
FIИК) ЛМ}r

JI.А.Коскор

ЗВIТ ПРО РОБОТУ
КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИ€МСТВА

КУЛЬТУРНО_СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС (ШИННИК>
дшпровськоi MICbKoi гади

за 2020 piK

м. /(rrirIpo



2,

I. Оргаrriзаtцiйна робо,r,а
1. Орl,аrriзацiйrrа робо,га з набору в т,ворчi колективи KCI{ кШИI-IНИК>.

вересень-жов,геIIь
2. ГIроведеннrI робочих нарад{ з в.о. лиректора.

щотижнево
З. Пiдготовка та направJIеIIFIя до управлiлIлtя культури департамеIIт,у

гумаrri,гарIrоТ полiтики I]MIP щомiсячних,га щотижневих планiв творчоТ роботи ItГI
КСК кШИННИК) ДN4Р.

4. ПроведеннrI робочих нарад з культпрацiвниками.
щотижнево

5. Пiдготоtsка звi,гноi локументацiТ для управлiшшя культури департамеII,r,у
гумаrriт,арttоТ гIоrtiт,ики ЩIrirlpotscllltoT Mict,KoT рали.

II. Робот,а з кадрами
У кадровiй робо,гi у 2020 роцi вiлбулися TaKi заходи:
1. Проходхtення спiвробiтниками компJIеI<су KypciB з пiдвищеннrl

квалiфiкаrliТ в f,.LI. з охорони працi та пожежIIоТ безпеки, правила безгtе.tttоТ

е](сIIJIуат,ацiТ e.lIeKтpoycTal]oBoк, правила ОП пiд час ексIIJIуа,гацiТ обладнаннrI , tllo
працIос пiд тиском;

2. Органiзацiя i rrроведення кадровоi роботи вiдповiдно з вимогами
чинIlого законодаI]ства УкраiЪи;

З. Спiвпраця з центром зайнятост,i з Meтolo вирiшення питань добору
псрсоIiаJIу;

4. Здiйснення роботи iз зберiганням i зашовttеннrlм трудоtsих книжок;
особових справ, I]еденням tsстановленоТ документ,ацii за кадрами;

5. Ведення BcieT звiтностi по калровим питанням;
6. Спiвпраrlя з райвiйськоматами т,а tsеденI{я вiйськового облiку;
7. ФормуваI-IrIя структури ,га шIl,атного розпису;
8. Пiдготовка та нада}Iня необхiдноТ звiтлtос,гi з персон€Lлу та кадровоТ

робоr,и.

III. Заходи КОМУIIАJIЪНОГО ПI/ЦIРИ€МСТВА
(ItY JIЬТУРНО - сПо Р ТиВI,IоГо коМIIJIВкСУ (IlIИннИк))

днIпровськоi MICbKoi в;rли

ItП KKCI{ (ШИННИК) ДN4Р у 2020 вiдвiдало З1 192 г.тlядачiв, як за учпg,l,i
професiйrrих артистiв, так i за участi аматорських колективiв, у буzдiв:li
(I]IИIJНИКА), було проведено З9 культурно*масових заходiв, а саме:

Сiчеllь
1. I-Iоворiчний спектакль <У пошrуках смарагдових скарбiв>



2. Вистава,геатраJIьноТ студii <Grасе>
3. Новорiчне свято у ансамблi бального танцIо <Гавана>
4. Новорiчне свя,го у НТСХ <АлеIро>
5. Новорiчне свято у ансамблi бшrьного танцю к Граrдiя>
6. Благодiйний концерт до Мiжнародного Щня Ре.тriгii.

JIютий
7. КульТурrrиЙ захiД дJlя вихованtliв нтсХ <Алегро>> похiл l{o теаlру Опери r.a

Ба-шету на виставу < Бi"ттоснiжка та ciM гtrомilз >

8. Y,IacTb ансамблiв бального танцю <Гавана> ,га <Грацiя> у I\'Iiтснародному
TypHipi з споргивно - бальних,ганцiв < Winter Cup >

9. Участь ансамблю бального танцю <Гавана> у l\{iжнародних TypHipax
<Star higlrt 2020>> та <Grапd Prix Сuр>

10, Концерт гурту <Бумбокс>
1 1.Концер,г гурту < Radio Tapok >

12.Концерт гурlу < !ахаБраха >>

13,участь ансамб_тtю бального танцю к Гавана > у Офiцiйному чемшiонатi
УкраТrrи з cIlop,I,иBHo - ба.ltьних танцiв.

14.КульТурrrиЙ захiЛ для вихоВанцiВ нтсХ <Алегро>r Шоу <Цирк дtо Со.тrей>
1 5. Фес,гиваIIь циркового мис.гец гва
16.КоI,rцер,г гур,гу < ТаракаItи >

17.Y,racTb ансамб.lliв бальноI,о таI]цIо <Гавана>> т:а <Грацiяr>у 13сеукраТtrськоп,tу

фес,гивыli сtтортивного .гаIIцIо <l[riпро - 202О>>

1В.Б.rIагоЛtftltиЙ концерт за участi коJIективiв КП d(CK (ШИнFIИI{) ДМР
<OcTaTrHi днi зими>

1 9.Концерт ВИА <Самоцветr,t>

Березень
20.Участь ансамблiв баtьноготанцю <Грацiя> т:а <ГаваIла> У I3ceyKpaTl]cbкoMy

фестивалi зi спортивно*ба-lIьних танцiв
<Кубок Захiдlлого Щонбасу 2020>

21.Народне гулянI{я * ярмарок за участi колективiв LLIинrrику
<Весела NIасниlдя>

22,Свя,rковий конIIерг коJIек,гивiв Шиннику до N4iжнародного }Itillочоl.о f{rrя
кВесняпий валr,с>

23.Бамгlер i Сус Комедiйне шоу <Без цензури)

TpaBeltb



24. ()rlлaйrr - конференrliя на тему <Проведення оFIJIайtt ,га офлайн-фест,иtзалitз

т,а KoHKypciB>

LIepBeHb

25.БезкоrIr,говний вебiнар <ЯIк зберегги литячий,гвор.lий колек,гив пiд час

караIi,гиtrу)

Серпень
26.Свяr,ковий KoHIdepT ло Щня Ifезалехсностi Украiни.

Bepeceltb
27.Itоrrцерт гурту <Беz обме>ttень>

2В.I}iдtкри]"Iя ретро-tsистаI]ки кЗа .паштунками IТIинника>

29.Виступи тtsорtIих колективi кВiдкриlтя 47-го творчого сезону

КП (КСК (ILIИFIНИК)ДN4Р))
30.1]ис,гавка - ярмарок <!ача. Сад. Город>
3 1 . Свроrrейський мiжнародний фестиI]аJIь - конкурс

( EUI(OPEAN REVOLUTI OI\T)

}KoB,l,elrb
З2.Ф ес,rиваль схiдного танцю
33.I]ис,гавка - ярмарок к!ача. Сад. Город>

J[ис,t,оllа/I
34.Коrrцер], гур,ry <I}ремя и стекло))

З5.Конrlер,г гурту <<Ляпис - 98)

Гру,,1еrrь
З6.Гумор -- шоу <Вар'яти>

3 7. В сеукр аТнський фестиваль-конкурс хореографiчrrих мистецтв
кGrапd Dance Festival>

3 8.I-Iародна фirrармонiя кТри сестри)
39. Онлайн - трансляцiя казки <Новорiчнi пригоди Незнайка> за участIо

]]]орчих колективiв IТТинника

У КП кКСК (ШИFIНИК) ДМР, поряд iз культурно-масовоtо роботоIо, стабiльrrо
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IIрацюе В творчих колектиВiв, 4 iз яких MaIoTb звання <Народlrий> та <Зразковий). У
творчих колективах займаеться близько 360 учасникiв, BiKoM вiд 4 ло 90 poKiB. у 2020

Роцi творчi колективи (шИНнИкА) з успiхом виступ€tли на всеукраТr{ських i

мiжнаролних конкурсах.

1 . FIародний теагр сучастtоТ хореограф ii <Алегро>

Колектив с лауреатом ВсеукраТttських та N{irKHapo/ll{иx фесr,ивалях у ГреrдiТ, LIcxiT,

Польщi, Угорпlиtti, I-Iiмеччинi, IiолгарiТ, Австралii, Словаччинi, ФранrдiТ.

у 2019 Роцi с],аJIИ переможцями У двох закорлонниХ фестиtза_ттях <Spring'l'ale>>

(Францiя-Чехiя-Австрiя) та International Oksarnyt Wonderlar-rd liest (м.Хайдусобос-ltо

Угорщина). С,гали JIауреатами 1 ступеня у Всеукраiнсl,ких (lестива-ltях <Соня.lt]ий

зайчик>, <ЩаслиВе дитинсТво у колi лрузiв> та ВсеукраiЪському фес.гивалi-когrкурсi

народноТ хореографii iMeHi Павла I3iрського.

2.Зразкова шоу-група <Маестро)

Щипломаrrт Лауреа,га l Ступенtо у ХVII MicьKoMy вiдкри,гому KoнKypci викотrавськоТ

майстерпостi учrliв rпкiл естетичFIого вихованI{я м. Щнiпра (1\4УЗИLliIА I]I]СЕJIКд)
номiнацiя <Естрадний спiв>

Отримали подяку вiд ЩнiпровськоТ мiськоi ради. Щепартаменту гумаIriтарrrоТ

полiтики. Управляння культури. кза активну учать у провеленнi загальномiських

новорiчних заходiв <Ялинк а - 2О19>>,

також оl,римаJIи подяку вiд Мiнiс,герстRа освi,ги i науки УкраТни, YKpaТHct,кo1.o

державного цецтру позашкiлr,ноТ освiти.

керiвник Корсаков Роман Юрiйович отримав подяку за rrрофесiона_пiзм та особисr,ий

внесок у розвиток дитячоТ творчос.гi.

3.дrlсамбль ба;тьttоI-о,гаIIцю <Гаваtrа>

переможцi багатьох об.ltасних га всеукраiнських фестивалiв. 11ризери МiжнародIrоI.о
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,гурIliру i] llолъщi м. KpaKiB. Перемояtцi Чемпiонату Украiнськоi ФедерацiТ

Спор,гивного Танцю. Керiвник Iрина Лещенко отримаJIа почесне звання к Заслухrений

лiяч спортив}Iого танцю УкраiЪи>

4. Агrсамб.lrь бzutьrtоI,о f,aHrIIo <Грацiяr>

Учнi r<лубу "Граlliя" с лауреатами всеукраТнських та мiжнародпих фестива.пiв,

переможlIями i фiнzr-lriстами всеукраiЪських та мiх<народних змагань зi спортивного

бальноl,о ,ганцIо.

У 2019-2020рр. брсrrrи участь у таких змагаIIIIях, як:

1. KBlack Sea Open Cup 2020> м. Одеса

2. KPгolisok Cup> м. XapKiB

3. <Чемrriонат Украiнськоi федерацii спортивного танцIо) м. Запорiя<жя

4. кКубок Захiдного Щоrrбасу>> м. Павлоград

5. Internartional Open Dance Sport Competition <Stanislav Shklyar"s Cup>> м. !нiпро

6. (Nika Sttmrner Cup> м. Бердянськ

7. <Itубок Чорного морю 2020>> м. Скадовсьtt

В. <Winter Сuр 2020>> м. Щнiпро
L). <Sol<ol Cup> м. Щrrirrpo

10. <Vivat - dance C.rpu м. Щнiпро

1 1. <Кубок Прометея> м. Щнiпро

|2. KDnipro dance stаrs> м. Щнiпро

13. <Суперкубок УФСТ> м. Запорiх<жя

|4. <Ас,гра 2019) м. Щнiпро

15, <Jlirriя таIIцIо) м. Щнiпро

16. <Stаr Ьооm cup) м. Щнirrро

1,7, <Ри,гми /{нiпра> м. Щrriпро

18. <Fееriуа Сuр> м. Щrriпро

19. <Dnipro Ореп Cup> м. Щrriпро



Стали переможцями Об;Iасного фсстивалIоталаI{т iB OTI'.

V. фiнансово-господарська 21iя,тlьнiс.гь
1 . Зведення показникiв фiirансово-господарськоТ дiяльtIос.гi.
2. Звiтнiс,гь (форми J\&7л i jФ7M) за мiсяць.
3. ЗвiтнiСть (форМи J\&7д i J\b7M) за мiсяць до Щепартаменту гумаttiтарrrоТ

полiтики.
4. Проведення первинноТ бухгалтерськоТ документацiТ що/{о отримаIIих

ToBapiB, робiт, послуг.
5. Робот:а з оборотними вiломостями,
6. ОфорМлення юридичItих ,га фirrансових зобов'язаIIь tllодlо отримаIIих

ToBapiB, робiт, послуг.
7. СтвореIIня документiв щодо технiчноТ та оргагriзаrliйtlоТ гriltго.говI(и

та обслуI,овуRаIIня заходitз, IIdo проводяться у ItП (к(]К (ltIИFIНИК) ЛN4Р.
8. РозрахуrIок aBal]cy i заробiтrrоj'плати за мiсяtlr,.
9. Звiт,Itiс,гt, rIo I]CB за мiсяl(ь.
] 0. Звi,гrriсть до l[епартаменгу гуманi,гарнот по.ltiтики д(]ир
1 1.Звiт llo f(епартаменту гуманiтарrrоТ полiтики про спожи.l.i

енергоносii.

VI.'Гexrti.llte забезпечен IIя функцiоIIуваIIня ll ри м i lцен llя
у 2020 porli встаI{овЛено лзеркала у KiMrTaTi для гуртковоi'роботи 59, у

гримерках та I]оз/{ягальнях 7, 8, 9, 10.
Частково замiнеtli свiт:и-тlt,t{ики на центральному tзхо;li, всганоI]JlсIIо

додаткове освiт,лення у фойе першого IroBepxy, переоб-rlаIIIIаIIо освiт.:tенttя у
кiмна,гах 23, 24, замirtено автомати у електропlитових.

часr,коtзо вiдремонтоваIlо ганок ,га обладнана кrrумба бilrя боковоl.сl
входу.

Замiт-IеIто 20 м .груби опаJIеI{IIя т,а 1 м. труби водопостаLIанltrI, II{о
знахоIIиJIись у аварiйrrому с.гаrti.

I3iдремоrl,говапО та переоб;lаднаIrо ,гехлtiчну KiMtlaтy rriд ретlэо-вис.гавку
<За лаrптунками lL[инника)), l]становлено додаткове освiт.тlенIIя у коридоlэi.

В.О. дирсктора Л.А.Коскор





Стали переможrlями ()бласного фестивалIо TaJIaI-ITiB оТ'Г.

V. фiнаrIсово-господарська дiяльlлiс.гь
1 . Зведеrrня показникiв фiнансово-господарськоТ дiяльнос.гi.
2. Звiтнiс,гь (форми Ns7д i J\"ч7м) за мiсяць.
3. ЗвiтнiСть (форми ЛЬ7д i Л!7м) за мiсяцt, ло !епар,гамеIIту гyMatrir.aprroi'

по"тtiтики.
4. Проведення первинI{оТ бухгалтерськоТ документацiТ IцодIо о1римаIIих

ToBapiB, робiт, послуг.
5. Робота з оборотними tзiдомостями.
6. ОформленI{я юридичних ,га фirrансових зобов'язань щодо отримаIIих

ToBapiB, робiт, послуг.
7. Створення докумен,гiв щоло техrriчнот та органiзацiйr-rот rriдго.говки

,га обслУговуваIIлtя заходiв, Iцо проводяться у КП (кСК (lIIИнНИК)) ДМР.
8. Розрахунок авансу i заробi,гrrоТ плати за мiсяrlь.
9. Звiт,тлiст,ь шо ECI] за мiсяцr,.
10. Звiтrriстt до f{епартаменту гуманiтарнот шолi.гики дмр
1 1.Звiт до Щепартаменl,у гуманiтарrrоТ полiтики r]po спожиr:i

енергоносiТ.

VI.'I'ex ll iчне забезп еч еII IIя фуlrкцiоIIуванIIя lt p1,1 м i tlцеtl ltя
у 2020 potli встановлено /]зеркала у KiMHaTi /tля гуртковоТ робоr.и 59, у

гримерках та роз/Iягальнях 7, В, 9, 10.
Частково замiнеtтi свiтильники на центральному Bxo/]i, BcTaItoBJIeIlo

додаткове освiтлення у фойс першого гIоверху, переобладнаi{о освi.г-тlеtлIIя у
кiмна,гах 23,24, замiнено автомати у елек,гроIци,гових.

частково вiдремоrrтоI]ано ганок ,га обладнана клумба бiля боковоt.о
входу.

Замiнено 20 м труби опаJIення f а 1 м. труби во/{опос.гачан}Iя, ulo
знаходились у аварiйному cTaHi.

Вiдремонтовоно,га переоблалнано технiчну кiмtIату rriд ре.гро-вис1авI(у
<З а лаrшТункамИ IIIиrrниКа)), в с,гаI{овJIеI{О додаткоВ е освiтл енIt я у кори7lор i .

I]. о. lIиректора JI. А. ItocKop
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