
 

                                             З  В  І  Т 
               директора МКП «Кінотеатр «Родина» за 2020 рік 
 
        Аналізуючи роботу кінотеатру  за 11 місяців 2020  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. 
            
         Спільно з департаментом культури були визначені основні напрямки 
роботи, а також стратегічні цілі в карті пріоритетів про надання якісних 
соціальних послуг особам з інвалідністю та створення належних умов 
перебування у кінотеатрі. 
 
       Соціальна спрямованість кінотеатру, це і  доступність вартості квитка, і 
виховна робота серед молоді та підлітків.  Унікальність кінотеатру полягає в 
тому, що зберігши  свій статус комунального, «Родина» надає конкурентні 
послуги високої якості за найнижчою у місті ціною. 
 
       Згідно з аналізом  виконання програми карти пріоритетів власні 
надходження за 11 місяців 2020 року  складають 1147,5 тис.грн (1178,8 
тис.грн. – 11 міс.2019р)  в тому числі за рахунок реалізації квитків 582,6 
тис.грн. У порівнянні з 11 місяцями 2019 року власні надходження 
зменшилися на 31.3  тис.грн.  За цей період продемонстровано 605 сеансів, в 
тому числі для дітей 279, на яких були присутні 12847 глядачі, в тому числі 
дітей 2818 осіб.  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. 
№641 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, із змінами» та постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 04.08.2020р. №45 «Про внесення змін до 
тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час 
проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину, у зв’язку з 
поширенням короновірусної хвороби COVID-19», з 12.03.2020 р. було 
тимчасово призупинено надання послуг кінотеатру. Тому фактичні 
надходження значно менші за очікувані. 
 
        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 –  40 осіб. 

      З пріоритетних напрямків роботи на 2020 рік  здійснено комплекс заходів 
щодо розвитку кінотеатру та поліпшення умов обслуговування, а саме: 

         -    придбання  комфортних диванів  для фойє; 
- придбання  принтера та мікрофона; 
- 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; 

- проведення вітчизняних та зарубіжних кінофестивалів. 

      
        Спільно з департаментом культури, центром фестивальних і концертних 
програм  організовані та проведені заходи для людей похилого віку:  «Кому 
за 60». 
 
         У рамках реалізації проекту «Трансформація культурного простору» у 
період карантину, наші глядачі завжди вчасно інформувались на власному 
сайті та у Фейсбуці про новинки кіно, про плани на майбутні кінопокази 
фільмів вітчизняного виробника та світові фільми , про  життя кінотеатру у 
фотоспогадах, про вихід в онлайн режимі фестивалів для дітей та дорослих. 
 
        Відповідно до реалізація стратегії  національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді в кінотеатрі «Родина» проводились  заходи  з 
демонструванням кінофільмів до загальнодержавних та міських свят. 
 
     Протягом  2020 року відбулися  цікаві зустрічі  та прем’єрні покази  
художніх та документальних фільмів вітчизняних кінорежисерів: 
режисером, сценаристом Лесею Воронюк, режисером Мариною Ткачук та 
продюсером Павлом Казанцевим, продюсером Анною Паленчук;  режисером 
Олегом Чорним. 

     В кінотеатрі «Родина» в 2020 р. проводились  спільні заходи  з 
громадськими організаціями  міста: міським центром соціально-
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
«Гармонія», ГО соціального розвитку та становлення окремих мало 
захищених категорій молоді «Паросток» та ГО «Учасники АТО м. Вінниці». 
 
         Організовані  та проведені кінофестивалі зарубіжного та вітчизняного 
кіно:  «Вечори  французького кіно» у лютому 2020 р ; фестиваль ITALIAN 
BEST SHORTS:Кохання у вічному місті  (березень 2020 р.); «Альманах 



сучасного українського кіно «Нова хвиля»; ««Манхеттенський фестиваль 
короткометражного кіно»;  

  У 2020 р. було проведено 6  засідань кіноклубів «Підліток і закон;» 
«Ніхто не забутий, ніщо не забуто», «Повір у себе;» «Чарівний світ казки», на 
яких були присутні 117 осіб.   

     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. 

      До відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 
народного мистецтва кінотеатр «Родина» посів 1 місце у   дистанційному 
обласному конкурсі «Кращий заклад культури області» в номінації «Кращий 
кінотатр». 

         Основними завданнями на 2021 рік є: 

- встановлення програми для придбання квитків онлайн; 
- 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. 
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