
 

                                             З  В  І  Т 
               директора МКП «Кінотеатр «Родина» за 2019 рік 
 
        Аналізуючи роботу кінотеатру  за 11 місяців 2019  року, зазначених у 
карті пріоритетів  МКП «Кінотеатр «Родина» головним завданням в роботі є 
культурний, патріотичний розвиток  дітей та молоді шляхом популяризації 
кіно надбань вітчизняного та зарубіжного виробника; надання громадянам та 
гостям міста  якісних послуг для комфортного відпочинку; проведення 
масових заходів з нагоди відзначення історичних , знаменних та пам’ятних 
дат; проведення кінофестивалів вітчизняного та зарубіжного виробника, 
організація зустрічей з кінорежисерами, сценаристами, акторами тощо. 
       
       Соціальна спрямованість кінотеатру, це і  доступність вартості квитка, і 
турбота про людей з функціональними  обмеженнями, і виховна робота серед 
молоді та підлітків.  
       Згідно з аналізом  виконання програми карти пріоритетів власні 
надходження за 11 місяців 2019 року  складають 1178,8 тис.грн (463,9 
тис.грн. – 11 міс.2018р)  в тому числі за рахунок реалізації квитків 786,3 
тис.грн. У порівнянні з 11 місяцями 2018 року власні надходження 
збільшилися на 714,9 тис.грн.  За цей період продемонстровано 1454 сеанси, 
в тому числі для дітей 759, на яких були присутні  28474 глядачі, в тому числі 
дітей 12958 чол. Надано послуги по демонструванню безкоштовних фільмів 
для дітей з обмеженими можливостями,  дітей з багатодітних родин, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей з родин, тимчасово 
переміщених з тимчасово окупованих територій, дітей воїнів-учасників АТО 
– 2324 чол. 

      З пріоритетних напрямків роботи на 2019 рік  за фінансової підтримки 
Вінницької міської ради здійснено комплекс заходів щодо розвитку 
кінотеатру та поліпшення умов обслуговування, а саме: 

- придбання  світлових вивісок та афіш; 
- придбання  кінопроекційного обладнання для цифрового 

демонстрування кінофільмів та модернізація звукового відео 
обладнання; 

- проведення масових заходів з творчими зустрічами з режисерами, 
акторами та сценаристами; 

- дотримання репертуарної політики кінотеатру по задоволенню 
соціальних, культурних, пізнавальних, творчих та естетичних  потреб 
глядачів; 

- реалізація кінопроектів «Новорічна мульт феєрія у «Родині», ««Літо, 
канікули та друзі», «Ніч кіно»; 

- проведення вітчизняних та зарубіжних кінофестивалів. 



      
        Спільно з департаментом культури, центром фестивальних і концертних 
програм  та школою мистецтв «Вишенька» організовані та проведені заходи:  
«Новорічна феєрія», «Мистецькі вихідні». 
 
         У рамках реалізації проекту «Трансформація культурного простору» 
проведено: 
- творчий проект «Літо, канікули та друзі» для пришкільних таборів з 
тижневим демонструванням кінофільмів фестивалю «Чілдрен Кінофест-
2019» 
- протягом року  втілювався у життя проект  «В гостях у казки» спільно з 
клубами мікрорайонів «Сабарів» та «Пирогово»; 
 
        Відповідно до реалізація стратегії  національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді в кінотеатрі «Родина проводились наступні заходи: 
     - до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; до 
дня Добровольця в Україні; до Дня 74-ї річниці Перемоги над нацизмом та 
завершення другої світової війни; до дня Скорботи  і пам’яті жертв війни в 
Україні;  до Дня Захисника Вітчизни; до Дня Свободи і Гідності реалізовано 
проект « Незламні і непереборні у віках» з демонструванням фільмів 
фестивалю військово-патріотичного кіно «Позивний «Зеніт» та «Воїни 
духу»; за участю штабу повітряних сил України проведено фестиваль 
патріотичного кіно з запрошенням  учасників АТО та  з демонструванням 
кінофільмів «Заміновані вірністю», «Луганський форпост», «Висота 307,5». 
  
     2019 рік запам’ятається мешканцям міста  цікавими зустрічами  та 
прем’єрними показами художніх  та документальних фільмів вітчизняних 
кінорежисерів: 
-19 січня прем’єра фільму «Чорний Козак» та зустріч з директором Миколою 
Куликом та виконавицею головної ролі Мариною Юрчак. 
-07 березня  відбулась прем’єра  фільму «Людина з табуретом» та зустріч з 
режисером Ярославом Поповим; 
-21 березня  до 140 річчя від дня народження  художника Казиміра Малевича 
відбулася презентація фільму та  зустріч з керівником проекту 
документального фільму «Малевич»; 
-09 травня відбулася творча зустріч з режисером фільму «Моє дитинство» 
Іриною Правило; 
-30 серпня  до Дня Незалежності України відбувся показ фільму «Іловайськ 
2014. Батальон «Донбас» та  зустріч з продюсером Тарасом Констанчуком, 
режисером Іваном Тимченко, сценаристом Михайлом Бринником, 
продюсеркою Світланою Соловйовою, виконавцями ролей Анастасією 
Ренард, Сергієм Дзяликом, бійцем батальйону «Донбас» - учасником зйомок; 
- 30 серпня відбувся допрем’єрний показ фільму «Заборонений» та творча 
зустріч с творцями фільму авторами сценарію Сергієм Дзюбою, Артемом 



Косановим, режисером-постановником Романом Бровком, виконавцем 
головної ролі Дмитром Ярошенком, продюсером Артемом Денисовим; 
- 10 жовтня – прем’єра фільму «Таємна операція» за участю режисера 
Валерія Шалиги та акторів; 
- 24 листопада відбулося відкриття ХІУ Днів Польського кіно за участю  
Генерального Консула республіки Польша у Вінниці Дам’яна Цярцінські; 
- 14 листопада  творча зустріч з режисркою Надією Парфан та презентація 
докуметального  прем’єра фільму «Співає Івано-
Франківськтеплокомуненерго» ; 
- 21 листопада – презентація фільму «З України до Голівуду»  та зустріч з 
режисером –постановником Станіславом Сухненко. 

     В кінотеатрі «Родина» в 2019 р. проводились  спільні заходи  з 
громадськими організаціями  міста: ГО «Наше Поділля», ГО об’єднання 
переселенців «Спільна справа», міським центром соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія», ГО 
«Конфедерація поляків Поділля ХХІ століття», з департаментом соціальної 
та молодіжної політики обласної державної адміністрації, вінницьким 
обласним центром соціально-психологічної реабілітації дітей , 
благодійною організацією «Соціальна служба «Віфанія», ГО «Інформаційно-
просвітницький центр «Вісь»; ГО соціального розвитку та становлення 
окремих мало захищених категорій молоді «Паросток»,. Демонструвалися 
кінофільми для дітей-інвалідів,  дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей і родин внутрішньо-переміщених осіб, залучення їх до роботи в 
кіноклубах та проведенні загальноміських заходів.  
 
     Демонструвалися кінофільми до загальноміських, державних та пам’ятних 
дат: До Дня Соборності, вшанування учасників бойових дій на територіях 
інших держав,  до Дня вшанування учасників революції  Гідності та 
увічнення пам’яті  героїв Небесної Сотні;  до Дня українського добровольця, 
до дня визволення Вінниччини; до дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків на Чорнобильської АЕС; до Дня пам’яті та примирення та 74-
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1941-1945 р.р.; до 
Міжнародного дня сім’я та Дня Матері; 
До до дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, до Дня 
Європи, захисту дітей, До Дня Конституції України; До дня прапора і Дня 
незалежності, до  Міжнародного дня людей похилого віку, до Дня захисника 
Вітчизни та дня українського козацтва, до 75-річниці визволення України від 
фашистських загарбників, до дня Свободи і Гідності , до Дня  пам’яті жертв 
голодомору та політичних репресій, до Міжнародного дня інвалідів. 
 
         Організовані  та проведені кінофестивалі зарубіжного та вітчизняного 
кіно:   
 «Вечори  французького кіно»; «Короткий метр з Нідерландів»; «100 фільмів 
за 100 хвилин»; фестиваль «Mother Fest» «Довгі ночі короткого метра»; 



фестиваль фантастичного кіно «Best Sci-Fi»; ««Альманах сучасного 
українського кіно «Нова хвиля»; «Дитячий кінофестиваль «Чілдрен-
кінофест-2019»; OSCAR SHORTS-2019» фестиваль «Літо. Дзиґа. Love»,  
фестиваль комедійного кіно; «Манхеттенський фестиваль 
короткометражного кіно»; «Дні польського кіно». 

  Проводилися засідання кіноклубів «Підліток і закон;» «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуто», «Повір у себе;» «Чарівний світ казки», за 11 місяців 2019 
року проведено 23 засідання, на яких були присутні 1024 чол.   

     Проведено інструктажі з техніки безпеки, пожежної безпеки відповідно до 
діючих нормативів.   

      Пройдено навчання інженерно-технічними працівниками та операторами 
проекційного та звукового устаткування (кіномеханіками)  з пожежної 
безпеки та охорони праці. 

         Основними завданнями на 2020 рік є: 

- придбання комфортних диванів для фойє кінотеатру; 
- придання радіо-мікрофона; 
- придбання комплексного обладнання  та програмного забезпечення 

для спостереження за внутрішніми приміщеннями та територією; 
- проведення масових заходів з творчими зустрічами з режисерами, 

акторами та сценаристами; 
- дотримання репертуарної політики кінотеатру по задоволенню 

соціальних, культурних, пізнавальних, творчих та естетичних  потреб 
глядачів; 

- реалізація кінопроектів «Новорічний калейдоскоп» «Літо, канікули та 
друзі», «Мистецькі вихідні», «Ніч кіно»; 

- проведення вітчизняних та зарубіжних кінофестивалів. 

 
 
 
Директор МКП «Кінотеатр «Родина»                                        Г.П.Боднар 


