
 

 

 

 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

Мукачівської міської ради 
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 Відділу контролю та організаційного 

забезпечення діяльності виконавчого 

комітету та міської ради 

 

 

Звіт про проведену роботу за період з липня по жовтень 2022 року. 

 

1. Підготовлено та розглянуто на засіданні виконавчого комітету 11 питань. 

2. Щомісяця підготовлено та проведено наради керівників  закладів освіти. 

3. Щотижня проведено наради при начальнику управління освіти, молоді та 

спорту. 

4. Проведено інструктивно-методичну нараду з керівниками ЗДО. 

5. Проведено інструктивно-методичну нараду з керівниками ЗЗСО. 

6. Проведено розширене засідання колегії управління освіти, культури, молоді та 

спорту. 

6.  Проведено нараду з бібліотекарями. 

7. Проведено нараду заступників директорів з НВР. 

8. Проведено нараду заступників директорів з ВР. 

9. Організовано і проведено засідання міських методичних об'єднань вчителів. 

10. Проведено обстеження закладів освіти щодо готовності до нового 

навчального року та опалювального сезону. 

11.  Проведено обстеження стану готовності захисник споруд цивільного захисту 

(укриттів) закладів освіти.  

12. Проведено тренінг для практичних психологів та соціальних педагогів на 

тему: « Протидія торгівлі людьми в Україні в умовах війни» 

13. Проведено виховні  заходи : 

- 28.07.2022 – організовано участь школярів Мукачівської міської територіальної 

громади в покладанні квітів до меморіальних дошок історичних постатей, які 

відстоювали українську державність в минулому до Дня Української 

Державності. 

- 28-29.07.2022 на базі МЦПО, з метою національно-патріотичного виховання та 

підтримки внутрішньо-переміщених дітей для емоційного розвантаження, 

подолання негативного настрою, відкриття в дітей можливості визначити свій 

шлях перемоги над собою та розкритті талантів і здібностей КП «ОДМСОК 

«Перлина Донеччини» реалізовано проєкт «Подаруй дитині! Подаруй родині! 

Надію!» мобільного табору «Мобі-кемп «Арт-квест» за участю волонтерів БФ 
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«Гідність».    

- протягом  липня-серпня 2022  у СШ №4 -  реалізовано спортивний проєкт 

Закарпатською асоціацією футболу в партнерстві з    МОН та ЮНІСЕФ - «Поруч» 

спільно з волонтерами БФ «Гідність» за участю дітей ВПО та вихованців «КЗСЗ 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей Барвінок Дніпровської  міської 

ради».  

- 28.07.2022 – у закладах дошкільної освіти організовано та проведено 

інформаційно-освітні, спортивні та національно-патріотичного івенти «Ми 

маленькі українці!» до Дня Української Державності. 

- 24.08.2022 з 10.00 по 16.00 -  Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості 

презентував мукачівцям та гостям міста творчий доробок відділу декоративно-

прикладного мистецтва  "З Україною в серці, в думках і мріях". Виставка-

розпродаж творчих робіт вихованців. 

- Протягом вересня 2022 – організовано відвідування учнями ЗЗСО аквапарку 

«Карпатія». 

- 19-23.09 – організовано заходи в рамках Тижня дошкільної освіти. 

- 17-26.09 – організовано заходи в рамках Тижня позашкільної освіти. 

- 17.09.2022 організовано івент «Друзі наші менші» (показове заняття гуртка 

«Юний кінолог» МЦПО.) 

-  21.09.2022- організовано національно-патріотичні заходи до Міжнародного дня 

миру  

- 24.09.2022 -  День відкритих дверей "Територія успіху" в МЦДЮТ та МЦП 

 

14. Проведено спортивні  заходи : 

- чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА 2022. 

- відкритий чемпіонат м. Мукачева зі швидких шахів 

- шаховий турнір з нагоди святкування Міжнародного дня молоді 

- футбольний турнір з нагоди святкування Міжнародного дня молоді 

- відкрита першість СОК ДЮСШ м. Мукачева з баскетболу  серед юнаків 2007-

2008р.н., присвяченої Дню Незалежності України 

- відкрита першість СОК ДЮСШ м. Мукачева з легкої атлетики серед юнаків та 

дівчат присвячена Дню Незалежності 26 серпня 2022 року на базі стадіону СОК 

ДЮСШ м. Мукачева 

- відкрита першість СОК ДЮСШ м. Мукачева з греко-римської боротьби серед 

юнаків U-10 і U-13 

- ІІ міська учнівсько-вчительска конференція «Спорт від А до Я» 

-  спортсмени Мукачівської міської ТГ взяли участь у 12 змаганнях різного рівня. 

 

15. Управлінням освіти, культури, молоді та спорту в третьому кварталі 

2022 року проведено тендерну закупівлю на  організацію харчування пільгових 

категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти на суму 6246,952 

тис. грн.. 

Оплачено видатки на проведення поточних ремонтів підвальних 

приміщень ( укриттів)  на загальну суму 10064,467 тис.грн., на облаштування 

зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд  на суму 10470,939 тис.грн.. 

З метою підготовки закладів освіти до початку нового навчального року 

укладено договори на придбання ручних інструментів  пожежогасіння, штикових 



 

 

 

лопат, вогнегасників, знаків безпеки  та інформаційних дошок на  суму 442,55 

тис. грн., а також придбано аптечки для медичних кабінетів та укриттів на  суму 

288,4 тис. грн..  

З метою підготовки закладів освіти до опалювального сезону укладено 

договори на придбання електрокотлів на  суму 5181,313 тис. грн., а також 

обстеження димоходів на суму 49,966 тис. грн.. 

Укладено договір на оплату послуг професійної підготовки у сфері безпеки 

на суму 97,75 тис. грн. та електромонтажні роботи для підключення 

електрокотлів на суму 1449,642 тис. грн.. 

Кошти на енергоносії в кошторисі видатків розраховані виходячи з 

фактичного використання в натуральних показниках  2021 року до діючих цін на 

01 січня 2022  року.  

Один раз на тиждень (четвер) керівники  закладів освіти надають в 

централізовану бухгалтерію інформацію про використання електроенергії та 

води (в натуральних показниках) для здійснення контролю за  їх економним та 

раціональним споживанням.  

 Заробітна плата працівникам  закладів освіти нараховується та 

виплачується у відповідності до встановлених чинним законодавством України 

тарифних розрядів, обов´язкових доплат та надбавок у строки, визначені 

колективними договорами та у відповідності до затвердженого кошторису 

видатків на 2022 рік. 

 

Звіт відділу культури та молодіжної політики управління освіти, культури, 

молоді та спорту Мукачівської міської ради за ІІІ квартал 2022 року 

 

Основні завдання у звітному періоді полягали у забезпеченні культурних 

послуг для всіх верств населення, збереження та поширення соціокультурного 

простору Мукачівської міської територіальної громади, здобутків культури, 

покращення матеріально-технічної бази мережі культурно-мистецьких закладів, 

сприяння розвитку самодіяльної художньої творчості мешканців, організація та 

проведення на високому рівні культурно-мистецьких та загальнодержавних 

масових заходів. 

 

Культурно-дозвіллєві та інформаційні потреби населення Мукачівської 

міської територіальної громади забезпечували: 

- Палац культури і мистецтв та клубні заклади Павшина, Шенборна, 

Нижнього Коропця, Нового Давидкова, Дерцена, Лавок, Завидова, Ключарок, 

Форноша, Пістрялова, Доробратова, Горбка, Негрова та Макарьова; 

- Центр громадськості та національних культур 

- Централізована бібліотечна система Мукачівської міської територіальної 

громади у структурі якої діють Центральна міська бібліотека ім. О.Духновича, 

міська бібліотека для дітей, бібліотека-філія№7 та бібліотеки-філії Павшина, 

Шенборна, Нижнього Коропця, Нового Давидкова, Дерцена, Завидова, 

Ключарок, Форноша, Пістрялова, Доробратова, Негрова, Барбова, Макарьова, 

Залужжя. 

- Мукачівський драматичний театр 

- Мукачівський історичний музей (знаходиться на самофінансуванні). 



 

 

 

Мистецьку освіту в Мукачівській міській ТГ протягом звітного періоду 

забезпечували 3 початкові мистецькі школи:  

- Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С. Ф. Мартона; 

- Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі; 

- Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків. 

 

На галузь культури у бюджеті Мукачівської міської територіальної громади 

на 2022 рік передбачено: 49 937,3 тис.грн. 

З них у ІІІ кварталі поточного року використано 8 633,7 тис. грн. 

 

А саме:  

- 8 479,0 тис. грн. - використано із загального фонду; 

- 154,7 тис. грн. - використання коштів за спеціальним фондом, отриманих 

як оплата за послуги, що надаються бюджетними установами (надходження від 

батьківської плати, оренди приміщень та платних послуг). 

 

Зокрема, кошти були спрямовані на оплату: 

- праці та нарахування на заробітну плату – 8 466,1 тис. грн.  

- предметів, матеріалів, обладнання (канц. та госптовари) – 33,1 тис.-грн.  

- послуг (крім комунальних) –165,0 тис.грн.  

- комунальних послуг та енергоносіїв – 218,1 тис. грн. (електроенергії на 

суму – 119,1 тис. грн., природнього газу на суму – 75,2 тис. грн., водопостачання 

та водовідведення – 12,2 тис. грн., вивіз сміття – 11,6 тис. грн.). 

 

Витрати з бюджету у ІІІ кварталі окремо на заклади: 

- клубного типу –1 432,7 тис.грн. 

- бібліотечні заклади – 705,3 тис.грн. 

- мистецькі школи – 3 853,2 тис. грн. 

- театр – 1 729,3 тис.грн. 

- музей (на самофінансуванні) 

 

З метою створення необхідних умов для позитивних змін у галузі культури 

на території Мукачівської міської територіальної громади 18 сесією Мукачівської 

міської ради 8 скликання від 25 листопада 2021 року схвалено рішення «Про 

затвердження Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» (№613). Загальний обсяг фінансових 

ресурсів програми складає 10 751 500,00 тис. грн. На 2022 рік Програмою 

передбачено 1 150,00 тис.грн. Використання коштів за звітний період склали – 

27,6 тис. грн. 

 

Кошти було спрямовано на: 

Відзначення «Премією Мукачівської міської ради за ініціативу творчість і 

педагогічний пошук у галузі культури та мистецтва» 6 лауреатів  – 27,6 тис. грн. 

 

Протягом звітного періоду, за участі працівників та вихованців закладів 

культури і мистецтва, у тісній співпраці з національно-культурними 

товариствами, громадськими організаціями, спілками та об’єднаннями, на 



 

 

 

належному рівні з дотриманням умов воєнного стану було організовано та 

проведено ряд культурно-мистецьких заходів. 

 

Зокрема, у Палаці культури і мистецтв всі культурно-мистецькі події були 

направлені на підтримку 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади 

та 105 батальйону 63 механізованої бригади.  

Зокрема, проведено концерти відомих українських виконавців: 

ROXOLANA, Христини Соловій, гурту «Скай», заслуженої артистки України 

Олени Білоконь та гумористичний концерт від VIP Тернопіль та дві вистави 

театру-студії імпровізації «Чорний квадрат». 

На підтримку 3 батальйону 68 єгерської бригади ЗСУ проведено 

благодійний концерт за участі гуртів Анця та Rock-h, а також артистів Сергія 

Паллага, Віталія Симоняна, Василя Полажинця. 

До Дня Незалежності України проведено благодійний концерт вокального 

гурту BREVIS, а також проведено мистецьку акцію з розфарбовування бруківки 

за участі учнів мистецької студії Наталії Рибар. 

У фойє Палацу діяли благодійні виставки: виставка декоративно-

прикладного мистецтва «Наш любий кРАй»  (розпис по кераміці) художниці, 

майстрині художнього розпису по кераміці Оксани Метзгер; благодійна виставка 

«Не на тих напали» художників Наталії Постол, Петра Власенка, Григорія 

Шкребеля, фотовиставка «Закарпаття і війна. Фотохроніки», на якій було 

представлено 50 світлин відомих закарпатських фоторепортерів та фотографів; 

виставка дитячих робіт «З Україною в серці», учнів мистецької школи під 

керівництвом Наталії Рибар. Після відкриття виставки відбувся художній 

майстер-клас по виготовленню текстильної іграшки.  

Цікаві події пройшли і до відзначення Міжнародного дня молоді та 

Міжнародного дня краси та дизайну. Зокрема, проведено велозаїзд «Вільні люди» 

до Дня молоді та спільно з Fashion school by Ekaterina Chepak та Марципанка 

організовано майстер-клас по зачіскам, макіяжу та показ мод. 

В рамках проекту «Спільно і Твоя підтримка поруч» від ГО «Культурна 

платформа Закарпаття» проведено серію Воркшопів для дітей і підлітків 

«МузиКування» від менторів з «Masterskaya». 

Проведено покази кінофільмів «Заборонений» та «DZIDZO Контрабас» в 

рамках національного туру «Кіно заради Перемоги!». 

Також в інтенсивному режимі працює студія звукозапису, яка надає 

можливість створювати якісну музику. За цей час на студії записано та зведено 

чимало аудіо матеріалу. Зокрема здійснено запис аранжування, мастеринг, 

монтаж відео про студію звукозапису; запис вокалу учнів Мукачівської дитячої 

школи мистецтв імені Степана Мартона (керівник Ігор Білик), запис вокалу та 

мастеринг пісні вихованців Fashion school by Ekaterina Chepak, запис вокалу та 

мастеринг вокального ансамблю «Brevis». 

 

У клубах та Будинках культури, що розташовані у сільській місцевості 

громади проводились заходи до відзначення Дня Матері, Дня вишиванки, 

Міжнародного дня захисту дітей, Дня Конституції України. 

Зокрема, у клубі села Пістрялово з нагоди Дня ветеринара провели бесіду з 

дітками «Чотирилапі друзі», у клубі села Ключарки яскраво пройшли Літні ігри 



 

 

 

на свіжому повітрі «В барвах сонячного літа»  

У Будинку культури с.Дерцен діяли фотовиставка «Мій рідний край» та 

виставка творів народних умільців села. Проведено бесіду «Етика творчої 

діяльності колективу та підготовчої групи». Також народний хореографічний 

колектив Будинку культури с.Дерцен прийняв участь у фестивалі «Бетярські дні 

регіону  Баконь», що проходив в угорському місті Зірц. 

Будинок культури с.Макарьово провів конкурс на кращий малюнок «Осінь 

– чарівниця», а також провів три тематичні концерти «Стоїть у скорботі мати - 

Україна» та годину пам’яті «Україною жили за Україну полягли». 

Клуб с.Пістрялово підготував у соцмережі Фейсбук відеоролик «Спогад», 

та презентацію  робіт юних художниць учасниць любительського об’єднання 

«Клубус» Нагорнюк Анастасії та Рокіцан Владислави до Міжнародного дня 

миру.  

У всіх закладах клубного типу проведено святкові заходи з нагоди Дня 

Незалежності України. Зокрема у Будинку культури с.Дерцен проведено 

концерт, клубі села Павшино проведено тематичний захід «Шлях Незалежної 

України», патріотична година «Синь неба і золото пшениці» пройшла у Будинку 

культури с.Макарьово, святкову концертну програму підготували у клубі села 

Шенборн. 

 

При Центрі громадськості та національних культур займаються більше 

п'ятдесяти громадських організацій, діяльність яких спрямована на забезпечення 

суспільно-культурного розвитку громади.  

З початку війни в Україні Центр громадськості та національних культур 

надавав активну підтримку людям, які змушені були тікати від війни, відкривши 

пункт прийому та видачі гуманітарної допомоги для жителів східних областей 

країни. За період діяльності більше як 55 000 людей отримало допомогу.  

Наразі на базі Центру громадськості та національних культур проводиться 

активна робота з людьми, які потребують допомоги. Зокрема, діє група 

психологічної підтримки як для дітей так і для дорослих та щочетверга проходять 

безкоштовні заняття  для дітей-переселенців.  

Внаслідок плідної співпраці з громадськими організаціями зі східних 

областей України, які дислоковані в Мукачеві, зокрема, «Маріупольська спілка 

молоді», рада жінок Донеччини та міжнародними організаціями зокрема, з ООН, 

планується на базі вільних приміщень Центру громадськості та національних 

культур створення інтеграційного хабу «Платформа спільних дій», який почне 

роботу на початку 2023 року. 

З метою впровадження відкритості та прозорості роботи органів 

представницької та виконавчої  влад м. Мукачева, при  Центрі громадськості та 

національних культур  започатковані та регулярно проводяться зустрічі 

представників громадськості  з керівниками управлінь та відділів виконавчого 

комітету та комунальних установ м. Мукачева. 

В рамках проекту «NGO relocation», який реалізовує команда громадської 

організації Освітньо-аналітичний центр розвитку громад у партнерстві із 

National Endowment for Demorcracy в Центрі громадськості та національних 

культур пройшов тренінг на тему «Проектний  менеджмент в сучасних умовах». 

На базі Центру громадськості та національних культур свою культурно-



 

 

 

просвітницьку діяльність з метою збереження етнічних культурних традицій 

проводять і національно-культурні товариства міста. Зокрема, у вересні завдяки 

Єврейському національному товариству «Шалом» було проведено свято Нового 

року за єврейським календарем. 

 

Централізована бібліотечна система Мукачівської міської територіальної 

громади, у структурі якої діють Центральна міська бібліотека ім. О.Духновича, 

міська бібліотека для дітей, бібліотека-філія№7 та бібліотеки-філії Павшина, 

Шенборна, Нижнього Коропця, Нового Давидкова, Дерцена, Завидова, 

Ключарок, Форноша, Пістрялова, Доробратова, Негрова, Барбова, Макарьова, 

Залужжя протягом звітного періоду активно надавала бібліотечні послуги як 

мешканцям Мукачівської міської територіальної громади так і людям, які через 

війну стали вимушеними переселенцями, організовувала культурно-мистецькі та 

навчально-просвітницькі заходи. З метою привернення уваги серед місцевого 

населення, а також тих, хто нещодавно приїхав до нашого міста, бібліотечні 

працівники продовжують активно роботу з популяризації бібліотечних ресурсів 

та послуг, якими можуть скористатися відвідувачі бібліотеки. Зокрема, через 

соцмережі та наочні форми роботи (книжково-інформаційні виставки у вітринах 

та структурних підрозділах бібліотеки, викладки літератури, тематичні полички 

тощо) здійснюється реклама бібліотечних фондів, проводиться інформування 

дітей та дорослих про ті чи інші події, заходи, цікаві дати і т.д. 

Зокрема, творча та просвітницька діяльність Центральної бібліотеки ім. О. 

Духновича була спрямована на активну підтримку воїнів ЗСУ та підтримку 

морально-психологічного, патріотичного стану громади і  мешканців ВПО. З 

цією метою проведено презентацію документального видання «Місто, з якого 

почалася війна» за участі співавторів книги Надії Нестеренко, Марії Білякової, 

Ганни Куровської та Ірини Довгань; цікаві лекції з питань сексуальної просвіти 

за ініціативи ГО «Дівчата», в рамках проєкту «Підтримка ВПО в Україні»; 

започатковано проєкт «Модна читанка», під час якого презентовано книгу Євгенії 

Кузнецової «Спитайте Мієчку» та проведено обговорення роману Сергія Жадана 

«Інтернат»; літературну молодіжну тусівку «Ох, не повчайте молодих! Нехай 

побудуть молодими» приурочили святкуванню Дня молоді. До відзначення Дня 

Незалежності України проведено зустріч з мукачівським письменником, поетом 

Богданом Сливчуком, який презентував свою книгу для тимчасово переселених 

осіб «Сіль Землі», а також проведено флешмоб «Я піднімаю прапор моєї 

Батьківщини!», в якому взяли участь читачі з Мукачева, Запоріжжя, Луганська та 

Ірпеня. З вересня в читальній залі ЦБ ім. О. Духновича спільно з ГО «Волонтери 

Закарпаття» діють курси української мови для дорослих з числа ВПО, заняття 

проходять 2 рази на тиждень. 

З перших тижнів початку війни в Україні, у Мукачівській міській бібліотеці 

для дітей, особлива увага приділялася дітям внутрішньо переміщених осіб. У 

липні бібліотека долучилася до реалізації проєкту «Спільно. Твоя підтримка 

поруч» громадського об’єднання «Культурна платформа Закарпаття». В рамках 

цього проєкту відбулося багато різнопланових заходів, це:  майстер-класи, уроки 

акторської майстерності, екскурсії тощо. Започатковано співпрацю з Дитячим 

клубом «Супер дітки» БФ «Новий початок», в рамках якої було проведено 

майстер-клас для дітей з числа ВПО.  Продовжувалась у звітному кварталі і 



 

 

 

співпраця започаткована раніше, зокрема, із Навчальним центром «Поліглот» 

Мукачево та вчителем-волонтером української мови та літератури Ганєвою 

Світланою, завдяки яким діти мали можливість продовжити вивчення англійської 

та української мови в період канікул. У третьому кварталі було сформовано вже 

третю команду учасників творчого проєкту, започаткованого туризмознавцем 

Беатою Столяренко «МРІЯ Мукачево. Розповідь. ІсторіЯ», з якими були 

проведені цікаві зустрічі з відомими, талановитими людьми нашого краю і тим 

самим реалізовані мрії дітей-учасників команди. Надзвичайно цікавим було 

знайомство наших користувачів з Іриною Галай – мукачівкою, яка стала 

рекордсменкою України, першою жінкою-українкою, яка здійснила сходження на 

Еверест та К2. Проведено зустріч з письменницею Іриною Губар, авторкою книг 

«Це трапилося у Житомирі» та «Дивовижні пригоди смаколиків» та українським 

письменником-фантастом, який приїхав до Мукачева із Харкова – Олексієм 

Деканем, який презентував підліткам одразу декілька своїх книг, зокрема: 

«Коріння Всесвіту», «Алфавіт для Андроїда», фентезійний цикл «Нурлінський 

літопис» та «Кайдашева сім’я проти зомбі».  

У звітному періоді також проводилась активна робота з бібліотечними 

фондами, зокрема, в бібліотеках філіях сіл Дерцен, Ключарки, Нове Давидково 

продовжується робота з інвентаризації бібліотечних фондів. Формуються акти на 

списання фондів бібліотек-філій с. Павшино, с. Форнош. Бібліотеки громади 

долучились до Всеукраїнського соціологічного дослідження «Сучасний стан 

краєзнавчої діяльності спеціалізованих бібліотек України для дітей», а з 19 по 24 

вересня проведено тиждень суцільного обліку попиту користувачів ЦБС 

Мукачівської міської територіальної громади. 

 Протягом ІІІ кварталу до ЦБС Мукачівської міської територіальної громади 

надійшло 149 примірників книг та журналів на суму 22 289,80 грн. Протягом 

кварталу вибуло 3592 примірники книг, брошур та журналів. 

Чималу просвітницьку проводять й бібліотеки-філії сіл Мукачівської міської 

територіальної громади. При проведенні масових заходів, працівники бібліотек 

використовували різноманітні форми роботи, які висвітлювалися на блогах 

бібліотек та сторінках Facebook.  

В бібліотеках-філіях до дня Хрещення Русі-України проведено історичну 

годину «Сходинки духовності» (с. Ключарки), виховний захід «Стежками 

Київської Русі» (с.Завидово). До відзначення Міжнародного дня молоді в 

бібліотеці-філії села Пістрялово Акцію «Молодь- майбутнє держави». Під час 

канікул у бібліотеках-філіях організовано активний творчий відпочинок дітей, 

зокрема, у бібліотеці-філії с.Макарьово - літні читання «Влітку все цвіте буяє, 

дітвора книжки читає», а у бібліотеці-філії с. Залужжя голосні читання «Читаємо, 

граємо відпочиваємо». 

До дня Державного прапора та Незалежності України проведено: Акцію 

«Сине небо, жовте поле…(с. Пістрялово), інформаційну хвилину «Наш стяг - 

пшениця у степах» (с. Шенборн), тематичний вечір «Свою Україну співучу я в 

серці несу» (с. Барбово), патріотичний захід «Живи і міцній, українська 

державо!» (с.Завидово), інформаційну годину «Хай буде вільна Україна, на всі 

часи» (с. Павшино), день української державності «Ми були, є, і будем ми. 

Україна наша з нами!» (с. Макарьово), історичний екскурс «Шлях до 

Незалежності довжиною в історію» (с. Форнош), День Незалежності України 



 

 

 

«Усюди є небо і зорі скрізь сяють, І квіти усюди ростуть…Та тільки одну 

Батьківщину ми маєм – її Україною звуть (с. Пістрялово). До Дня пам’яті 

захисників України проведено годину пам’яті «Україною жили, за Україну 

полягли» (с. Макарьово). 

З нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек в бібліотеках громади 

проведено день відкритих дверей «Бібліотека - скарбниця знань», святкові 

зустрічі, творчі майстер-класи тощо. Під час святкових урочистостей Почесними 

грамотами Мукачівської міської ради відзначено кращих працівників галузі. 

 

Дитячі школи мистецтв забезпечують творчий розвиток та естетичне 

виховання підростаючого покоління.  

З першого вересня стартував навчальний 2022/2023 рік у трьох мистецьких 

школах Мукачівської міської територіальної громади - Мукачівській дитячій 

школі мистецтв ім. Степана Мартона, Мукачівській дитячій художній школі ім. 

М. Мункачі та Мукачівській хоровій школі хлопчиків та юнаків. Школи почали 

працювати за новими освітніми програмами початкової мистецької освіти. 

Зокрема, початкову мистецьку освіту поділено на підрівні: елементарний, 

стандартною тривалістю 4 роки, що завершується з паралельним здобуттям 

початкової загальної середньої освіти; базовий (середній), стандартною 

тривалістю 4-5 років, що завершується з паралельним здобуттям базової 

загальної середньої освіти; поглиблений, стандартною тривалістю 2 роки, що 

завершується з паралельним здобуттям повної загальної середньої освіти. 

У новому навчальному році мистецтво співу, танцю, гри на інструментах, 

малювання та акторської майстерності у мистецьких школах громади 

опановуватиме 1081 учень  (Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С. Мартона 

– 707, Мукачівська дитяча художня школа ім. М.Мункачі – 290, Мукачівська 

хорова школа хлопчиків та юнаків – 84).  

До перших класів на конкурсній основі зараховано 234 учні.  

Наразі у мистецьких школах навчаються 42 учнів, сім’ї яких змушені були 

через воєнний стан переселитися до Мукачева (Мукачівська дитяча школа 

мистецтв ім. С. Мартона – 15, Мукачівська дитяча художня школа ім. М.Мункачі 

– 26, Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків – 1). 

Також з нового навчального року з усіма здобувачами або представниками 

здобувачів початкової мистецької освіти укладено договори про надання освітніх 

послуг. 

У  лютому з ініціативи Мукачівського міського голови Андрія Балоги 

прийнято рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про 

скасування плати за навчання у мистецьких школах на період дії воєнного стану. 

Тож з початку нового навчального року вихованці шкіл продовжують навчання 

безкоштовно.  

Премією Мукачівської міської ради «За ініціативу, творчість і педагогічний 

пошук у галузі культури та мистецтва» у розмірі 3 000,00 грн. відзначено 

п’ятьох викладачів мистецьких шкіл Мукачева: у номінації «Реалізація творчого 

потенціалу” - Ігоря Білика, композитора, члена Національної ліги українських 

композиторів, двічі лауреата Мукачівської міської премії ім. О.Духновича, 

викладача по класу сольного співу комунального закладу «Мукачівська дитяча 

школа мистецтв ім. С.Ф. Мартона» Мукачівської міської ради; у номінації 



 

 

 

«Естетичне виховання підростаючого покоління» - Тетяну Бабілю, викладачцу по 

класу баяна комунального закладу «Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С.Ф. 

Мартона» Мукачівської міської ради, Івана Баранова, викладача Мукачівської 

дитячої художньої школи ім. М.Мункачі, Вікторію Князєву, викладачку по класу 

фортепіано комунального закладу «Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С.Ф. 

Мартона» Мукачівської міської ради, Марію Прожегач, викладачку фортепіано 

Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків. 

Також визначено 15 кращих учнів мистецьких шкіл, яким у 2022/2023 

навчальному році щомісяця виплачуватиметься стипендія Мукачівської міської 

ради у розмірі 1500,00 грн.  

Учні мистецьких шкіл навіть під час літніх канікул були активними 

учасниками та переможцями чималої кількості дистанційних та очних творчих 

конкурсів та фестивалів, достойно представляючи Мукачево.  

Зокрема, хор хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи хлопчиків та 

юнаків з 30 липня по 12 серпня брав участь у 33 Міжнародному молодіжному 

музичному фестивалі «Eurochestries» у Франції. За час фестивалю хор виступив 

з 6 сольними концертами в різних містах регіону Charente Maritime, брав участь 

у 4 гала-концертах відкриття і закриття фестивалю. Основним завданням хору 

була популяризація українського хорового мистецтва, патріотизму і гуманізму 

українського народу. 29 липня хор виступив з концертом в Німеччині, м. 

Сінсгайм, 12 серпня - у Парижі, а 14 серпня - в Мюнхені, щоразу збираючи 

численну аудиторію. 

 Під час літніх канікул Мукачівська дитяча художня школа ім. М.Мункачі 

долучилася до реалізації проєкту «Спільно. Твоя підтримка поруч» громадського 

об’єднання «Культурна платформа Закарпаття». В рамках цього проєкту 

викладачі школи провели з дітками 22 творчі майстер-класи. З нового 

навчального року школа почала працювати за новими освітніми програмами 

початкової мистецької освіти. Зокрема, педагогічною радою розроблено та 

затверджено власні освітні програми. 

У Мукачівській дитячій школі мистецтв ім. С. Мартона на педагогічній 

раді затверджено освітню програму з музичного мистецтва з урахуванням 

типової освітньої програми, що затверджена Міністерством культури та 

інформаційної політики України. При школі діють фортепіанний відділ відділ 

народних інструментів, відділ духових та ударних інструментів, відділ струнно-

смичкових інструментів, вокально-хоровий відділ, хореографічний відділ, клас 

образотворчого мистецтва, клас театру. Освітній процес цього навчального року 

виконуватиме 81 викладач (з них 10 за сумісництвом). Протягом звітного періоду 

вихованці школи здобули чимало призових місць у творчих конкурсах 

міжнародного та всеукраїнського рівня (Гран-прі – 1, І місце – 32, ІІ місце – 11, 

ІІІ місце – 1). У вересні у концертній залі школи мистецтв відбувся сольний 

концерт випускника школи Росула Максима, який вступив до Київської музичної 

академії. Також ще четверо випускників школи продовжили навчання у фахових 

коледжах.  

 

Над змістовним проведенням дозвілля мукачівців активно працював у 

звітному періоді Мукачівський драматичний театр. Окрім недільних показів, 

глядачі мали змогу переглянути вистави і в інші дні тижня - в обідню пору для 



 

 

 

малечі дитячі вистави, вечірній репертуар представляв кращі театральні 

постановки для дорослих поціновувачів театрального мистецтва. За цей період 

на сцені театру зіграно 14 вистав, обслужено 1105 глядачів та отримано дохід в 

розмірі – 74 550,00 гривень.  

10 липня Мукачівським драматичним театром було представлено 

прем’єрну виставу - іронічну комедію «Як ти там?» (режисер-постановник 

вистави Кирило Душин ( м. Харьків), 19 липня відбувся прем’єрний показ 

трагікомедії  сучасного французького драматурга Джеральда Сіблейраса «Вітер 

шумить в тополях» у постановці заслуженого діяча мистецтв України Юрія 

Кочевенка (м.Київ). 31 липня під час урочистого закриття 75 ювілейного 

театрального сезону Мукачівського драматичного театру глядачам була 

представлена прем’єра іронічної драми «Оскар і рожева пані», поставлену 

народним артистом України Левом Сомовим (м. Київ) за мотивами одноіменного 

роману сучасного французького драматурга Еріка-Еммануеля Шмітта. 

В серпні колектив Мукачівського драматичного театру був у відпустці.  

11 вересня відбулося урочисте відкриття 76 театрального сезону. 

Поціновувачам театрального мистецтва представили бурхливу комедію Айвона 

Менчела «Дівич - вечір або як ти там?» - яскраву, іронічну виставу про справжнє 

кохання у постановці Кирила Душина, художнього керівника Харківського 

театру для дорослих. 18 вересня, при повному аншлагові, глядачі мали змогу 

переглянути прем’єрний показ іронічної комедії «Білка з облізлим хвостом», 

історію найвідомішої  світу - Хільдур Бок, у версії драматурга Олега Михайлова 

та постановці режисера Кирила Душина, яку відтворила Лілія Приходько. 25 

вересня глядачі були запрошені на  ювілейний вечір актриси театру Христини 

Мочані, з нагоди її життєвого та творчого ювілеїв, де була показана прем’єрна  

іронічна драма Еріка-Еммануеля Шмітта «Оскар і рожева пані» у постановці 

народного артиста України Лева Сомова (м. Київ). 

Мукачівський драматичний театр активно підтримує як внутрішньо 

переміщених осіб так і Збройні Сили України. Зокрема, театр за підтримки 

благодійного фонду «Гідність» щотижнево дарують внутрішньо переміщенним 

особам перегляд як дитячих, так і вечірніх вистав. Військовослужбовцям 

військової частини м. Мукачева та членам їх сімей було запропоновано 

безоплатне відвідування всіх вечірніх вистав з репертуару Мукачівського 

драматичного театру. 

Впродовж звітного періоду Мукачівський драматичний театр надавав змогу 

працювати на сцені іншим театральним колективам з показом як дитячих, так і 

вечірніх вистав, спільних та сольних стендапів, концерту симфонічного оркестру 

під управлінням О.Госачинського тощо. За звітній період на сцені Мукачівського 

театру було показано дванадцять гастрольних заходів. 

 

Мукачівський історичний музей, в оперативному управлінні якого 

знаходиться найпопулярніша і найвідвідуваніша туристична родзинка Мукачева 

- Мукачівський замок «Паланок», за ІІІ квартал поточного року відвідало 33 320 

осіб, з них: 15 885 – дорослих, 5 710 - пільгові категорії (студенти, пенсіонери), 7 

349 - дітей, 4 376 - безкоштовно (учасники АТО, інваліди І, ІІ груп, інваліди війни, 

чорнобильці, діти-сироти та ін.)  

Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду 



 

 

 

місцевого бюджету, який формується за рахунок надходжень від плати за послуги 

та орендної плати.  

За звітній період надійшло доходів на загальну суму 2 554 722,42 грн., 

здійснено видатків на загальну суму – 2 038 829,95 грн. 

Основні видатки для забезпечення повноцінного функціонування установи 

були направлені на придбання миючих засобів та господарських товарів, на суму 

3821,76 грн.; бензину та дизельного палива на суму 15 500,00 грн.; проведено 

оплату за послуги цілодобової  фізичної та централізованої охорони – 124 950,00 

грн., мистецькі послуги з представлення авторських художніх творів – 16 600,00 

грн.; послуги з обслуговування програмного забезпечення «MEDOC»  - 3 000,00 

грн., послуги зв’язку – 1 320,12 грн.; електроенергії – 101 056,9 грн.; оплата ПДВ 

– 418224,00 грн. 

Протягом звітного періоду проходили роботи над реконструкцією древньої 

історичної пам'ятки міста та благоустроєм території, зокрема увага приділялась 

санітарній очистці, обрізці чагарників на призамковій території та очистці ровів.  

Інформаційні, туристичні та культурно-мистецькі заходи музею: 

- відкриті екскурсії для дітей-переселенців; 

- в рамках реалізації проєкту «Спільно. Твоя підтримка поруч» від ГО 

«Культурна платформа Закарпаття» в партнерстві з дитячим фондом OOH 

UNICEF Ukraine/ поведено:  

- екскурсії по території замку,  

- майстер-клас із виготовлення паперових драконів 

- майстер-клас «Аплікації з фетру» 

- майстер-клас «3D фігурки своїми руками» у 3D-лабораторії замку  

- Арт-терапевтичний майстер-клас у «Ремісничій мануфактурі» зі 

скульптурного пластиліну 

- творчий воркшоп з малювання. 

Презентовано книгу історичних нарисів «Мукачівський замок «Паланок», 

автором якої є науковий співробітник музею Олександр Цільо. 

Послугою «Шлюб за добу» у звітньому періоді скористалося 56 пар. 

 

Робота з молоддю 

До Дня молоді у Мукачеві пройшло чимало культурно-мистецьких та 

спортивних подій для молоді та за участі молоді. До організації свята активно 

підключилися Молодіжна рада при Мукачівській міській раді, творчі заклади 

міста та молодіжні організації. Зокрема, будо проведено День відкритих дверей 

для молоді у Центрі безоплатної вторинної правової допомоги, футбольний 

турнір між молоддю міста та молоддю ВПО на стадіоні ДЮСШ “Спартак”, 

шаховий турнір, майстер-клас «Малюємо домашнього улюбленця» у 

Мукачівській дитячій художній школі ім. М.Мункачі, розважально-пізнавальну 

програму «Від вінілових платівок до мр3» у Мукачівській дитячій міській 

бібліотеці для дітей, майстер-клас із пожежної безпеки у пожежній частині ДСНС 

України, квест вулицями міста, дитяче розважальне шоу у парку Молодіжний, 

велозаїзд «Вільні люди», сольний стендап-концерт «Жартую» від резидента 

проєкту «Підпільний стендап» Антона Тимошенко у Мукачівському 

драматичному театрі, «Кіно під відкритим небом» з переглядом фільму «Мої 

думки тихі». 



 

 

 

24 серпня на чергових зборах Молодіжна рада при Мукачівській міській раді 

прозвітувала перед представниками влади міста та громадськістю про проведену 

роботу та обговорила подальші проєкти до втілення радою. 

Також у Центрі громадськості за участі Мукачівського міського голови 

Андрія Балоги та представників молодіжної ради при Мукачівській міській раді 

відбувся круглий стіл на тему: «Молодіжна політика - як ресурс без якої молоді 

не буде». Було обговорено ряд важливих питань, щодо діяльності ММР, питання 

про профорієнтаційну освіту для учнів та інше. 

До Дня Незалежності України учасники Молодіжної ради разом із молодими 

музикантами-аматорами провели концерт під відкритим небом, де зібрали 

чимало поцінувачів як класичної, так і рок-музики, яку презентувала молодь 

Мукачева та міста-героя Маріуполя. 

У вересні Молодіжна рада започаткувала проєкт «Кіноперегляд як хороша 

суботня вечірня традиція» - щотижня у суботу у Центрі громадськості 

збираються молоді люди на перегляд різножанрових фільмів. Гарною ідеєю є і 

започаткована можливість для молоді власної озвучки трейлеру до фільму. 

29-30 вересня голова Молодіжної ради при Мукачівській міській раді 

представляв Мукачівську молодіжну раду на форумі «Громадський сектор в 

умовах війни: діяльність та виклики» у Тернополі. 

Також у вересні мукачівська молодь активно приєдналася до Всесвітнього 

дня прибирання «World Cleanup Day» під гаслом «Хай небо буде мирним, а 

Україна чистою!». 

Активна діяльність проходить і на базі мукачівського молодіжного хабу 

«AWARE ZONE». На базі хабу проходять кіноперегляди, майстер-класи, 

стендапи, творчі ворк-шопи тощо. Багато цікавих творчих заходів молодь хабу 

організовує і для діток. Зокрема проведено відкриті заняття з безпеки під час 

війни та навчали сортувати сміття, творчі майстер-класи з образотворчого 

мистецтва та із виготовлення цукерок, перегляди мультфільмів тощо..  

Також у вересні на базі Молодіжного хабу «AWARE ZONE» проведено 

Міжнородний молодіжний форум «AWARE YOUTH FORUM», участь у якій 

взяли провідні європейські та українські лідери з питань молодіжної політики, 

представники мукачівської міської влади та молодіжних організацій міста.  

 

Слід відзначити, що кожен мистецький захід, або будь-які інші події, що 

відбуваються в житті культури Мукачівської міської територіальної громади 

знаходять своє широке відображення в засобах масової інформації – на 

офіційному порталі Мукачівської міської ради, офіційних сторінках відділу 

культури та молодіжної політики, всіх закладів культури у соціальній мережі 

Фейсбук, на сайті Мукачівського драматичного театру, блогах Мукачівської 

міської центральної бібліотеки ім. О.Духновича та Мукачівської міської 

бібліотеки для дітей.  

 

 

Начальник управління                               Катерина КРИШІНЕЦЬ-АНДЯЛОШІЙ 
 


