: 2 кінофестивалі, 7 тематичних показів, 6 місячників, 4 тижні, 3 декади 
кінопоказу фільмів відповідної тематики, або приурочених до визначних та 
знаменних дат.

В кінотеатрі постійно проводяться благодійні акції у вигляді 
безкоштовного перегляду кінофільмів для дітей з малозабезпечених сімей, для 
дітей-інвалідів, дітей учасників АТО та ін.

Впродовж серпня-вересня 2020 року на літньому майданчику кінотеатру 
ім. І. Франка щоп’ятниці проводились творчо-музичні вечори для дітей, молоді, 
вечори сімейного відпочинку. У дворі дитячого кінотеатру відкрито літній 
сімейний простір, який включає дитяче кафе «Сіпешакафе», де щотижня 



проводились концертні програми з залученням творчих колективів міста, 
анімаційні розвиваючі ігри для мешканців та гостей міста, включаючи 
інтерактивні ігри на асфальті.

Комунальний заклад «Міські публічні біблотеки» Житомирської 
міської ради складається з Центральної міської бібліотеки ім. Василя Земляка, 
13 бібліотек-філіалів, з них - 5 дитячих та одна музично-театральна. Його 
роботу забезпечують : 60 людей, з них - 46 бібліотечні працівники.

Фінансування з міського бюджету на утримання закладу склало 7959,2 
тис. грн.

До бібліотечного фонду комунального закладу «Міські публічні 
бібліотеки» за 2020 рік надійшло:
3077 прим, (з них книг - 1605 прим, книг на суму - 135206,89 грн., що 
порівняно з 2019 р. менше на 1947 примірників на суму 179928,07 грн.

Підписну кампанію провели всі бібліотеки КЗ «Міські публічні 
бібліотеки» на загальну суму 42357,66 тис. грн.

Проведено поточні ремонти в Центральній міській бібліотеці та 
бібліотеках філіях № 1, 3, 5 на загальну суму 710,6 тис. грн.

За 2020 рік надійшло платних послуг на суму 108,6 тис. грн. (за 2019 рік - 
196,8 тис.грн.).

Проведені заходи (найкращі):
- 16-й всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія» 

https :// cutt.lv/pj adfrx
- Всеукраїнський онлайн-конкурс творчих робіт «Дитинство в

долонях захисників», присвячений Дню захисту дітей (спільно з 
Житомирським військовим інститутом ім. С. П. Корольова на платформі 
Інстаграм та Фейсбук) https://cutt.ly/VjadhQc https://cutt.ly/aiaQ9Hi
https:// cutt. ly/kj aW dEK

- Міський конкурс дитячого читання «Чемпіон зі швидкочитання», 
присвячений Дню Незалежності України (спільно з департаментом 
освіти та управлінням культури Житомирської міської ради) 
https:// cutt. 1у/ q і апАук https://cutt.ly/OianZst

Вуличний консультаційний пункт «Інформаційний кейс» про 
Житомирську ОТГ (спільно з громадською організацією «Дивосвіт» у межах - 
Грантового проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 
Україні» (ПУЛЬС), (ЦМБ) https://cutt.ly/Ojamo8k

Художня виставка «Барви душі» (ЦМБ, у межах Університету людей 
поважного віку).

Зустріч з викладачкою Марією Лобановою та учнями житомирської 
музичної школи №1 ім. Б. Лятошинського (ЦМБ «Щотижневі діалоги»).

- Зустріч з письменницею Марією Зіновчук (ЦМБ «Щотижневі 
діалоги»).

Акція-послуга «Книгоноша, або Книга додому» діяла для читачів 
Централізованої бібліотечної системи (Міських публічних бібліотек) у квітні- 
травні (під час суворих карантинних обмежень) 2020 року на базі 14 міських 

https_://_cutt.lv/pj_adfrx
https://cutt.ly/VjadhQc%09https://cutt.ly/aiaQ9Hi
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бібліотек. Акція передбачала безпечну, безкоштовну та безконтактну доставку 
книг додому. Послугою скористалося близько 170 читачів.

На базі Центральної міської бібліотеки ім. В. Земляка у 2020 році спільно 
з ГО «Дивосвіт» продовжував свою роботу безкоштовний навчальний заклад 
для пенсіонерів «Університет людей поважного віку». Протягом року було 
охоплено близько 56 слухачів та проведено 99 занять. В «Університеті» і надалі 
діють 4 факультети:

- освітньо-інформаційний;
- краєзнавчо-просвітницький,
- факультет творчості,
- хобі факультет.

2020 року в «Університеті людей поважного віку» продовжено цикл 
зустрічей «Щотижневі діалоги», на які запрошувались представники влади, 
соціального захисту, поліції, медичні працівники тощо. Під час зустрічей • 
вивчалися законодавчі акти, правові документи, надавались практичні 
консультації правового, медичного, соціального характеру. Усього пройшло 6 
зустрічей, до яких залучено 158 учасників.

Продовжує діяти клуб бального танцю «Ретро». Цьогоріч найбільш 
яскравим заходом клубу була участь у першому благодійному балі 
(організатори - «Університет людей поважного віку» та ГО «Дивосвіт»), який 
відбувся у приміщенні історичної будівлі міської ради. Мета заходу - збір 
коштів для мешканців Житомирського геріатричного центру. Крім клубу 
«Ретро» у заході брали участь й інші відомі танцювальні колективи міста. 
Загалом «Ретро» - активний учасник багатьох культурних заходів міста та 
Житомирської об’єднаної територіальної громади. Кількість учасників - 48, 
кількість занять - 56.

2020 року Університет людей поважного віку розширив свою 
діяльність: на базі ЦМБ ім. Василя Земляка та бібліотеки-філіалу № 10 були 
створені хорова та фольклорна студії (у межах хобі-факультету). Протягом 
року відбулося 20 занять, у яких взяло участь 44 учасники.

Розпочали роботу хобі-групи з оздоровчої фізкультури та йоги. Всього 
відбулося 52 заняття з охопленням 48 учасників (ЦМБ).
Цьогоріч «Університет» долучився до реалізації державної політики у сфері 
цифрових інновацій та запропонував студентам пройти тест з цифрової 
грамотності на загальнонаціональній онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта» 
— Цифрограм.

Під час карантинних обмежень проводились онлайнові та офлайнові 
консультації з диджиталізації та цифрової освіти для людей поважного віку. 
Всього надано 18 консультацій для 35 користувачів.

Продовжує діяти проект «Інтелектуальна мережа» - шахові клуби у 
бібліотеках міста» та у межах проекту - шахові кімнати та шахові куточки у 
всіх бібліотеках-філіалах міста. Так, на базі ЦМБ бібліотеки ім. В. Земляка 
(спільно з ГО СА «Молода сила») відбулися три турніри з шахів, загальна 
кількість учасників - 140.



В умовах карантину на базі ЦМБ ім. Василя Земляка під час літніх канікул 
діяв літній клуб «Читачун». Протягом дня діти відвідували заняття з шахів, 
шашок, малювання, танців, англійської мови та комп’ютерної грамотності. 
Близько 40 дітей скористались послугами клубу.
Було проведено:

- 60 майстер-класів,
- 20 занять з англійської мови,
- 18-з комп’ютерної грамотності,
- 14-з шахів та шашок,
- ІО-з танців.

Протягом літа (червень-вересень) на території гідропарку діяв проект 
«Літня бібліотека», мета якого - популяризація книги та читання, здорового 
способу життя, змістовного дозвілля та відпочинку, а також популяризація 
бібліотечних послуг. Цього року залучено та обслужені близько 350 
користувачів.

Центральна міська бібліотека імені Василя Земляка стала учасницею 
проекту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги», який 
реалізовувала ВГО Українська бібліотечна асоціація за підтримки 
Європейського Союзу (програма Дім Європи) за участі партнерів: публічні 
бібліотеки м. Орхус (Данія) та Білоруська бібліотечна асоціація. Мета проекту - 
навчити бібліотекарів з України та Білорусі створювати інноваційні бібліотечні 
послуги, які розвиватимуть культурні та творчі індустрії цих країн, з 
використанням спеціальної методології «Дизайн-мислення для бібліотек», яка 
була розроблена Публічною бібліотекою м. Чикаго (США) та публічними 
бібліотеками м. Орхуса (Данія) за підтримки Фонду Білла та Мелінди Гейтс.

У рамках проекту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги» діє 
проєкт-інноваційна послуга «ТЕАТРАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ «ТеМа», що 
реалізується ВГО Українська бібліотечна асоціація за підтримки Європейського 
Союзу (програма Дім Європи). Метою послуги є розвиток творчих здібностей у 
дітей та опанування ними професійних навичок акторської майстерності через 
взаємодію з викладачем, мистецтвом та літературою. Цільовою аудиторією 
послуги є діти віком від 8 до 14 років. Заняття побудовані на застосуванні 
творчих практик: сценічні постановки та виступи; вміння працювати на камеру 
у різних форматах, таких як фото- та відеозйомка; практика виступу на 
професійній сцені. Послугою скористалося 23 дітей.

Комунальний заклад «Міські публічні бібліотеки» Житомирської міської 
ради спільно з ГО “Дивосвіт” долучилися до проекту «Розробка курсу на 
зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який 
виконувався Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з Радою 
міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX/Україна за фінансової 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У рамках 
проекту було придбано: 1 палатка, 1 стіл, 4 стільці, 4 мольберти, 10 рамок та 
проведено 4 заходи, до яких залучено близько 500 людей.



У 2020 році протягом січня-березня та липня-грудня на базі структурних 
підрозділів МПБ проводились майстер-класи: з петриківського розпису - 36;з 
вишивки - 15; з виражного розпису - 2. Всього: 53 занять.

Протягом січня-травня 2020 року на базі бібліотек міста відбулися два 
етапи Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія - 2020», а 
на базі Центральної міської бібліотеки ім. Василя Земляка - III міський етап. 
Перемогу виборов Грищук Дмитро, учень 7 класу ЗОНІ № 21. Цьогоріч до 
конкурсу долучились 12 шкіл м. Житомира. Загальна кількість учасників - 106.

У 14 бібліотеках міста Житомира вперше відбувся міський конкурс 
дитячого читання «Чемпіон зі швидкочитання», присвячений Дню 
Незалежності України. Діти молодшого та середнього шкільного віку змагалися 
за звання «Чемпіон зі швидкочитання» та «Суперчемпіон зі швидкочитання». 
Найбільшу кількість слів прочитала учениця 3 класу ЗОНІ № 27 Борецька 
Вікторія (235сл/хв). Загальна кількість дітей, залучених до конкурсу - 236.

Восени 2020 року ЛІТтера - бібліотеки міста Житомира взяли участь у 
культурно-мистецькому фестивалі ZT-EXPO 2020, презентувавши виставку 
на туристичну тематику та свої унікальні заходи (історичний екскурс "З 
любов'ю до Житомира" та квест книголюбів "Я + Житомир") із популяризації 
цікавих туристичних маршрутів та пам’яток історії Житомира.

Найкращою та найбільш затребуваною під час карантинних обмежень 
стала онлайн-публікація, створена на ФБ-сторінці ЛітТера - бібліотеки міста 
Житомира у березні цього року, «Дистанційне навчання для бібліотекарів». 
Було запропоновано перелік онлайн-ресурсів та платформ для підвищення 
фахової майстерності бібліотекарів. Станом на 01.01.2021 року матеріал 
переглянуло 66 506 та скористалися 14 352 користувачів сторінки ЛітТера зі 
всієї України.

Усі бібліотекарі міських публічних бібліотек також використали нагоду, 
щоб отримати нові фахові компетенції та пройшли онлайн-навчання на 
платформах ВУМ online, PROMETHEUS, та EdEra (курс «Бери і роби», курс 
«Verified з медіа грамотності», курс «Ефективні презентації» тощо).

Нагальною та особливо актуальною є проблема комплектації та 
поповнення бібліотечних фондів мережі бібліотек новинками сучасної 
української та світової літератури. Оновлення потребує близько 70% фонду 
МПБ. Це література, яка залишилась у бібліотеках ще з радянського та 
пострадянського періоду. На рівні бібліотеки відсутність необхідної літератури 
елементарно не відповідає запитам сучасного читача, а в державі призводить до 
зниження освітнього, загальнокультурного рівня українців. А це, у свою чергу, 
гальмує інноваційний та інтелектуальний розвиток суспільства загалом.

Комунальним підприємством «Парк» Житомирської міської ради у 
2020 році отримано чистий дохід від реалізації послуг атракціонів в сумі 2633,8 
тис. грн., який у порівнянні з минулим 2019 роком зменшився на 41 відсоток. 
Разом з тим, і кількість відвідувачів у 2020 році зменшилася на 191,3 тис. чол.

Станом на 01 січня 2020 року на підприємстві працює 46 людей, з них на 
повну ставку 45.



На протязі 2020 року комісією, призначеною рішенням виконавчого 
комітету міської ради, було проведено обстеження зелених насаджень та 
проведено роботи по видаленню та кронуванню дерев. Проведено 
омолоджувальне підстригання кущів та чагарників.

На проведення робіт з благоустрою території підприємства витрачено 
2749018,87 гривень, в тому числі на квіткове оформлення та придбання 
багаторічних зелених насаджень - 64000,00 гривень. Було висаджено чисельну 
кількість квітів, оформлено квіткову композицію - клумбу «Павич».

Окрім того власними силами висаджено 10 дубів та 4 клени. Для 
оформлення клумб було висаджено 10 кущів хризантем, 40 кущів ірисів та 10 
кущів фіалок, по 4 кущі гібіскусу та хости, по 20 кущів низькорослих георгін та 
бордюрної гвоздики. Всі ці рослини придбані та надані працівниками 
підприємства.

Підприємством надавалися благодійні послуги (відвідування атракціонів) 
дітям-інвалідам по зору, а також вихованцям спецшколи-інтернату № 9, були 
встановлено години безкоштовного відвідування дітьми атракціону «Лебеді».

Влітку на асфальтовому покритті території парку культури та відпочинку 
імені Ю. Гагаріна нанесено розважально-ігрові малюнки для інтелектуального 
та фізичного розвитку дітей та підлітків.

Проведено обслуговування та введено в експлуатацію 25 атракціонів 
парку та гідропарку.

На човнових станціях здійснено часткову заміну весел та лопастей.
Проведено поточні ремонти пневматичної зброї тиру; човнів в кількості З 

штук та 10 катамаранів, а також здійснено підфарбування плавзасобів.
Протягом сезону 2020 року була проведена незалежна експертиза 

дорослих та дитячих атракціонів Житомирським експертно-технічним центром 
та отримано відповідну дозвільну документацію щодо технічного стану та 
можливої експлуатації атракціонної техніки.

Окрім того, здійснювалися поточні технічні- огляди та проводилися 
планові роботи, спрямовані на покращення експлуатації атракціонів.

Підприємством у 2020 році з міського бюджету використано коштів у 
сумі 4318,6 тис. грн.

Із загального фонду - 4220,8 тис. грн., в тому числі:
- витрати по ПЗОВ «Супутник»: - оздоровлення - 1078,Зтис. грн.,
- кошти на благоустрій 2749,0 тис. грн.,
- фінансова підтримка підприємства - 213,5 тис. грн.,
- виготовлення проекту землеустрою - 180,0 тис. грн.;
По спеціальному фонду - 97,8 тис. грн.:
- благоустрій (багаторічні рослини) - 53,0 тис. грн.;
- при водоохоронні заходи (видалення дерев) - 44,8 тис. грн.
З метою покращення матеріально технічної бази підприємства у 2020 році 

планувалося придбати новий атракціон «Лабіринт» (проведено відкриті торги, 
визначено переможця). Проте, введення обмежувальних заходів щодо 
поширення коронавірусної інфекції призвело до відкриття сезону роботи 
атракціонної техніки із запізненням на два місяці. Таке запізнення призвело до 



погіршення фінансового стану підприємства та унеможливило придбання 
нового атракціону.

Основною потребою є здійснення комплексного підходу до модернізації 
обладнання та облаштування території парку. Атракціони парку мають значний 
знос та потребують оновлення; територія потребує ремонту та заміни 
асфальтового покриття, впорядкування квітників; будівлі та споруди 
потребують ремонту.

Є потреба у придбанні спеціалізованої техніки для утримання території 
парку в належному санітарному стані.

Згідно комплексної цільової Програми розвитку культури міста 
Житомира «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018- 
2020 роки», враховуючи проведено 20 державних свят, 8 загальноміських та 9 
мистецьких заходів (День Соборності України, День вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав, Проводи Зими та зустріч Весни, День 
Чорнобильської трагедії, День Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні, 
День Конституції України, Шевченківські дні, День незалежності України та 
інш.).

Вперше в місті Житомир було організовано та проведено космічний 
фестиваль імені С. П. Корольова «KOROLEV AVIA FEST - 2020».

Вперше запроваджено проведення щорічного арт - фестиваль «День 
житомирян» в перші вихідні вересня, який в 2020 році пройшов 5 вересня на 
вулиці Михайлівська.

Вперше відбувся міський конкурс дитячого читання «Чемпіон зі 
швидкочитання».

Впродовж серпня-вересня 2020 року щоп’ятниці та щосуботи було 
започатковано проведення мистецького заходу «Музичні вечори на 
Михайлівській».

Продовжено роботу по організації та проведенню загальноміських та 
культурно-освітніх заходів з громадськими організаціями на реалізацію 
соціально-культурних проектів.

Так, за 2020 рік громадськими організації реалізовані наступні проекти:
- ГО «Житомир, зроби голосніше» - проект «Стежка едентичності»;
- ГО БО «Благодійний фонд «Надія Є» - проект «Всеукраїнський фестиваль- 
конкурс «Зірочко, засвітись!»;
- ГО «Репортер ПРО» - проект «Про Житомир»;
- ОГО «Студентський польський клуб» - проект «Час Федецького» на загальну 
суму 240,31 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету в сумі 550,0 тис. грн. реалізовано 
наступні проекти:
- VI Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв “Пісенний Спас»;

- Міжнародна Хореографічна Асамблея ім. Н. Скорульської - 2020.
З метою створення сприятливих передумов та стимулу у розвитку 

здібних, обдарованих і талановитих дітей, підтримки їх талантів і обдарувань, 
інтересів і творчих нахилів 20 (двадцять) найкращих учні мистецьких шкіл 
міста отримали стипендії міського голови в розмірі 3,0 тис. грн. кожний.



Враховуючи карантинні обмеження впродовж року проводились 
онлайн/офлайн конкурси:
- фотоконкурс «Купальська царівна 2020»;
- челендж йКрилатийвислівпрокультуру;
- фотоконкурс «Файна парочка у вишиваночках»;
- онлайн-конкурс «Народжені у вишиваночках»;
- онлайн-конкурс «Безпека дитини понад усе!»;
- конкурс «Подаруй домівку пташці»;
- #Я_Житомирянин - конкурс в соціальній мережі facebook;
- #Я_Житомирянин, Я_Житомирянка, Я_маленькийЖитомирянин - конкурс 
фото за кількість лайків в соціальній мережі instagram;
- онлайнк-конкурс «Найкращий малюнок: привітання з Днем Конституції - 
України» та інш.


