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КЗК «Дніпровський Будинок мистецтв» Дніпровської міської ради  

здійснював свою роботу  протягом 2019 року відповідно до узгодженого 

управлінням культури департаменту гуманітарної політики ДМР річного 

плану роботи  та рішень міської ради, розпоряджень міського голови та 

наказів і доручень департаменту гуманітарної політики і управління культури 

Дніпровської міської ради. Намічені у плані на 2019 рік заходи і доручення 

департаменту гуманітарної політики та управління культури практично всі 

виконані.  

Протягом року колективом Будинку мистецтв реалізовувались, 

враховуючи відсутність фінансування на підготовку і проведення масових 

заходів,  заходи у рамках десяти  наших мистецьких проектів.  

Взявши до уваги аналіз роботи по реалізації плану, відзначаємо, що 

Будинок мистецтв став майданчиком для професійної комунікації митців 

нашого міста, реалізації їх творчих задумів, центром популяризації різних 

видів мистецтв. 

Всього колективом Будинку мистецтв  за рік  проведено 559 заходів, 

що відвідали  34051 особа.   Із них проведено виставок – 28 (1 – міжнародна, 

5 – всеукраїнських,  10 – персональних,  3 – дитячого малюнку, 9 – 

групових), 41 майстер-клас з різних видів народного мистецтва, 47 

кінозаходів, 2 арт-фестивалі, 10 заходів з популяризації літератури, 6 вечорів 

вшанування видатних митців нашого краю, 18 заходів до державних та 

пам’ятних дат. 

 

 У 2019 році продовжувалась робота з  розвитку народного мистецтва 

у всіх його проявах. У структурі Будинку мистецтв проводило  активну 

роботу об’єднання майстрів народного мистецтва. За рік  проведено  всього 

виставок декоративно-вжиткового мистецтва – 5, із  них 4 – 

Всеукраїнських («Різдвяна казка», «Мистецькі атрибути Великодніх свят», 

«Народне мистецтво козацького краю», «Магія творення ляльки») та  1 – 

заслужених майстрів народного мистецтва, вишивальниць  Ганни Гойди та 

Ольги Закорки (м.Лубни).  Високий імідж народного мистецтва нашого 

краю підтвердила участь в  Ягелонській міжнародній виставці-ярмарку 

народних ремесел (Польща) 2 членів  об’єднання майстрів народного 

мистецтва Ірини Пяшинцевої та  Інни Івінської. 

Традиційно на базі виставок членами об’єднання майстрів народного 

мистецтва  проводились майстер-класи. Всього проведено  41  майстер-клас 

та 5 творчих зустрічей. 

Підготовлено та організовано традиційну культурно-мистецьку  

акцію по розпису писанок  «Створи свою писанку до Великодня!» для 

мешканців міста,  яких навчали унікальному мистецтву 5 майстрів 

писанкарства.  



Здійснено 2 етнографічні виїзди  членів об’єднання майстрів Будинку 

мистецтв у козацьке селище Котівка Магдалинівського району з участю у 

фестивалі «Великодні дзвони» та у село Волоське з участю у святкуванні   

250-річчя з дня заснування села. 

Традиційно під час святкування Дня міста Дніпра була організована 

виставка-ярмарок членів об’єднання майстрів народного мистецтва Будинку 

мистецтв «Народне мистецтво Дніпра»  у рамках арт-фестивалю 

«Мистецький квартал».  

 Відбувся також великий ярмарок народних промислів майстрів із 

різних міст України, на якому у всьому розмаїтті було представлено 

творчість понад 160 народних майстрів із 23 міст: Дніпра, Івано-Франківська, 

Києва,  Кременчука,  Полтави, Житомира, Херсону, Запоріжжя, 

Кіровоградщини, Кривого Рога, Павлограда, Новомосковська, 

Синельникового, Жовтих Вод, Кам’янського, Нікополя, Петриківки, 

Опішного, Решетилівки, Софіївського, Солонянського,  Царичанського та 

Дніпровського районів. За нашими підрахунками цю виставку змогли 

оглянути понад 8 тисяч чоловік. 

З метою вшанування майстрів були проведені: свято з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва і 

до Дня Святого Миколая.  

Продовжилась робота по розвитку українського фольклору: 

підготовлені та активно проведені українські народні свята: «Несу 

щедрівочку»,  «Секрети щедрої куті», «Колодій», «Масляна». 

  

 Серед основних напрямків творчої діяльності Будинку мистецтв також  

робота з популяризації та розвитку образотворчого мистецтва. Всього 

проведено  18 виставок,  із них: «Весняний розмай», «Художник і місто», 

«Тетянин день», «Поєднані Дніпром», «Художники Дніпра - учасники Другої 

світової», «Уклін Михайлу Пушному», «Хліб з маслом. Мрії і реальність у 

творах художників», «Мистецька нива Валентин»  а також  3 виставки 

дитячого малюнку.  

 Були проведені 9 персональних виставок художнього доробку 

провідних художників міста: заслуженого художника України Миколи 

Родзіна, лауреата мистецької премії ім. Федора Решетнікова Сергія 

Боровського, Олександра Фатєєва, Богдана Бучковського, Ольги Кравцової, 

Валерія Кожушка, Тетяни Дзекунової, Геннадія Латишка, Людмили 

Пономарьової. 

 На базі виставок  протягом року проводилися творчі  зустрічі авторів 

виставок С.Боровського, А.Фатєєва, Б.Бучковського, Л.Пономарьової. Під 

час проведення Шевченківських днів для молоді були організовані творчі 

зустрічі з відомими художниками Дніпра: народним художником 



Володимиром Небоженком та заслуженим художником України Григорієм 

Чернетою, у творчості яких «Шевченкіана» займає значне місто. 

 На базі виставок образотворчого мистецтва було проведено 164 лекції-

екскурсії. 

 

 Протягом року проведена певна робота, направлена на розвиток і 

популяризацію  в місті Дніпро кіномистецтва (всього проведено 47 заходів). 

У приміщенні Будинку мистецтв працює Дніпропетровський осередок 

НСКУ. Серед проведених заходів: ювілейні кіновечори (присвячені ювілеям 

Олександра Довженка, Олеся Гончара, Леоніда Бикова, Миколи Мащенка, 

Артавадза Пелешяна), тематичні та прем’єрні покази, творчі зустрічі, 

мультимарафони.  Працював Зал українського кіно, де було здійснено 13 

кінопоказів.  Були відзначені ювілеї фільмів «Енеїда», «Квітка папороті», 

«Пригоди козака Енея». 

 З нагоди Дня українського кіно був проведений кіновечір з показом 

кращих фільмів з колекції Міжнародного фестивалю екранних мистецтв 

«Дніпро-cinema» ім. Данила Сахненка. 

 Протягом року було проведено 28 лекцій-кінопоказів «Знайомтесь: 

мультиплікація!» та «Українська мультиплікація». 

 До роботи були залучені журналісти і телевізійники Дніпра: вечір 

«Журналіст і суспільство», творчі зустрічі із заслуженим журналістом 

України Леонідом Бройтманом та Наталією Абросімовою, вечір до Дня 

працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

 

 Була організована  робота з популяризації театрального мистецтва.  

На базі Будинку мистецтв продовжувалась робота театрального колективу 

«Відкриті двері» (худ.кер. В.Чернова), театру європейської драматургії 

«Дзвон» (худ.кер. В.Скурський), театру комедії (худ.кер. Г.Гринюк).  

До Міжнародного дня театру були проведені традиційна фотовиставка 

«Лицарі сцени» Миколи Кошелєва, в якій були представлені фотосвітлини 

провідних майстрів сцени та кращих вистав театрів Дніпра і виставка робіт 

театральних художників Дніпра. Свої вистави на сцені Будинку мистецтв 

показували театри «Відкриті двері» та театр «Дзвон»,  художній керівник 

театру комедії Григорій Гринюк готував та проводив театралізовані вітання 

під час масових заходів Будинку мистецтв.  

 

 Продовжувалась  робота з популяризації літератури. Проведено 

презентації 4-х нових книг: Володимира Луценка («Світлотіні»), Ігоря 

Родіонова («Корона над Днепром» та «Секретный архитектор Южмаша») та 

Людмили Шепелєвої («Долой старость»). Яскравою подією став ювілейний 

вечір Дніпропетровської організації Національної спілки письменників 



України, присвячений 85-літтю з дня заснування організації. Традиційно з 

великою зацікавленістю молоді був проведений День поезії, на якому читали 

свої вірші та спілкувались з молоддю Валентина Бабенко, Костянтин Дуб, 

Василь Немировський, Віктор Родіонов та Геннадій Львов. З нагоди 250-

річчя від дня народження І.П.Котляревського була проведена культурно-

мистецька імпреза «Уклін Котляревському».  Протягом року до свят та 

пам’ятних дат проведені творчі зустрічі з відомими письменниками Дніпра  

Анатолієм  Шклярем, Катериною Калініченко та Костянтином Дубом. До 70-

річчя від дня народження відомого українського поета Володимира Грипаса 

був проведений вечір пам’яті, що зібрав як письменників, так і 

шанувальників української поезії. 

 Колективом Будинку мистецтв пропагувалось і музичне мистецтво. 

Серед значних музичних заходів було проведення двох концертів 

Національної заслуженої капели бандуристів ім.Г.Майбороди. До 70-річчя 

від дня народження відомого українського композитора Володимира Івасюка 

був проведений великий музичний вечір. Були організовані  творчі зустрічі 

для мешканців міста  композитора Валентини Кондратьєвої, музиканта-

виконавця, заслуженого працівника культури України О.Кальченко. Своїми 

вокальними творами прикрашали солісти оперного театру народна артистка  

України Валентина Коваленко та Леся Задорожна.  

Серед проведених заходів: пропаганда народної  музики (виступи 

фольклорних колективів «Україночки», «Мальви», «Червона калина», 

«Дзвіночки» та «Заграва» у День міста і на фольклорному святі у селі 

Волоському. Традиційно у День міста на концертному майданчику звучали 

музичні твори. Цього року виступили: хор ветеранів ПК «Енергетик», 

вокальний гурт «Горлиця» БК селища Чаплі, солісти та інструменталісти. 

 

Певна робота проводилась по реалізації мистецького проекту «Мости 

дружби», який цього року був присвячений укріпленню дружби з Грецією. 

Спільно з Центром грецької культури «Агора» були проведені заходи, що 

познайомили мешканців міста з ментальністю грецького народу, з грецьким 

містом-побратимом Дніпра Салоніки, з краєвидами Греції відтвореними 

художницею Людмилою Пономарьовою. Продовжувались спільні заходи з 

болгарським культурно-просвітницьким центром «Рідний дім», «Центром 

польської культури ім. Кароля Войтили». У листопаді на базі Будинку 

мистецтв  відбулось  відкриття Днів польської культури у Дніпрі, у якому 

взяла участь консул Генерального консульства  Республіки Польща в Харкові 

пані Агнешка Вуйчик Мокшинська. 

 



 У рамках  проекту «Вшанування визначних митців Дніпра» 

протягом року були  проведені вечори пам’яті відомих митців:  

- відомого українського письменника Володимира Грипаса з нагоди 70-річчя 

від дня народження; 

- всесвітньовідомого майстра петриківського розпису Тетяни Пати (135 років 

від дня народження); 

- заслуженого художника України Миколи Родзіна до 95-річчя від дня 

народження; 

- майстра народного мистецтва Пелагеї Глущенко з нагоди 110-ї річниці від 

дня народження; 

- заслуженого майстра народної творчості, фундатора фабрики «Дружба» та 

Петриківського експериментального цеху Федора Панка (95 років від дня 

народження); 

- відомого художника-педагога, викладача художнього училища Михайла 

Пушного (90 років від дня народження). 

 

Активна робота у 2018 році  проводилась з обдарованими дітьми. 

Протягом року було проведено три виставки дитячого малюнку: «Лист у 

Різдвяну казку» (січень, грудень), «Мрії мого дитинства» (травень-липень) та 

«Нам 10 років», яка була присвячена ювілею дитячої студії образотворчого 

мистецтва Віктора Родіонова (травень-липень). На базі виставок для дітей 

проводились творчі зустрічі та лекції-екскурсії. Для дітей із сімей воїнів АТО 

було підготовлене та проведене спеціальне Новорічне свято.  

Певна увага була приділена керівникам дитячих студій образотворчого 

мистецтва міста. На базі виставки «Нам 10 років» проведено круглий стіл 

художників-педагогів, що працюють з дітьми.  

Традиційно до Дня захисту дітей був проведений міський арт-

фестиваль юних талантів «Мрії мого дитинства». У програмі фестивалю 

відбувся конкурс малюнків на асфальті, пленер вихованців студій 

образотворчого мистецтва,  демонстрація мультиплікаційного фільму 

«Мауглі» з нагоди  125-річчя від дня виходу збірки оповідань Редьярда 

Кіплінга «Книга джунглів».  Всі учасники взяли  участь у творчих змаганнях 

та іграх. 

 

На відзнаку державних, народних свят  та пам’ятних дат у Будинку 

мистецтв проведено 18 різноманітних заходів: зустрічі, покази фільмів, 

бесіди. Заходи проводились до Різдвяних свят, Міжнародного дня рідної 

мови, дня народження Т.Г. Шевченка, Масляної, до Дня пам’яток історії та 

культури,  дня книги, річниці Чорнобильської трагедії, Дня матері,  до 

пам’яті жертв політичних репресій, Дня Європи, Дня Конституції, Дня 

незалежності України,  Дня визволення Дніпра та України від фашистських 

загарбників, Днів козацької слави, Всеукраїнського дня працівників культури 



та майстрів народного мистецтва,  днів пам’яті жертв Голодомору, Дня 

Святого Миколая.  

На сьогодні у Будинку мистецтв проводились збори  та заходи 

осередків Національних творчих спілок України кінематографістів, засідання 

клубу екслібрису та графіки  «Кобзар», творчих об’єднань «Художники 

Дніпропетровська», майстрів народного мистецтва, болгарського культурно-

просвітницького об’єднання «Рідний дім», Центром грецької культури 

«Агора», «Акварелісти Дніпропетровська», репетиції  театральної групи  

«Відкриті двері», театру музичної комедії, театру європейської драматургії 

«Дзвон». 

 

Колективом проводилась необхідна  робота по підтримці приміщення у 

відповідному якісному стані, необхідному для його функціонування та 

проведення заходів. Для підтримки  санітарного стану були проведені 

суботники: до Дня довкілля та Дня міста. Всі телефонограми щодо 

утримання прилеглої території та приміщення, прибирання снігу, 

виконувались вчасно. Навесні були приведені до ладу квітники, що 

прикрашали центральний вхід до Будинку  протягом весняно-літнього та 

осіннього сезонів. 

Вся робота бухгалтерії проводилась відповідно до чинного 

законодавства та положення про бухгалтерський облік у бюджетних 

установах. Відповідно до вимог чинного законодавства всі необхідні 

придбання  послуг проводились в системі «Prozorro».   Вчасно укладались та 

виконувались угоди на надання послуг (забезпечення приміщення 

електропостачанням,  водо- та теплопостачанням). Всі фінансові звіти 

готувались та здавались вчасно.  Всі вимоги наказів, телефонограм та 

доручень на нарадах з питань фінансово-господарської діяльності 

виконувались вчасно.  

Власними силами була відремонтована частина парапету фасаду 

будівлі, а також відновлена зливнева каналізація, що розташована на 

території закладу. Проведені заходи щодо демонтажу великого бігборду, 

який декілька років був встановлений на земельній ділянці закладу. З метою  

заборони стоянки транспортних засобів по проспекту Пушкіна навпроти 

центрального входу у будівлю закладу було встановлено дорожний знак 3.34 

«Стоянка заборонена» та вуличні вазони для квітів у кількості чотирьох 

одиниць. Відновлено зовнішнє освітлення фасаду будівлі закладу.  Постійно 

велася робота по забезпеченню техніки безпеки, відновлена документація з 

охорони праці та протипожежної безпеки, проводились необхідні чергові та 

позачергові інструктажі співробітників, практичні заняття з питань пожежної 

безпеки. Члени тендерного комітету опанували курс «Публічні закупівлі» та 

отримали відповідні сертифікати.  



У липні-вересні була проведена робота щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд (будівлі кінотеатру) 

по вул. Філософській, 23. 

У жовтні-листопаді відбулась перевірка закладу з охорони праці 

Головним управлінням держпраці у Дніпропетровській області. Всі 

зауваження перевіряючих були усунуті. 

 

              На жаль, у зв’язку з передачею будівлі кінотеатру, в якій майже 9 

років працював Будинок мистецтв, на баланс КП «Бюро майнових прав та 

діяльністю з нерухомістю» ДМР виникли  деякі серйозні проблеми, рішення 

яких не залежить від нашого колективу: 

1.Виникла заборгованість за листопад та грудень по оплаті за комунальні 

послуги: світло, водо-, теплопостачання та пожежна сигналізація. 

2. На кінець року у приміщенні відключене теплопостачання і температура 

повітря у будівлі опустилась до 12 градусів. 

3. На бокових фасадах зруйновані дві водостічні труби. З причини часткового 

руйнування відмостки вода під час опадів проникає у підвальне приміщення. 

 

 

 Директор Будинку мистецтв                                             В.В. Слобода 


