
Проєкт

Виконавчий комітет Помічнянської міської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
від 29 липня 2021 року                    №

Звіт про  роботу відділу культури,
туризму, молоді та спорту виконавчого
комітету Помічнянської міської ради
за І півріччя 2021 року

Заслухавши звіт начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Помічнянської міської ради Яценко В.В. про роботу
відділу за І півріччя 2021 року, керуючись статтями  32, 40 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий  комітет Помічнянської
міської ради в и р і ш и в :

1. Звіт начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Помічнянської міської ради Яценко В.В. про роботу
відділу за І півріччя 2021 року взяти до відому ( додається).

2. Роботу відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого
комітету Помічнянської міської ради визнати _______________.

3. Начальнику відділу культури, туризму, молоді та спорту Яценко В.В.
заходи, які були та будуть проведені на території Помічнянської громади,
висвітлювати в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті
Помічнянської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради Щербатюка А.С.

Міський голова                              Микола АНТОШИК



Додаток

до рішення виконкому
міської ради від
29.07.2021 року № ____

Звіт про роботу
 відділу культури, туризму, молоді та спорту

виконавчого комітету Помічнянської міської ради

Культурно-масова робота
Потягом першого півріччя 2021 року відділом та закладами культури

Помічнянської міської ТГ було організовано та проведено:
- конкурсно-розважальну програму до Дня закоханих «Вічне

протистояння» між командами хлопців та дівчат шкіл громади;
- концерти: до Дня вшанування учасників бойових дій на теренах

інших держав; Дня 8 Березня;35-ї роковини катастрофи на Чорнобильській
АЄС; Дня Перемоги над нацизмом в ІІ світовій війні; Дня медичного
працівника;

- святкові програми до Всесвітнього Дня вишиванки; Дня Молоді та
Дня Конституції України;

- театралізоване свято «Купальські зорі».
Вдруге проведено традиційний фестиваль дитячої творчості «Барви

Помічної online», який об’єднав учасників з більшості громад Кіровоградщини,
Миколаївської, Київської областей та міст Кропивницького, Олександрії і
Києва.

Започатковано проведення Рок-фесту присвяченого Всесвітньому дню
боротьби зі зловживанням нікотину. Алкоголю та наркотичних засобів.

В рамках роботи під час пандемії активно працюємо з соціальними
мережами. До державних, календарно-обрядових та професійних свят і
пам’ятних дат відзнімаються, монтуються і запускаються на ротацію тематичні
відеоролики  у формі літературно-музичних композицій, музичних вітань та
театралізованих постановок.

Делегація Помічнянської міської ТГ стала учасником першого фестивалю
збереження вузькоколійної залізниці в м.Гайворон «Гудок-фест».

З дотриманням карантинних норм та вимог відбулося свято Випускного
вечора в КЗ «Помічнянська музична школа» та урочисте нагородження
випускників шкіл громади, які є активними учасниками культурно-масового та
спортивно-масового життя громади, області та України.

Театральний колектив КЗ «Помічнянський міський Палац культури» став
учасником Всеукраїнського онлайн фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» та
Всеукраїнського флешмобу «Україна – єдина від Донбасу до Карпат» до Дня
Соборності України.

Реалізовано проєкт «Шахове королівство» в рамках програми
«Громадський бюджет», відкриття якого відбулося у формі театралізованого
дійства та відкритого шахового турніру.



У бібліотечних закладах громади постійно оформляються тематичні
виставки та книжкові полички, а також було проведено з нагоди відзначення
150-річниці від дня народження Лесі Українки, долучилася до обласного
бібліотечного стріму «Лесине слово звучатиме знову!» у формі голосного
читання. Зроблено онлайн-допис та онлайн-читання.

Рекомендаційні списки на книжково-ілюстративній виставці «Цвіте її
поезія барвисто, слово Лесі – то намисто».

Фото зона «Леся Українка».
Челлендж поетичної творчості « Цвіте її поезія барвиста, слово Лесі – то

намисто».
Участь у онлайн-флешмобі «Лесині читання».

Шевченківські читання «Шевченко  в моєму серці».
Книжкова виставка-шана «Володар дум і сподівань народних».

Ілюстративна виставка «Вічна і невмируща пам’ять Шевченка» Зроблено
онлайн-допис та онлайн-читання.

Виставка-персоналія «Митцю не треба нагород, його судьба
нагородила» до дня народження Ліни Костенко. Користувачі долучилися до
читання її поезії. Зроблено онлайн-допис та онлайн-читання.

Книжкова поличка «Поезія – це музика душі» до Всесвітнього дня
поезії. Користувачі долучилося до читання улюбленої поезії. Зроблено онлайн-
допис та онлайн-читання.

Акція «Подаруй бібліотеці книгу» та онлайн-допис на сторінці Facebook.
Виставка - рекомендація «В різних країнах казки пишуть вам – підбери

найцікавішу сам».
Виставка –огляд «Спорт – це здоров’я та міцний характер» .
          До Всесвітнього дня книги та авторського права представлено

книжковий каскад «Книга – вірний друг життя» Інформація висвітлена на
сторінці Facebook.

Хештег «Читай-досягай»
Онлайн-хвилинка-цікавинка «Всесвітній день дитячих винаходів» з

переглядом презентації «Винаходи, які придумали діти».
Онлайн-хвилинка повідомлень «Навчатися з Бровком та Мурчиком

весело і цікаво!».
Бібліотеки прийняли участь в обласному конкурсі  до 150-річчя з дня

народження Лесі Українки «Я в серці маю те, що не вмирає». Комісії було
представлено на розгляд  власні есе на тему «Слово про славну доньку
Вкраїни», «Леся Українка – наша гордість», бук трейлер за твором Лесі
Українки «Лісова пісня».

Спортивно-масова робота
Потягом першого півріччя 2021 року відділом та закладами

Помічнянської міської ТГ було організовано та проведено:
- фізкультурно-оздоровчі заходи: «Спортивна зима», «Мама, тато, я –

спортивна сім’я», «Веселі старти»  до Дня захисту дітей, «Богатирські ігри»
присвячені Дню Молоді та дню Конституції, «Волейбол» присвячений Дню
Молоді та Дню Конституції, Фестиваль ранкової зарядки.



- матчі та турніри: матчі Чемпіонату Кіровоградської області з
футболу серед аматорських команд «Вища ліга», Футбольний турнір
«Шкіряний м’яч» між командами шкіл міста, Тенісний турнір присвячений
Дню Перемоги.

- спів фінансування та спів організація: баскетбольні змагання на
кубок БК «Орли».

Потягом першого півріччя 2021 року відділом було відряджено на
змагання в інші населені пункти, на:

- фізкультурно-оздоровчі заходи: «Спортивна зима», «Мама, тато, я –
спортивна сім’я».

- участь в чемпіонатах, турнірах, на Кубках: участь в волейбольному
турнірі, участь в чемпіонаті Кіровоградської області з фут залу, участь команди
на ХХХІІІ Чемпіонат області зі спортивного орієнтування, Участь команди на
Чемпіонаті Кіровоградської області з індивідуальної туртехніки в закритих
приміщеннях, Участь команди на Кубку області зі спортивного орієнтування,
Участь команди в Чемпіонаті області зі скелелазіння серед школярів та
гуртківців, III етап «Конкурсна програма» XVIІ обласного зльоту юних
туристів-краєзнавців дистанційно, «Кроп_Квест» XVIІ обласного зльоту юних
туристів-краєзнавців, Участь в чемпіонаті області з волейболу пляжного,
Участь в обласному фестивалі «Козацькі розваги», Участь в волейбольному
турнірі пам’яті Дрогуля В. І., участь в спортивних змаганнях серед команд ТГ
області.

- обласні спортивні ігри серед команд ТГ: Шахи, Настільний теніс,
Волейбол, Гирьовий спорт, Стрітбол, Футзал (зональні).

За перше півріччя було здобуто перемог:
-  «Волейбол» - 3 місце;
- «Спортивна зима» (Область) – 2 загальнокомандне місце;
- м. Кропивницький XXXІІІ Чемпіонат області зі спортивного

орієнтування серед школярів та гуртківців закладів позашкільної освіти. -
Юдіна Ірина - 1 місце в групі Ж-16;
- перший етап Кубку області зі спортивного орієнтування - Юдіна

Ірина по - 3 місце;
- III етап «Конкурсна програма» XVIІ обласного зльоту юних

туристів-краєзнавців дистанційно -  команда - 2 місце в с. Клинці;
- м. Кропивницький Чемпіонат області зі скелелазіння - Сисак

Владислава - 3 місце;
- Участь в обласному фестивалі «Козацькі розваги» - Ткаченко

Сергій зайняв 2 місце.
- Спортивні змагання серед команд ТГ області - Гирі-1 місце,

Волейбол-2 місце,  Шахи-  2 місце,  Шашки-  2 місце,  Канат-  2 місце,  Н.  теніс-  3
місце, Дартс- 3місце, загальнокомандне 3 місце.

- Обласні спортивні ігри серед команд ТГ – Загальнокомандне 3
місце, Ткаченко Сергій - 1місце, Ткаченко Віта- 2 місце.

- Настільний теніс м. Кропивницький – Загальнокомандне 3 місце
- Стрітбол м. Бобринець – Чоловіча команда – 2 місце, жіноча

команда – 1 місце.
- Футзал (зональні) м. Новоукраїнка -  команда – 1 місце.



Також за період І півріччя було відкрито секцію з футболу
Помічнянського МЦ ФЗН «Спорт для всіх», та секцію з Дзю-до.

                     Бухгалтерсько-фінансова складова
Придбання звуково-підсилюючої апаратури для КЗ «Помічнянський

сільський Будинок культури» (клуб любителів рок - музики) – 21995,00 грн.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування

футбольного поля на міському стадіоні «Локомотив» - 49887,91 грн.
Встановлення блискавко захисту на будівлях КЗ «Помічнянський міський

Палац культури» та КЗ «Помічнянський сільський Будинок культури» -
82141,84 грн.

Експертиза проектно-кошторисної документації капітального ремонту
танцювальної зали КЗ «Помічнянський міський Палац культури» ( клуб
залізничників) – 5279,58 грн.

Начальник відділу культури,
туризму, молоді та спорту            Вікторія ЯЦЕНКО
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