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На виконання протокольного доручення Верхньодніпровського міського 
голови від 23.06.2021 року щодо забезпечення організації роботи виконавчого 
комітету Верхньодніпровської міської ради та структурних підрозділів 
Верхньодніпровської міської ради Відділ з гуманітарних питань 
Верхньодніпровської міської ради повідомляє наступне.

Сектор з питань освіти Відділу з гуманітарних питань 
Верхньодніпровської міської ради

Протягом І півріччя 2021 рокку відділом з гуманітарних питань було 
забезпечено прийняття у комунальну власність Верхньодніпровської міської 
територіальної громади 7 закладів загальної середньої освіти, 8 закладів 
дошкільної освіти та 1 заклад позашкільної освіти, здійснено перереєстрацію 
їх статутних документів. З метою безперебійного функціонування - для 
закладів загальної середньої освіти були проведені процедури закупівель 
енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування. Для 
забезпечення підвозу учнів до закладів освіти було здійснено перереєстрацію 
8 шкільних автобусів, проведено технічну діагностику та страхування 
транспортних засобів. На транспортні засоби відділу та шкільні автобуси 
встановлено системи GPS-моніторингу.

Протягом І півріччя працювала робоча група по оптимізації закладів 
загальної середньої освіти. Проведено детальний аналіз існуючої мережі
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закладів загальної середньої освіти, презентовано на засіданні виконавчого 
комітету Верхньодніпровської міської ради. Присутні були ознайомлені із 
основними критеріями щодо оптимізації закладів. На нараді керівників 
закладів загальної середньої освіти було ознайомлено з аналізом та критеріями 
оптимізації, пропозиціями щодо формування мережі закладів загальної 
середньої освіти на 2021-2022 навчальний рік. Здійснено виїздне засідання 
робочої групи спільно із представниками депутатського корпусу до закладів, 
які визначенів для проведення оптимізації. Як наслідок такої роботи стали 
рішення Верхньодніпровської міської ради щодо зміни типу КЗ 
«ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА СЗШ №3 І-ПІ СТ», ліквідація КЗДО «ВІНОЧОК» 
та «ДЮЙМОВОЧКА», «КАЛИНКА» та прийняття рішення щодо формування 

ефективної мережі закладів загальної середньої освіти.
У квітні 2021 року проведено підсумкове засідання атестацій ної комісії II 

рівня щодо присвоєння (атестації на відповідність раніше присвоєним) 
кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогам закладів освіти 
громади. Загалом атестовано 127 педагогів.

З метою забезпечення права дітей на отримання повної загальної 
середньої освіти забезпечено підвіз учнів 11 класу на основну сесію 
зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів. Забезпечено 

формування бази даних, внесення змін, обробку інформації в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти. Оформлено і отримано 152 
свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, 14 моделей (9 
золотих, 5 срібних) та 267 свідоцтв про здобуття базової загальної середньої 
освіти. 02.07.2021 проведено загальноміський випускний вечір.

Відділ з гуманітарних питань працював над поданням проектних заявок, 
написанням проектів для отримання грантів та субвенцій. Подано пакети 
документів для отримання субвенції за програмою «Спроможна школа» та 
отримання грантової допомоги уряду Японії (програма Кусаноне) по проектам 
підтримки безпеки людини.

Наприкінці травня 2021 року отримано від Асоціації міст України та ГО 
«Центр освітніх реформ наші діти» Грант з подолання цифрової освітньої 
нерівності в Україні «Інноваційний прорив». За рахунок цього Гранту 
отримано дидактичний мультимедійний контент на суму 1500000 грн., що 
сприятиме розбудові сучасного освітнього простору в закладах загальної 
середньої та дошкільної освіти.



У червні 2021 року від організації Благодійний фонд «Відповідальні 
Земляни» отримано Грант у вигляді технічної підтримки для розвитку 
дошкільнят. Завдяки цьому, за умовами програми, вихованці закладів 
дошкільної освіти матимуть можливість користуватися шістьма ноутбуками 
протягом 12 місяців.

У зв’язку із протиепідемічними обмеженнями масові заходи у закладах 
освіти були обмежені, але юним спортсменам вдалося себе проявити.

У травні 2021 року на базі КЗ «Верхньодніпровська ДЮСШ» проведено 
змагання на першість Верхньодніпровської ТГ з футболу серед закладів 
загальної середньої освіти. Учасниками змагань були 11 команд шкіл громади. 
Двом переможцям у різних вікових групах- КЗ «ДНІПРОВСЬКА СЗБШ 1-І 11 
СТ.» та КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №51-Ш ст.» було забезпечено участь у 
районному етапі змагань у м.Кам’янське, де вони посіли призові місця.

У травні 2021 року організовано та проведено І (територіальний) етап 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»). Гра пройшла у два етапи онлайн та офлайн. А у червні 2021 року 
переможець І етапу - рій «Ратоборець» КЗ «ДНІПРОВСЬКА СЗБШ І-ІП СТ.», 
мав змогу взяти участь у II (обласному) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на базі КЗ «Дитячий 
оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу «Перлина 
Придніпров’я» ДОР, с. Орлівщина, де здобув перемогу. Зараз ведеться 
підготовка до участі у Всеукраїнському етапі гри.

Сектор з питань служби у справах дітей, опіки та піклування 
Відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

За перше півріччя 2021 року сектором з питань служби у справах дітей, 
опіки та піклування Верхньодніпровської міської ради підготовлені матеріали 
та проведено 5 засідань комісії з питань захисту прав дитини 
Верхньодніпровської міської ради, на яких розглянуто 28 звернень громадян.

Підготовлені матеріали та проведено 2 засідання Комісії з питання 
формування пропозиції стосовно потреби щодо спрямування субвенції для 
придбання соціального житла, житла для дітей - сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що 
перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 
на яких надано дозволи на придбання за рахунок субвенції 2 квартир дітям- 
сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування.

Спеціалістами сектору надано 44 консультації громадянам.
Влаштовано одну дитину, яка залишилась без батьківського піклування до 

КЗ «Кам’янський спеціалізований будинок дитини» ДОР»



2 дітей, позбавлених батьківського піклування взято на первинний облік, 6 
повнолітніх дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування знято з 
первинного обліку.

Проведено 15 обстежень умов проживання сімей з дітьми.
Постійно ведеться облік дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 
типу. Ведеться статистична звітність з питань, які входять до компетенції 
служби у справах дітей.

Підготовлено та погоджено 26 рішень та 26 договорів про продовження 
функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Підготовлено пакет документів та влаштовано під опіку 2 дітей, 
позбавлених батьківського піклування.

Підготовлено пакет документів та влаштовано до дитячого будинку 
сімейного типу 1 дитину.

Сектор з питань культури, туризму, фізичної культури і спорту, охорони 
культурної спадщини, національностей та релігій Відділу з гуманітарних 

питань Верхньодніпровської міської ради.
Основними завданнями сектору є реалізація на території громади 

державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини, 
релігії, захисту прав національних меншин, молоді та спорту. Сектором 
координується робота закладів культури з питань якісного обслуговування 
населення.

На даний час мережа закладів культури налічує 21 заклад клубного 
типу, 19 публічних бібліотек, 2 мистецькі школи та історико-краєзнавчий 
музей. Всього в сфері культури працює 29 бібліотечних, 85 клубних, 23 
викладача в мистецьких школах та 4 працівника музею.

Бюджет закладів культури на 2021 рік доведено в сумі 17млн. 539 тис. 
512 грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 13млн.
079тис.617грн., на оплату енергоносіїв 3млн. 224тис. 157грн.

Протягом березня-квітня було здійснено виїзди в кожну установу з 
метою комплексного обстеження та моніторингу їх діяльності. За 
результатами діяльності були надані пропозиції щодо оптимізацїї мережі та 
штатної чисельності. До Міністерства культури та інформаційної політики 
було направлено рішення сесії Верхньодніпровської міської ради та 
клопотання щодо погодження на виключення з Переліку закладів культури 
базової мережі Чкалівського сільського клубу, комунального закладу 
«Заполичанський сільський клуб» Верхньодніпровської міської ради», 
комунального закладу «Матюченківський сільський клуб»



Верхньодніпровської міської ради», комунального закладу 
«Дніпровокам’янський сільський Будинок культури» Верхньодніпровської 
міської ради», комунального закладу «Заполичанська сільська бібліотека» 
Верхньодніпровської міської ради», комунального закладу «Вільнохутірська 
сільська бібліотека» Верхньодніпровської міської ради» та проведено 
скорочення штатної чисельності працівників у кількості 7 штатних одиниць.

Сектор організовує, забезпечує та контролює проведення в закладах 
культури державних, календарних культурно-мистецьких заходів, підвищення 
кваліфікації працівників. Методистами Верхньодніпровського міського 
Будинку культури та Верхньодніпровської центральної міської бібліотеки 
були проведені семінари-практикуми, виробничі наради та майстер-класи, 
провелися комплексні обстеження та моніторинг діяльності клубних та 
бібліотечних закладів культури. В ході перевірок керівникам була надана 
методична допомога щодо ведення документації, оформлення наочних 
матеріалів та книжкових виставок, проведення культурно-масових заходів та 
організації дозвілля населення, покращення діяльності аматорських 
колективів, надані рекомендації щодо організації виставок, читальних 
дискусій, презентацій книг. Проводиться контроль за діяльністю бібліотечних 
закладів з метою збереження і популяризації надбань української національної 
та світової літератури.

В рамках «Довгострокової цільової комплексної програми розвитку 
культури, фізичної культури та спорту Верхньодніпровської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 рр.», затвердженої рішенням 
Верхньодніпровської міської ради № 24-3/ VIII від 15 грудня 2017 року» на 
проведення культурно-масових заходів у 2021 році заплановано 148тис 
600грн. В І півріччі на виконання заходів Програми направлені кошти у сумі 
42,3 тис.грн., фактично освоєно 32,2 тис.грн. Виділені кошти були направлені 
на проведення заходів з відзначення Дня Соборності України, Дня пам’яті 
Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав, Дня Чорнобильської трагедії, відзначення Дня 
вишиванки, Дня Європи, Дня захисту дітей, відкриття пам’ятника загиблим 
воїнам в Афганістані та захисникам України,Дня Конституції, Дня молоді та 
інші. Кращі колективи
художньої самодіяльності закладів культури громади, окремі виконавці брали 
участь у обласних, регіональних, Всеукраїнських онлайн-фестивалях та 
конкурсах. Народний ансамбль української пісні та музики «Діброва», 
народне вокальне тріо «Натхнення» та учасниці вокально-естрадної студії 
«Світанок» брали участь в багатожанровому фестивалі «Різдвяна зірка» 
(Слобожанщина), де отримали дипломи . Соломія Іванова і Софія Полинько 
брали участь і у регіональному конкурсі «Співочий зорепад» (м.



Кам’янське) та стали лауреатами І ступеня.
Призерами обласних та всеукраїнських фестивалів та конкурсів «Ритми 

Дніпра», «Кришталевий черевичок», «Star Boom Сир», «Magis Danse-2021» та 
інших стали учасники народного ансамблю бального танцю «Феєрія» КЗ 
«Дніпровський Палац культури» ВМР» та ансамбль бального танцю 
«Променад» КЗ «Верхньодніпровський міський Будинок культури» ВМР».

З метою виявлення обдарованої молоді на базі комунального закладу 
«Верхньодніпровський міський Будинок культури» Верхньодніпровської 
міської ради» до Дня молоді проведено фестиваль «Молоді таланти 
Верхньодніпровщини». В ньому взяти участь 4 інструменталіста, 10 
вокалістів, 4 танцювальних колективи та 7 виконавців індивідуальних танців. 
Серед них танцювальний гурт «Родзиночки» з Ганнівки, «Перлинки» з 
Мишурин Рога, «Вишиваночка» та «Променад» з Верхньодніпровська. 
Показали свої таланти і молодь смт. Дніпровське, Новомиколаївка та 
с.Вільні Хутори. Талановито виступили учасники номінації «Інструментальне 
мистецтво» Боровський Микита, Калуцький Владислав, Шевцов Владислав.

Інструментальний колектив «Елегія» КЗ «Дніпровський Палац 
культури» ВМР», створений нещодавно, але завоював прихильність глядачів. 
Колектив провів свій звітний концерт у селищі Дніпровське та взяв участь у 
Міжнародному багатожанровому фестивалі - конкурсі "Зірковий драйв"у місті 
Запоріжжя.

В закладах культури працюють творчі колективи, гурти, клуби за 
інтересами. Серед них - 7 колективів мають звання «народний» та 2 
«зразковий», а саме:

в КЗ «Верхньодніпровський міський Будинок культури» народний 
духовий оркестр ( керівник О.Ткаченко ), народний театр естради «Дивосвіт» 
(керівник О.Черевко), народний музично-драматичний театр ім. Карпенка- 
Карого (керівник М.Черненко ), народне вокальне тріо «Натхнення» (керівник 
Г.Міла),народний ансамбль української пісні та музики «Діброва» (керівник 
В.Янкова);

в КЗ «Дніпровський Палац культури» народний вокальний ансамбль 
«Дніпровська гармонія» (керівник М.Кормилець), зразковий театральний 
колектив «Маска»(керівник Т.Сафронова), народний ансамбль бального 
танцю «Феєрія»( керівник В. Штельмах);

в КЗ «Верхньодніпровська мистецька школа» зразковий ансамбль 
бандуристів «Червоні маки» (керівник Л.Пушкарь).

Вміють прищепити любов до мистецтва, залучити до змістовного 
дозвілля в КЗ «Ганнівський СБК» та КЗ «Мишуринрізький СБК», в яких 
відроджують народні традиції, молодь відтворює обряди. Так в звітному 
періоді були проведені щедрування, стрітення, свято Колодія, Поливаний



понеділок (після Великодня), Зелені свята(водіння Куста). Цікавою новинкою 
став показ кінофільмів у вечірній час, як для молоді, так і старшого покоління 
в КЗ «Боровківський СБК»ВМР».

Належна робота проводиться по збереженню та розвитку народних 
художніх промислів. Верхньодніпровщина здавна славиться самодіяльними 
художниками, вишивальницями, лялькарницями. На даний час у громаді взято 
на облік 100 самодіяльних майстрів народної творчості різних ремесел.

Організовувалися та проводилися виставки робіт майстрів народного 
декоративно-прикладного мистецтва: картин самодіяльних художників, 
вишивальниць, різьби по дереву, коренепластики, в’язання бісером; 
фотовиставка тощо. А також персональні виставки робіт за різними жанрами 
самодіяльних художників, фотохудожників. В умовах карантину 
Верхньодніпровський міський Будинок культури підготував відео 
презентацію виробів самодіяльних умільців. Протягом звітного періоду 
виставки творів мистецтва самодіяльних умільців переглянули більш як 1000 
глядачів.

Методистами КЗ «Верхньодніпровський МБК»ВМР» направлена заявка 
на обласний культурологічний проект «Нематеріальна культурна спадщина 
Дніпропетровщини» та допоміжні матеріали, що презентують елемент НКС 
нашої громади.

У сучасному суспільстві бібліотеки виступають важливим ресурсом 
створення інформаційного, освітянського, культурного, духовного та 
комфортного дозвілевого простору місцевої громади. Щороку послугами 
наших публічних бібліотек користується близько 15 тис. користувачів.

В публічних бібліотеках громади працює 12 клубів за інтересами. 
В 4-х бібліотеках: КЗ «Ганнівська СБ» ВМР», КЗ «Першотразенська СБ» 
ВМР», КЗ «Новомиколаївська СБ» ВМР», КЗ «Мишуринорізька СБ» ВМР» 
створені краєзнавчі музеї руками бібліотекарів та місцевих жителів.

В КЗ «Верхньодніпровська центральна міська бібліотека» ВМР»працює 
бібліотечний музей «Літературне Верхньодніпров’я», в якому зібрані 
матеріали творчої спадщини та життєдіяльності місцевих авторів. В рамках 
роботи музею проходять зустрічі з місцевими письменниками, поетами, 
журналістами, краєзнавцями, презентуються їх книги, відкриваються нові 
імена.

Гостинно відчиняє двері для всіх бажаючих арт-студія «Чарівний 
олівець», літературно-музичний салон «Веселі посиденьки», що діють при 
центральній міській бібліотеці. Найближчим часом розпочинає свою роботу 
кіносалон «Фільм + Книга» (бібліотечний кінотеатр ЦМБ).

Збирає молодь «Бібліотечна ігротека», яка створена на базі читального 
залу ЦМБ, заохочуючи юнаків та дівчат вчитися фінансовій грамотності та



опановувати навички будування власного бізнесу.
5 публічних бібліотек громади комп’ютеризовані (КЗ 

«Верхньодніпровська центральна міська бібліотека» ВМР», КЗ 
«Верхньодніпровська міська бібліотека для дітей» ВМР», КЗ «Дніпровська 
СБ» ВМР», КЗ «Мишуринорізька СБ» ВМР», КЗ «Дніпровокам’янська 
СБ»ВМР»). В центральній міській і дитячій бібліотеках відкриті Інтернет- 
центри. Загальна кількість користувачів Інтернет-центрів 1500 осіб, 
відвідувань - близько 10 тис. При Інтернет-центрі КЗ «Верхньодніпровська 
центральна міська бібліотека» ВМР» працює Школа комп’ютерних технологій 
- це безкоштовні курси з оволодіння комп’ютерною технікою: комп’ютер, 
ноутбук, планшет, телефон. На заняттях проходить знайомство з технікою, з 
електронними носіями, робота з текстовими документами, зображеннями, 
створення презентацій, електронна пошта (реєстрація поштової скриньки, 
отримання і відправка листів, спам), знайомство з Інтернетом, реєстрація в 
соціальних мережах, на дошках оголошень, замовлення з інтернет-магазинів і 
оплата товарів через Інтернет, скайп-спілкування, оплата комунальних послуг 
і внесення показників в особисті кабінети, замовлення квитків на транспорт, 
концерти) тощо. Під кожну групу, в залежності від їх вмінь, розробляється 
програма навчань.

Кожна бібліотека має свою бібліотечну сторінку в Фейсбуці, на якій 
висвітлює події бібліотечного життя: роботу бібліотечних клубів, знайомство 
з новими надходженнями, інформацію про пам’ятні дати і події, віртуальні 
книжкові виставки і тематичні огляди, літературні вікторини для перевірки 
знань старшокласників, фото і відео з масових заходів тощо.

Бібліотеки організовують дозвілля населення, заохочують мешканців 
громади до культурного, корисного і змістовного відпочинку. Проводять 
заходи до державних свят, пам’ятних дат, сучасних подій в житті держави, 
належна увага приділяється популяризації літератури з національно- 
патріотичного виховання населення.

4 бібліотеки працюють за цільовими програмами з національно- 
патріотичного виховання:

- «Юне серце патріота» (КЗ «Верхньодніпровська центральна міська 
бібліотека» BMP»);
- «Я - Українець. Це - моя країна!» (КЗ «Дніпровокам’янська СБ»ВМР»); 
- «Живу тобою, Батьківщино!» ( КЗ «Першотравенська СБ» BMP»); 
- «Мій рідний край, земля свята, - це Україна золота» (КЗ «Новомиколаївська 
СБ» BMP»).

КЗ «Верхньодніпровська центральна міська бібліотека» ВМР» задіяна і 
працює в кількох обласних бібліотечних проектах: «Електронний каталог»,



«Електронний корпоративний краєзнавчий каталог «Дніпропетровщина» , 
«Портал «ДніпроКультура», регіональний соціокультурний проект «Читаємо 
разом», обласний еко-челендж «#ЕкоМолодь».

Бібліотеки громади брали участь в проведенні соціологічних досліджень 
обласного та державного рівнів: Всеукраїнському соцдослідженні «Сучасна 
молодь у стилі української незалежності», Всеукраїнському соцопитуванні 
«Леся Українка : неосяжність особистості» (до 150-річчя поетеси), обласному 
соцдослідженні «COVID-19 і бібліотеки: виклики, труднощі, рішення».

Робота КЗ «Верхньодніпровський міський історико - 
краєзнавчий музей» ВМР» була спрямована на збереження культурної 
спадщини і поповнення фонду.

Міський історико-краєзнавчий музей, який налічує 1237 експонатів, з 
яких до державної частини музейного фонду України належить 250 предметів, 
науково-допоміжного фонду віднесено 208 предметів. У звітному періоді фонд 
музею поповнився на 3 експонати. Одна з
головних функцій діяльності музею -організація виставок, експозицій. За 
перше півріччя 2021 року було проведено 27 екскурсій ( з них - 3 автобусні - 
2 - до Петриківки, 1 - по території громади). Проводяться пішохідні екскурсії 
по місту. Найбільшим попитом серед населення користуються екскурсії: 
оглядові, тематичні, цільові.

В музеї, крім екскурсій, проводяться патріотичні та інформаційні 
години, квести, уроки пам’яті, майстер - класи , уроки - ігри . Великою 
популярністю користуються і масові заходи, які проводяться в музеї спільно з 
бібліотеками та міським будинком культури. З використанням сучасних 
технічних засобів, основного фонду музею та виступами запрошених. 
Наприклад: На заході до Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав була демонстрація відео сюжетів, яка перемежовувалася з 
розповіддю безпосередніх учасників тих подій та оглядом експозиції 
присвяченої цій даті. Серед масових заходів треба відмітити національно- 
патріотичні: «Чорнобильська трагедія», «Пам’ять серця», «День
добровольця», народознавчі: «Щедрівки» « Як відзначають Великдень», 
«Свято Колодія» та інші. Для молодших школярів цікаві екскурсії до зали 
етнографії, зали з найдавніших часів.

В умовах карантину було записано 40 відеоекскурсій які викладені в 
соціальних мережах. Ці відео розкривають історію Верхньодніпровщини з 
найдавніших часів до наших днів.

На території Верхньодніпровської міської територіальної громади 
діють дві мистецькі школи: КЗ «Верхньодніпровська мистецька школа» 
ВМР» та КЗ «Мистецька школа сит, Дніпровське»ВМР», де станом на 31 
травня 2021 року навчалося 264 учні в класах фортепіано, класах гітари, класі



бандури та духових інструментів, класі акордеону та скрипки, класах сольного 
співу, класах образотворчого мистецтва, класі сучасного танцю. В школах 
працює 23 викладача.

В Верхньодніпровській мистецькій школі продовжують діяти творчі 
дитячі колективи:
- хор - керівник Ільїна А.Ю., концертмейстер Жуган С.М.;

- вокальний ансамбль учнів старших класів «Веселка», -керівник Ільїна А.Ю, 
концертмейстер Жуган С.М. ;
-вокальний ансамбль учнів молодших класів «Веселі нотки»-к&р\ьняк
Ільїна А.Ю, концертмейстер Жуган С.М. ;
-ансамбль акордеоністів «Елегія» - керівник Зубенко С.М.
-зразковий ансамбль бандуристів «Червонімаки»- керівник Пушкарь Л.Ю.
-ансамбль гітаристів»Срібні струни» -керівник Леник А.А.
- духовий оркестр - керівник Зубенко О.М.;

-ансамбль духових інструментів -керівник Зубенко О.М.;
-ансамбль скрипалів -керівник Янкова В.О.

Учні та колективи школи активні учасники регіональних, обласних, 
Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів та фестивалів.

13 учнів та три колективи КЗ «Верхньодніпровська мистецька школа» 
ВМР» прийняли участь у ЗО фестивалях-конкурсах різних рівнів та отримали 
призові місця:

У регіональному конкурсі, який проходив в Дніпровській Академії 
музики Микита Боровський отримав диплом Пст., в обласному конкурсі учні 
отримали три диплома за III місце, у Всеукраїнському конкурсі посіли І та II 
місця, І у 21Міжнародному фестивалі-конкурсі наші талановиті учні 
отримали 4 дипломи лауреатів III премії, 3 диплома II ступеня, і 14 дипломів 
лауреатів І премії. І в V Міжнародному онлайн-фестивалі-конкурсі « ЮЛА 
APT ФЕСТ» випускник 2021 р Калуцький Владислав отримав ГРАН_ПРІ!!!. 
І такі вагомі здобутки, стали можливими, лише завдяки таланту і 
працелюбності наших юних вихованців та завдяки високій професійності, 
досвідченості таланту наших викладачів.

Кривко Кристина -переможниця II Міжнародного фестивалю-конкурсу 
виконавців і композиторів «МУЗИКА ДУШІ»м.Київ-диплом Іст.,Х 
Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль « GRATITUDE»- 
диплом Іст,Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Яскраві таланти 
весни» Іпремія,Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Країна мрій- Україна»- 
диплом Іст., викладач Тамара Журавльова;

Зарочинцева Поліна-отримала диплом лауреата І премії у X Міжнародному 
фестивалі-конкурсі «Весняна феєрія», викладач Людмила Пушкарь;



Чепурко Соломія -дипломант П-го ступеня Всеукраїнського дитячого 
музичного конкурсу «Співочий зорепад», викладач Анжеліка 
Ільїна,концертмейстер Аліна Леник.

Плохий Андрій -прийняв участь у X Міжнародному фестивалі-конкурсі 
«Весняна феєрія» і став Лауреатом І премії, викладач Олена Повша.

Роговань Марко- переможець Міжнародного фестивалю-конкурсу «Весняні 
зорі»- диплом І ст..,

Харя Богдан- переможець X Міжнародного фестивалю- конкурсу «Весняна 
феєрія»! премія,XI Міжнародний фестиваль юних баяністів та акордеоністів 
ім.. М.Різоля ,диплом Шст.,УМіжнародний фестиваль мистецтв «KHARKIV 
РЕБТ»-диплом І ст..,Міжнародний фестиваль-конкурс «TALENTS OF THE 
21centyra» Болгарія-диплом Іст.;

Стойкова Поліна - прийняла участь у 5 конкурсах:Канадо-український 
фестиваль дитячої та юнацької творчості «ТОРОНТО-2020»- диплом лауреата 
Іст.,XI Міжнародний фестиваль юних баяністів та акордеоністів ім..М.Різоля 
,диплом Піст., V Міжнародний фестиваль мистецтв «KHARKIV FEST»- 
диплом І Іст., Міжнародний фестиваль-конкурс «TALENTS OF ТНЕ 
21centyrn» Болгарія,Міжнародний фестиваль-конкурс баяністів та 
акордеоністів «Сучасні ритми»,м.Кривий Ріг.Викладач Світлана Зубенко

Фортепіанний ансамбль у складі Чупілка Назара та Рудої Софії отримаЕ 
диплом лауреата II премії у Міжнародному онлайн конкурсі юних піаністії 
«LVIV KAWAI CHRISTMAS», а у Міжнародному фестивалі- конкурс 
«TALENTS OF THE 21centyrn» Болгарія отримали диплом Піст.;

Боровськой Микита -переможець V Міжнародного фестивалю мистецті 
«Самоцвіти»м.Львів- диплом лауреата II премії, Міжнародний онлайї 
конкурс юних піаністів «LVIV KAWAI СНКІ8ТМА8»-диплом лауреата Піст, 
регіональний фестиваль-конкурс учнів-піаністів старших класів мистецьки? 
шкіл області,м.Дніпро -диплом Пст., викладач Світлана Жуган

Духовий оркестр та ансамбль духових інструментів прийняв участь і 
обласному фестивалі-конкурсі «Зоряні сурми-2021» і отримали дипломі 
Лауреатів II премії, викладач Олександр Зубенко.

Гусаров Владислав- лауреат обласного дитячо-юнацького конкурсу 
«Музичний калейдоскоп»,диплом Піст.,

Шевцов Олександр - обласний дитячо-юнацький конкурс «Музичниі 
калейдоскоп»,диплом Піст., Міжнародний фестиваль-конкурс «TALENTS 01 
ТНЕ 21centyrn» Болгарія,диплом І ст.,



Калуцький Владислав -випускник цього року, переможець обласного дитячо- 
юнацького конкурсу «Музичний калейдоскоп»,диплом Піст., V Міжнародний 
фестиваль мистецтв «Самоцвіти»м.Львів- диплом лауреата І премії, II 
Міжнародний фестиваль-конкурс талантів,м.Полтава- диплом І ст.,11 
Міжнародний фестиваль «STAR 8ТАК»-диплом І ст.,Міжнародний онлайн- 
фестиваль «YULА»,м.Харків-диплом І ст.., V Міжнародний онлайн-фестиваль 
«YULA ART FEST»- ГРАН-ПРІ. викладач Олександр 
Зубенко,концертмейстер Тамара Журавльова.

Педагогічний колектив школи приділяє велику увагу та веде постійний 
контроль за учнями перспективної групи. І результатом цієї роботи за три роки 
є учні, які продовжують навчання у ВНЗ:
-Пушкарь Єлизавета -Дніпровський музичний коледж,вокал;
-Романюха Маша-Кам’янський музичний коледж,фортепіано;
-Ялоза Уляна-Кам’янський музичний коледж,вокал ;
-Лавецька Дар’я- НАКККМ,факультет графічного дизайну;
І в цьому році поступили і продовжать навчання
Калуцький Владислав -Кам’янський музичний коледж, духові інструменти; 
Оскаленко Андрій- ліцей Кам’янського музичного коледжу, духові 
інструменти.

Учні КЗ «Мистецька школа смт. Дніпровське»ВМР» теж активно беруть 
участь в фестивалях та конкурсах:

В дистанційному фестивалі - конкурсі «Зоряний Янгол», що проходив 
18.04.2021 в м. Київ, в номінації «Фортепіано» стали лауреатами
І премії
Акімова Даша 8 клас

II премії
Колосенко Вікторрія 2 клас
Яришева Крістіна 2 клас
Сидоренко Максим 3 клас
Акобян Кірена 3 клас
III премії
Жуган Арія 1 клас
Яришева Руслана 2 клас
Білан Максим 6 клас
В номінації «Академічний вокал» отримали перемогу і стали лауреатами І 
премії
Акобян Кірена 2 клас
II премії
Акобян Кірена 2 клас
Яришева Руслана 2 клас
Яришева Крістіна 2 клас.



В конкурс творчості «SPRINJ LIFE FESTIVAL», який відбувся квітні 
2021 в м. Чернігів лауреатом II премії стала Жуган Арія 1 клас(фортепіано). 

Переможницею в мультижанровому дистанційному фестивалі- конкурсі 
мистецтв і талантів «Танцюй! Співай! Перемагай!!!», що проходив в 
м. Бердянську 13-15 травня 2021 стала Вареник Поліна 4 клас.

В багатожанровому фестивалі - конкурсі «Перлина Дніпра» 
( м. Запоріжжя) переможцем став Титаренко Володимир 1 клас (Народні 
майстри - живопис).

Для реалізації молодіжної політики, розвитку фізичної культури і 
спорту діє «Довгострокова цільова комплексна програма розвитку 
культури, фізичної культури та спорту Верхньодніпровської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 рр.». Станом
на сьогодні функціонують спортивні споруди всіх видів: з них 2 стадіони, З 
басейни , 8 футбольних полів, 1 міні футбольне поле з штучним покриттям, 
2спортивні площадки, 6 майданчиків з нестандартним тренажерним 
обладнанням, 12 спортивних залів, 3 майданчики з тренажерним обладнанням 
та інші. Центром спортивної роботи в громаді є комунальний заклад «Дитячо- 
юнацька спортивна школа», в якій в 2020-201 році займалися 362 юних 
спортсменів. На
спортивній базі ДЮСШ постійно проводяться змагання обласного рівня з 
футболу, баскетболу, греко-римської боротьби, кікбоксингу WAKO. Щорічно 
проводяться турніри з боротьби до дня пам’яті генерал-майора К.С. 
Федоровського, пам’яті воїна-афганця С.Яцковського, проводяться першості 
громади з футзалу, волейболу, гирьового спорту, шахів, шашок, спортивного 
туризму та інших видів спорту. Команди громади беруть участь у обласних, 
Всеукраїнських, Міжнародних змаганнях, які організовують і проводять 
ГОВФСТ «Колос», федерації з футболу, волейболу, греко-римсько боротьби, 
кікбоксингу та туризму.

На проведення змагань першості громади, участь в обласних, 
Всеукраїнських, Міжнародних змаганнях та на підтримку спорту в 
Довгостроковій цільовій комплексній програмі розвитку культури, фізичної 
культури та спорту Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2018-2022 рр. на 2021 рік заплановано 360 тисяч грн., з яких уже 
освоєно 249тис. 164грн. Спортсмени громади в цьому році стали переможцями 
та призерами обласних, Всеукраїнських, Міжнародних змагань з олімпійських 
та не олімпійських видів спорту. А команда комунального закладу 
«Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІ ступенів» 
ВМР» отримала перемогу в II обласному етапі Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») і буде представляти 
нашу громаду в III Всеукраїнському етапі.



В «Довгостроковій цільовій комплексній програмі розвитку культури, 
фізичної культури та спорту Верхньодніпровської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2022 рр.», затверджена рішенням 
Верхньодніпровської міської ради № 24-3/ VIII від 15 грудня 2017 року», 
відповідно до Положення заплановано в бюджеті на 2021 рік 55 тисяч грн 
грошової винагороди учням та вихованцям закладів освіти, підпорядкованих 
Верхньодніпровській міській раді, громадських об’єднань, які займаються з 
дітьми - переможцям і призерам обласних, Всеукраїнських, Міжнародних 
спортивних змагань з олімпійських і неолімпійських видів спорту та 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, тренерам-викладачам 
та вчителям, які їх підготували. У
звітному періоді нашими юними спортсменами отримані Міжнародні 
перемоги у змаганнях з кікбоксингу WAKO:

учні КЗ «ДЮСШ» BMP», тренер Яцков В.В. :
-Гусар Марк -І місце (кубок Європи м. Карловак ) та І місце в (кубку Європи 
м. Анталія).

Громадська організація «Верхньодніпровська дитяча федерація 
Всеукраїнської асоціації з кікбоксингу та традиційного карате» (голова 
правління Т. Ібрагімов), тренер Т. Ібрагітмов: переможці:
-Піскун Вадим -дворазовий чемпіон Європи,
-Кучеренко Даніїл-дворазовий чемпіон Європи, Настека
Даніела -дворазова чемпіонка Європи, Богатих
Давид дворазовий чемпіон Європи,
Шепель Вікторія -чемпіонка Європи,
Омельченко Дмитро, чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату Європи, 
Скляренко Вікторія срібна призерка чемпіонату Європи, 
Багдасаров Георгій срібний призер чемпіонату Європи,
Калашніков Дмитро бронзовий призер чемпіонату Європи.

Чемпіонат України з греко-римської боротьби -учні КЗ «ДЮСШ» 
BMP» тренер Чорнобай В.В.
Чугуєв Максим-I місце,
Стащенко Роман-ІІ місце, 
Масюк Сергій- III місце.

Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO м. Бровари, учні КЗ 
«ДЮСШ» BMP» тренер Яцков В.В.
І місце -Гусар Марк, Фрунзе Руслан, Назарюк Руслан.

Переможці чемпіонату області з футзалу ГО ВФСТ «Колос» серед 
юнаків 2006-2007р.н. в м. Гребінка Полтавської області :
Рось Дмитро, Алексаперов Іван, Лихоліп Максим.



Чемпіонат області з шашок, фінал «Спортивне село» І місце Бутько 
Юлія (тренер Степанковський О.М.).

Чемпіонат області з баскетболу команда КЗ «ДЮСШ», тренер 
Котко В.В. - III місце.

Чемпіонат області з кікбоксингу WAKO:

учні Всеукраїнської федерації з фрі-файту та контактних единоборств і 
змішаних бойових мистецтв в Дніпропетровській області, президент та тренер 
Храпанов А.С.- І місце- Кизь Вероніка, 
II місце- Колєсін Олександр, Колісник Максим, Олексюк Юлія.

Учні КЗ «ДЮСШ» тренер Яцков В.В.- 8 перших місць ( Смірнов Євген, 
Буйненко Даніл, Лобовко Сергій, Коваль Іван, Власов Crop, Агаев Артур, 
Надточий Влад, Мотковський Матвій).

Чемпіонат області з греко- римської боротьби, учні КЗ 
«ДЮСШ»ВМР», тренер Чорнобай В.В.6

І місце- Чугуєв Максим, Журіченко Роман, Ткачук Андрій, Одновол 
Crop,

II місце- Дідик Петро, Пащенко Максим,
III місце -Черниш Даніл, Нестеренко Антон, Вініченко Ілля, Станченко 

Іван.

Відділом з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, який 
виконує функцію органу з питань охорони культурної спадщини в громаді 
ведеться робота спрямована на виконання завдань, визначених Законом 
України «Про охорону культурної спадщини». На території 
Верхньодніпровської міської територіальної громади на державному обліку 
налічується З3^ об’єкти культурної спадщини. З них: 2^-археології(курганів), 
42- історії, 1- монументального мистецтва, 13- архітектури та
містобудування. Сектором у
звітному періоді проводився моніторинг щодо технічного стану пам’яток 
культурної спадщини громади. Пам’ятки історії та монументального 
мистецтва з 01.05.2021 року передані на баланс Відділу з гуманітарних питань, 
проте 1 пам’ятка історії № 183 «Група могил радянських воїнів», скульптура 
«Скорботна мати» (поховано 118 чоловік) м. Верхньодніпровськ, вул. 
Гагаріна,14 (біля реабілітаційного центру) не має балансоутримувача і 
відповідно, якщо вона не буде взята на баланс неможливо буде 
використовувати бюджетні кошти та кошти субвенції на проведення 
ремонтних робіт на пам’ятці. За



результатами моніторингу технічного стану пам’яток виявлено, що технічний 
стан 4 пам’яток історії незадовільний, а саме: № 196
«Група могил радянських воїнів», які загинули при форсуванні річки Дніпро, 
с. Дніпровокам’янка (втрачені повністю або частково наземні ознаки могил, 
які є предметом державної охорони;

№198 «Група могил радянських воїнів» с. Заполички (втрачені наземні 
ознаки могил);

№204 «Братська могила радянських воїнів» с. Новогригорівка (відсутні 
чіткі наземні ознаки могили).

Потребує капітального ремонту пам’ятка історії №211 «Група могил 
радянських воїнів», (поховано 175 чоловік) с. Якимівка.

Проблемне питання по пам’ятці історії, яка в переліку пам’яток має 
№194 та числиться як «Братська могила радянських воїнів», скульптурна 
група «Скорботна мати з суворовцем», смт.Дніпровське. Дніпровською 
селищною радою без дозволу Дніпропетровського обласного центру з охорони 
історико-культурних цінностей було проведено ремонт, замінено скульптурну 
групу та змінено назву пам’ятки. Всі ці зміни відбулися без рішення сесії 
Дніпровської селищної ради. Відповідно Дніпропетровський обласний центр 
з охорони історико-культурних цінностей не може без рішення сесії 
Дніпровської селищної ради подати до Міністерства культури і інформаційної 
політики України внесення змін до Переліку щодо даної пам’ятки. Ця 
пам’ятка передана у Верхньодніпровську міську територіальну громаду з 
назвою, яку не затверджено рішенням сесії Дніпровської селищної ради 
«Меморіал загиблим воїнам». Таким чином, провести інвентаризацію 
пам’ятки та виготовити облікову картку на даному етапі неможливо.

Терміново потребує капітального ремонту пам’ятка архітектури та 
містобудування №202 «Будинок повітової земської управи» м.
Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, 56.

Є в м. Верхньодніпровськ пам’ятки історії, які ще не внесено до 
Переліку пам’яток: це пам’ятник Т.Г.Шевченку, пам’ятник ліквідаторам 
Чорнобильської трагедії, три меморіальні дошки учасникам АТО/ООС та 
пам’ятник загиблим воїнам в Афганістані та захисникам України, відкриття 
якого відбулося 26 червня цього року.

Всі пам’ятки археології (кургани), які є нерухомим майном і перейшли 
в міську громаду не мають балансоутримувача, охоронних зон. Всім 
фермерам, орендарям, одноосібникам надіслано листи - попередження щодо 
несення відповідальності у випадку розорювання, знищення, руйнування, 
пошкодження або проведення незаконних пошукових робіт на об’єктах 
археологічної спадщини(курганах).

Першочерговим завданням відповідно до Закону України «Про охорону



культурної спадщини» та наказу Міністерства культури України №158 від 
11.03.2013 року «Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної 
спадщини» є проведення повної інвентаризації пам’яток та виготовлення 
облікових карток.

Із 42 пам’яток історії та 1 монументального мистецтва лише на 15 
виготовлено облікові картки.

Із 13 пам’яток архітектури та містобудування облікові картки 
виготовлено на 11 пам’яток. Не пройшли інвентаризацію 2 пам’ятки -це №206 
«Вітряний млин» с Калужене (пам’ятка зруйнована) та №207 «Комплекс 
земської лікарні» с. Мишурин Ріг.

Туристичний потенціал громади було презентовано на обласному 
фестивалі туристичних маршрутів у червні місяці проектом «Стежками 
Верхньодніпровщини». По даному маршруту проводяться автобусні екскурсії 
міським історико-краєзнавчим музеєм. З метою популяризації та розвитку 
туризму розробляється туристично-інформаційна база «Верхньодніпровщина 
туристична» та планується проведення для працівників закладів культури 
семінару - тренінгу «Як перетворити село на туристичну локацію».

Згідно обласних даних про реєстрацію статутів (перелік конфесій, 
релігійних громад) на території Верхньодніпровської міської територіальної 
громади зареєстровано 34 релігійні громади.

В 2021 році грубого порушення вимог чинного законодавства на 
релігійному ґрунті та проявів міжконфесійного протистояння не виявлено.

Релігійні організації Верхньодніпровщини проводять добродійну 
роботу серед населення у вигляді надання безкоштовного харчування для 
малозабезпечених верств населення, проводиться робота з молоддю.

Усі міжконфесійні та внутрішньоцерковні справи вирішуються 
віруючими без втручання держави та нерелігійних організацій.

Заклади культури громади беруть активну участь у проведенні 
народознавчих та релігійних свят.

Начальник Відділу Світлана СЄРГЄЄВА

Захарук-Чайченко Марина 
0677280084


