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Основні питання для розгляду 

на засіданні колегії управління культури і туризму міської ради 

 

 

Лютий 

 Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської 

роботи установ культури міста у 2016 році та завдання щодо їх діяльності у 

2017 році (розширене засідання) 

Квітень 

 Про стан та проблеми діяльності міських комунальних підприємств: 

моно театру «Кут» та кінотеатру імені Т.Шевченка  
          

Червень 

 Про підсумки навчально-виховної роботи дитячої школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у 2016-2017 

навчальному році       

Серпень 
 Про розгляд пропозицій закладів культури міста щодо присвоєння 

почесного звання «Кращий за професією», міських премій імені 

Б.Хмельницького та М.Орловського 

Листопад 
 Про розгляд документів на предмет призначення стипендій міської 

ради обдарованим дітям міста, викладачам шкіл естетичного виховання, 

провідним діячам культури і мистецтва 

 

Грудень 
 Про затвердження плану роботи управління культури і туризму 

міської ради на 2018 рік 

 

Організаційні заходи   

 

 1. Виконання міських, обласних та державних програм: 

 - Програми розвитку міста хмельницького у сфері культури на 

період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»; 

 - Програми економічного та соціального розвитку міста 

Хмельницького на 2017 рік;  

 - Програми підтримки обдарованих дітей міста Хмельницького; 

 - Обласної програми розвитку культури і духовності на період 

до 2017 року; 

 - Програми збереження культурної спадщини Хмельницької 

області на 2015-2020 роки; 

 - Програми поліпшення кінообслуговування Хмельницької 

області на 2013-2017 роки. 

 

 2 Здійснення контролю за дотриманням Законів України: «Про 

культуру», «Про охорону археологічної спадщини», «Про охорону 

культурної спадщини», «Про гастрольні заходи в Україні», «Про туризм», 

«Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 
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«Про народні художні промисли», «Про позашкільну освіту», «Про доступ 

до публічної інформації», «Про об’єднання громадян», «Про національні 

меншини в Україні», виконанням Указів Президента України, Постанов 

Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства 

культури України. 

 3.Організація заходів відповідно до Плану роботи Хмельницької 

міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти 

населення. 

 4. Проведення засідань Координаційної ради із закупівель книг 

місцевих авторів за рахунок коштів міського бюджету. 

 5. Створення в структурі управління сектору з охорони культурної 

спадщини. 

 6. Організація фольклорних експедицій по вивченню фольклору та 

етнографії Поділля. 

 7. Заходи з прибирання прилеглих територій закладів та визначених 

міською радою місць. 

 

Пріоритетні напрями діяльності 

управління культури і туризму 
-  відродження, збереження та популяризація традиційного 

народного мистецтва, організація фольклорних експедицій, видання 

методичних та народознавчих напрацювань;  

-  розвиток творчих здібностей обдарованих дітей,  

організаційно-фінансова підтримка їх участі у міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних заходах; 

- сприяння діяльності професійних муніципальних, аматорських 

народних та зразкових художніх колективів, а також художників, 

фотохудожників, майстрів народного мистецтва, їх участі у міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних фестивалях, конкурсах, виставках, святах, 

ярмарках, акціях, форумах; 

-  започаткування проведення нових фестивалів, творчих 

конкурсів у місті, підтримка ініціатив та мистецьких заходів осередків 

творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських 

організацій з метою розвитку культурно-мистецького простору міста; 

- проведення безкоштовних культурно-мистецьких та просвітницьких 

акцій соціального спрямування: для малозабезпечених категорій населення, 

людей пенсійного віку, учасників АТО; 

- охорона культурної спадщини, паспортизація пам’яток та 

об’єктів культурної спадщини, їх популяризація; 

- поповнення фондів публічних бібліотек та музеїв міста новими 

книгами та періодикою, музейними експонатами; 

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури, 

проведення капітальних ремонтів їх приміщень; 

- забезпечення якості надання адміністративних послуг. 
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Заходи на виконання Указу Президента України  

«Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної 

єдності та консолідації українського суспільства,  

підтримки ініціатив громадськості у цій сфері» 

1. Проведення веб-мостів міської централізованої бібліотечної системи 

та бібліотек міст Старобільськ Луганської області та Слов’янськ 

Донецької області 

січень, квітень  

управління культури і туризму 

центральна міська бібліотека 

2. Проведення концертів художніх колективів міста у прифронтовій 

зоні на Сході України в рамках Всеукраїнського проекту культурної 

інтеграції «Український Донбас» 

червень, серпень 

управління культури і туризму 

міський будинок культури 

муніципальні колективи 

3. Проведення благодійних акцій, концертів, виставок по збору коштів 

для воїнів АТО, дитячих будинків, інтернатів на Сході України 

протягом року 

  

управління культури і туризму 

заклади культури міста 

4. Сприяння діяльності мистецьких волонтерських організацій: 

«Гайдамаки», «Рух до перемоги» 

протягом року 

управління культури і туризму 

заклади культури міста 

5. Проведення циклу просвітницьких заходів з нагоди 25-річчя 

державних символів України 

січень 2017 р.  

управління культури і туризму 

заклади культури міста 

6. Проведення мистецьких заходів, присвячених темі боротьби 

Українського народу за волю та незалежність: з нагоди Дня Героїв 

Небесної Сотні, Дня героїв, Дня незалежності України, Дня 

Державного Прапора України, Дня захисника Вітчизни, Дня Гідності 

та Свободи 

протягом року 

управління культури і туризму 

заклади культури міста 

7. Демонстрація національних фільмів історико-патріотичного змісту у 

кінотеатрі імені Т.Шевченка 

протягом року 

управління культури і туризму 
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заклади культури міста 

8. Створення на веб- сайті управління культури і туризму розділу «Код 

нації» (розвінчування стереотипів про українську культуру)  

лютий 2017р. 

управління культури і туризму 

центральна міська бібліотека 

музей історії міста 

 

9. Видання альманаху «Нескорений народ» Хмельницької літературної 

спілки «Поділля» та альманаху літературного фестивалю «Слово 

єднає» 

січень, вересень 2017р. 

управління культури і туризму 

центральна міська бібліотека 

10. Проведення літературного фестивалю «Слово єднає» спільно з 

літературними спілками міста та області та фестивалю соціальних 

ініціатив «ТолокаФест» спільно з ГО «Територія» 

травень, вересень 2017р. 

управління культури і туризму 

центральна міська бібліотека 

міський будинок культури 

 

 

 

Мистецькі соціальні акції для людей пенсійного віку та молоді міста, 

підтримки учасників АТО, вразливих категорій населення 

 

 

Мистецький проект «Молода еліта» 

         протягом року   

                                                                                      МКП «Моно театр «Кут»         

День відкритих дверей у музеях міста з нагоди Міжнародного дня музеїв 

 18 травня 

музей історії міста 

музей-студія фотомистецтва 

День відкритих дверей у музеях міста для людей пенсійного віку з нагоди 

Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана 

1 жовтня 

музей історії міста 

музей-студія фотомистецтва 

Фестиваль творчості людей з особливими потребами «Повір у себе - і в 

тебе повірять інші» 

         1 грудня 

центр національного виховання  

учнівської молоді 

Цикл безкоштовних майстер-класів з розпису писанок та виготовлення 

новорічно-різдвяних  сувенірів та прикрас (за окремим планом)  

 протягом року  
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Початкові спеціалізовані  

мистецькі навчальні заклади 

Мистецькі  волонтерські акції у клубах УТОС  та УТОГ  

 протягом року 

Початкові спеціалізовані  

мистецькі навчальні заклади 

 

Концертні програми для вояків, що знаходяться на лікуванні та реабілітації 

у військовому шпиталі 

 протягом року 

заклади культури 

 

Просвітницькі концерти-лекції у загальноосвітніх закладах міста (за 

окремим графіком) 

 протягом року 

муніципальний естрадно-духовий оркестр 

муніципальний академічний камерний хор  

 

Автобусні екскурсії «Знайомтеся – Хмельницький» для учнів 

загальноосвітніх шкіл міста 

 протягом року  

музей історії міста 

 

Виїзні концерти в обласному шпиталі ветеранів війни та праці, комплексі 

соціальної реабілітації та побутового обслуговування пенсіонерів (за 

окремим графіком) 

березень-травень  

       заклади культури міста 

 

Заходи щодо сприяння діяльності національно-культурних товариств  

та розвитку культур етнічних груп 

 

Свято хореографії «Танці народів світу» 

20 квітня 

Центр національного виховання  

учнівської молоді 

Круглий стіл на тему: «Співпраця закладів культури міста з національно-

культурними товариствами міста» 

червень 

центральна міська бібліотека 

міський будинок культури 

музей історії міста 

 

Свято Ханука 

грудень 

міський будинок культури 

ХБФ «Хесед Бешт» 

общинний центр «Тхія» 
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Цикл концертів польської та української музики у костелі Христа - царя 

Всесвіту 

протягом року 

муніципальний академічний  

камерний хор 

обласний осередок Спілки поляків України  

Сприяння у проведенні мистецьких заходів культурно-національних 

товариств міста 

протягом року 

управління культури і туризму 

заклади культури 

Фестивалі та конкурси у місті Хмельницькому 

 

Регіональний різдвяний етнофестиваль «Радуйся, Боже, просвіщайся, 

земле, Син Божий народився!» 

 15 січня 

управління культури і туризму 

дитяча музична школа №2 

ГО «Відродження традицій Поділля» 

Свято відкриття туристичного сезону 

 28 квітня 

управління культури і туризму 

Подільська торгово-промислова палата 

заклади культури міста 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії ім. В. Глушенкова 

 27-30 квітня 

управління культури і туризму 

центр національного виховання учнівської молоді 

народний та зразковий ансамблі танцю «Веснянка» 

Фестиваль міських соціальних ініціатив «ТолокаФест» 

 18-20 травня 

управління культури і туризму 

ГО «Територія» 

заклади культури міста 

Рок-фестиваль «Рок - н - Буг» 

 18-20 травня 

управління культури і туризму 

міський будинок культури 

ГО «Територія» 

 

Фестиваль розвитку «GREENFEST» 

 25 червня 

управління культури і туризму 

ГО “Хмельницький молодіжний клуб розвитку” 

заклади культури міста 

 

Фестиваль меду «Медовий спас» 

 18-20 серпня 
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управління культури і туризму 

міський будинок культури 

заклади культури міста 

Скульптурний пленер 

 серпень 

управління культури і туризму 

дитяча школа образотворчого та  

декоративно-прикладного мистецтва 

 

Міжнародний фестиваль мажореток «Віват, мажорет!» 

 6-10 вересня 

управління культури і туризму 

Асоціація мажореток України 

муніципальний естрадно-духовий оркестр 

народний колектив мажореток «Альфа» 

Міжнародний конкурс карикатури “Барон Мюнхгаузен” 

 вересень 

управління культури і туризму 

Асоціація карикатуристів України 

дитяча школа образотворчого та  

декоративно-прикладного мистецтва 

Міський літературний фестиваль «Слово єднає!» 

 18-24 вересня 

управління культури і туризму 

централізована бібліотечна система 

Міський фестиваль-конкурс української патріотичної пісні та музики 

«Червона калина» 

 11-12 жовтня 

управління культури і туризму 

міський будинок культури 

 

Фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики» 

 14-15 жовтня 

управління культури і туризму 

міський будинок культури 

Хмельницька регіональна  

дирекція "Поділля-центр"  
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Заходи з нагоди державних, професійних свят,  

пам‘ятних дат та ювілеїв 

 

Січень 

 

 Цикл новорічних ранків, концертів, свят (за окремим планом) 

1, 2, 5 січня  

заклади культури  

 Гостина Святого Миколая  

 1-15січня 

міський будинок культури  

 Цикл майстер-класів «Новорічно-різдвяні рукотвори» 

 2,3,4,5,6 січня 

        дитяча школа мистецтв 

дитяча школа мистецтв «Райдуга» 

дитяча школа образотворчого та  

декоративно-прикладного мистецтва 

дитяча музична школа №3 

 

 Різдвяний вертеп та колядки під відкритим небом «На  Різдвяні свята 

всі ми радіймо!» 

 8 січня  

        дитяча музична школа №2 

ГО «Відродження традицій Поділля» 

  

Регіональний різдвяний етнофестиваль «Радуйся, Боже, просвіщайся, 

земле, Син Божий народився!» в обласному музично-драматичному театрі 

імені М.Старицького 

15січня 

дитяча музична школа №2, 

ГО «Відродження традицій Поділля» 

 

Вечір українських колядок та щедрівок  «Різдвяне дійство»  

16 січня  

муніципальний академічний  

камерний хор 

 Театралізоване дійство «То коляда – то дух землі» 

 19 січня 

дитяча школа мистецтв 

 

 Цикл заходів до Дня Соборності України «Соборність рідної землі-

основа нації й народу» 

 18 - 22 січня  

                                                      централізована бібліотечна  система 

музей історії міста  

  



 10 

 Заходи з нагоди 25-річчя затвердження Державного Гімну України, 

Державного Прапора України, Державного Герба України 

 15-28 січня 

 заклади культури міста 

 

 Концерт з нагоди 98- ї річниці Акта Злуки Української Народної 

Республіки та Західно – Української  Народної Республіки 

20  січня 

управління культури і туризму 

        міський будинок культури 

 Цикл просвітницьких заходів із вшанування подвигу Героїв Крут 

27-30 січня   

        музей історії міста,

      централізована бібліотечна система  

 Презентація альманаху «Нескорений народ» Хмельницької 

літературної спілки «Поділля» 

 27 січня 

централізована бібліотечна система 

Хмельницька літературна спілка «Поділля» 

Міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої», присвячений Шевченківським дням 

протягом січня 

дитяча школа образотворчого 

 та декоративно-прикладного мистецтва 

початкові мистецькі навчальні заклади 

         

 

Лютий  

  

 Цикл заходів, приурочених Дню вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав та 28- ій річниці виведення військ з Афганістану  

13- 15 лютого 

      заклади культури міста 

 

 Урочистості та концерт-вшанування 28 –ій річниці виведення військ 

з Афганістану, покладання квітів і вінків до пам’ятника подолянам, полеглим 

в Афганістані та інших локальних  війнах   

 15 лютого   

      управління культури і туризму 

міський будинок культури  

 Цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови 

«Українську мову рідну в дар дали мені батьки»  

16-21 лютого   

      централізована бібліотечна система 

 Міський конкурс краси «Шкільна красуня» 

 16 лютого 

міський будинок культури 
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 Презентація альманаху «Південний Буг» до Першої річниці з часу 

створення Національної спілки письменників України  

17 лютого 

централізована бібліотечна система  

Вечір українського романсу «Сьогодні муза в серці править бал» з 

нагоди Міжнародного дня рідної мови 

21 лютого 

дитяча школа мистецтв «Райдуга» 

центральна бібліотека 

 Цикл просвітницьких заходів, приурочених Дню Героїв Небесної Сотні 

«Пам’яті Ангелів» 

 18-22 лютого 

централізована бібліотечна система 

        заклади культури міста 

 Поетична вистава «Не забудь!» до Дня Героїв Небесної Сотні 

 20-24 лютого 

дитяча школа мистецтв 

 Вечір пам’яті, приурочений Дню Героїв Небесної Сотні 

 20 лютого 

міський будинок культури 

 Святковий концерт з нагоди 25-річчя з дня створення дитячої музичної 

школи №3 

 24 лютого 

дитяча музична школа №3 

Народне свято зустрічі весни у парку культури та відпочинку імені 

М.Чекмана 

26 лютого 

центр національного виховання  

учнівської молоді 

 

Березень 

  

 Цикл тематичних зустрічей з ветеранами Другої світової війни,  

книжкових, музейних  та художніх виставок, кіно-лекцій з нагоди 73- ї 

річниці визволення міста від нацистських окупантів   

 протягом березня   

 заклади культури міста 

 Відкриття виставки «З Любов’ю до Жінки» 10-го Міжнародного 

салону-турне художньої фотографії з нагоди  Міжнародного дня прав 

жінок і миру – 8 Березня  

 2 березня 

музей-студія фотомистецтва 

 Концерт з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру – 8 Березня 

 4 - 5 березня 
муніципальний естрадно-духовий оркестр  

 Покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку у сквері, що носить 

його ім’я, з нагоди 203-ї річниці від дня народження 

 9 березня 

управління культури і туризму 
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міський будинок культури  

  

 Відкриття виставки дитячих художніх робіт, присвячених творчості 

Т.Г.Шевченка «Україна – це Шевченко» 

 9 березня 

дитяча школа образотворчого  

та декоративно-прикладного мистецтва 

 Тиждень історичної пам’яті – кінолекторій до Дня визволення міста 

Хмельницького від нацистських окупантів для учнів загальноосвітніх 

закладів 

 15-25 березня 

музей історії міста 

 Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач – 2017» 

 22 березня 

централізована бібліотечна система 

 Покладання вінків та квітів на меморіалах: Слави, «Військове 

кладовище», «Вічний вогонь» з нагоди 73-ї річниці визволення міста 

Хмельницького від нацистських окупантів 

 24 березня   

       управління культури і туризму 

міський будинок культури 

 День театру в місті 

25 - 27 березня 

моно-театр «Кут» 

міський будинок культури 

 День Національної Гвардії України у центрі національного виховання 

учнівської молоді 

 26 березня 

центр національного виховання  

учнівської молоді 

 Концерт муніципального естрадно-духового оркестру з обдарованими 

дітьми міста «Юні дарування» 
 30 березня 

муніципальний естрадно-духовий оркестр 
      початкові мистецькі навчальні 

заклади 

  

 

Квітень 

 

 Майстер-класи з розпису подільської писанки «Великодня веселка» 

та організація виставки писанок, інших великодніх символів «Хмельницька 

писанка»  

3-5 квітня        

дитяча школа образотворчого  

та декоративно – прикладного мистецтва 

заклади культури  

 Покладання квітів до Братської могили військовополонених, 

страчених нацистськими окупантами у Проскурові під час Другої світової 
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війни, приурочене Міжнародному дню визволення в‘язнів нацистських 

концтаборів  

 11 квітня       управління культури і туризму 

міський будинок культури 

 Зустріч-вшанування колишніх в‘язнів концтаборів 

 11 квітня       

культурно-мистецький центр  «Ветеран» 

 Інформаційний день на тему: «Пам’ятки культурної спадщини 

нашого міста» з нагоди  Міжнародного дня пам’яток та історичних місць

 17 квітня 

музей історії міста  

 Ювілейний концерт народного аматорського ансамблю бального 

танцю «Успіх» з нагоди 30-річчя від дня створення та 25-річчя присвоєння 

звання «народний аматорський» 

 19 квітня 

міський будинок культури 

 Свято хореографії «Танці народів світу» 

 20 квітня 

центр національного виховання  

учнівської молоді 

  Цикл заходів, приурочених  31-й річниці Чорнобильської катастрофи 

 25-26 квітня  

       заклади культури 

 Відкриття виставки дитячих художніх робіт «Казковий птах»  

 27 квітня 

дитяча школа образотворчого  

та декоративно-прикладного мистецтва 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії ім. 

В. Глушенкова 

 27-30 квітня 

Управління культури і туризму 

Центр національного виховання учнівської молоді 

народний та зразковий ансамблі танцю «Веснянка» 

Свято відкриття туристичного сезону – 2017 «Відкрий своє місто». 

Туристичний ярмарок. 

 28 квітня 

 міський будинок культури 

заклади культури міста  

обласна організація Національної  

спілки майстрів народного мистецтва  

туристичні організації міста 

 

Травень 

  

         Відкриття сезону родинного відпочинку у парку культури імені 

М.Чекмана.  

 2 травня  

        міський будинок культури 
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заклади культури міста 

 громадська організація «Парки і сквери» 

 

 Відкриття концертного сезону у «Мистецькому дворику» 

Хмельницької музичної школи №1 імені М.Мозгового. під відкритим 

небом.    

 5травня 

дитяча музична школа №1  

імені М.Мозгового 

 Цикл просвітницьких та культурно-мистецьких заходів, присвячених 

Дням пам’яті та примирення  

 травень 

       заклади культури  

 Концерт пам’яті «Наша пам'ять – незгасна», приурочений Дням 

пам’яті та примирення 

 8 травня 

                  муніципальний естрадно-духовий оркестр, 

оркестри міста 

Мітинги та покладання вінків та квітів на меморіалах: Слави, «Вічний 

вогонь», «Військове кладовище», приурочені Дням пам’яті та примирення 

 9 травня   

             управління культури і туризму 

міський будинок культури 

муніципальний академічний камерний хор 

муніципальний естрадно-духовий оркестр 

 Міський конкурс дитячих художніх робіт «Портрет моєї матусі» з 

нагоди Дня матері  

 10 травня 

дитяча школа мистецтв «Райдуга» 

початкові спеціалізовані  

навчальні мистецькі заклади 

 Покладання вінків та квітів до Міжнародного дня пам’яті жертв 

політичних репресій  

 18 травня         

управління культури і туризму 

міський будинок культури 

 Фестиваль гаївок у сквері імені Т.Шевченка  

 20 травня 

дитяча музична школа №2 

ГО  «Відродження традицій Поділля» 

 Європейське містечко  «Європа – це дім, де живем я і ти!» 

 20 травня 

заклади культури міста 

 Шевченківські читання з нагоди річниці перепоховання Великого 

Кобзаря 

 22 травня 

централізована бібліотечна система 

міський будинок культури 
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 Свято величі духу українських вояків – борців за волю України 

«Слава героям!» з нагоди Дня  Героїв 

 23 травня 

міський будинок культури 

заклади культури міста 

муніципальні колективи 

  Фестиваль міських ініціатив «ТолокаФест» 

 27-28 травня 

управління культури і туризму 

міський будинок культури 

ГО «Територія» 

 Фестиваль рок-музики «Рок – н – Буг» 

 27-28 травня  

управління культури і туризму 

міський будинок культури 

 

Червень 

  

 Заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей  

 1 червня       

заклади культури  

початкові спеціалізовані  

навчальні мистецькі заклади 

 Заходи в рамках літніх бібліотечних майданчиків «Бібліотечне літо» 

у бібліотеках мікрорайонів 

 1-15 червня 

централізована бібліотечна система 

 Покладання вінків та квітів, приурочене Дню Скорботи і вшанування 

пам‘яті жертв війни в Україні на меморіалі «Вічний вогонь» 

22 червня         

 управління культури і туризму 

міський будинок культури 

 Фестиваль розвитку «GREENFEST» 

 25 червня 

Управління культури і туризму 

ГО “Хмельницький молодіжний клуб розвитку” 

Заклади культури міста 

 Заходи з нагоди Дня Конституції України 

 22-26 червня 

 централізована бібліотечна система 

 Культурно-мистецька акція «День Конституції України» 

28 червня   

      міський будинок культури 

 Персональні виставки кращих робіт відмінників дитячої школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

 червень 

дитяча школа образотворчого та  

декоративно-прикладного мистецтва 
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 Липень 
 Купальське дійство на березі Південного Бугу 

6 липня     

    дитяча музична школа №2 

міський будинок культури 

ГО  «Відродження традицій Поділля» 

 Цикл заходів «Мистецьке літо» (за окремим планом) 

 липень-серпень  

     муніципальний  естрадно-духовий оркестр 

муніципальний академічний камерний хор 

міський будинок культури 

центр національного виховання  

учнівської молоді 

 

Серпень 

 Фестиваль меду «Медовий Спас» 

 18-20 серпня 

управління культури і туризму 

міський будинок культури 

заклади культури міста 

 Скульптурний пленер 

 серпень 

управління культури і туризму 

дитяча школа образотворчого та  

декоративно-прикладного мистецтва 

  

 Заходи з нагоди Дня  Державного Прапора України (за окремим 

планом) 

23 серпня    

    управління культури і туризму 

заклади культури міста 

 Просвітницькі заходи з нагоди 26-ої річниці Незалежності України 

(за окремим планом) 

21-24 серпня    

    управління культури і туризму 

заклади культури міста   

 Етнодефіле традиційних народних строїв та стилізованого сучасного 

одягу 

 24 серпня 

музей історії міста 

дитяча музична школа №1 

 імені М.Мозгового 

 Фотовиставка  під відкритим небом «Моє місто» 

 24 серпня 

музей-студія фотомистецтва 
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 Виставка  творчих  робіт учнів та викладачів дитячої школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Незалежність у 

тобі» 

 23 серпня 

дитяча школа образотворчого  

та декоративно-прикладного мистецтва 

 

 

 Національно-патріотичний концерт під відкритим небом, 

присвячений Дню незалежності України на майдані біля кінотеатру імені 

Т.Шевченка 

 24 серпня 

центр національного виховання учнівської молоді 

муніципальні колективи міста 

 Покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку з нагоди Дня 

незалежності України 

 24 серпня  

управління культури і туризму 

міський будинок культури  

муніципальні академічний камерний хор  

та естрадно-духовий оркестр 

 Цикл майстер-класів з українського народного мистецтва 

 24 серпня 

дитяча школа образотворчого  

та декоративно-прикладного мистецтва 

 

 

Вересень 

 

 Міжнародний фестиваль мажореток «Віват, мажорет!» 

 6-10 вересня 

управління культури і туризму 

асоціація мажореток України 

муніципальний естрадно-духовий оркестр 

народний колектив мажореток «Альфа» 

 Міжнародна  виставка-конкурс карикатур та дитячих творчих робіт 

«Барон Мюнхгаузен» 

 19 вересня 

управління культури і туризму 

асоціація карикатуристів України 

дитяча школа образотворчого  

та декоративно-прикладного мистецтва 

 

 Історико-краєзнавчий круглий стіл з нагоди 586-ї річниці з часу 

першої писемної згадки про м. Хмельницький 

20 вересня 

музей історії міста 
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 Круглий стіл з нагоди 10-річчя міської премії імені Михайла 

Якимовича Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень 

 20 вересня 

центральна міська бібліотека 

 

 Літературний фестиваль «Слово єднає» 

 18-24 вересня  

централізована бібліотечна система 

обласна організація  Всеукраїнського товариства  

української мови  імені Т.Шевченка «Просвіта» 

міська літературна спілка «Поділля» 

 

  Пізнавально-розважальний захід Арт-Квест – «Знайомтесь! 

Мистецтво» 

 19 вересня 

дитяча школа мистецтв 

Покладання вінків та квітів з нагоди Дня партизанської слави на 

меморіалі «Військове кладовище» 

22 вересня       управління культури і  туризму 

 

 Фотовиставка  «Хмельницький крізь об’єктив» (за підсумками 

міського фотоконкурсу) 

 21 вересня 

музей-студія фотомистецтва 

 

 Історико-краєзнавчий круглий стіл «Рух опору у Проскурові (нині 

Хмельницькому) у першій половині ХХ століття»  з нагоди 75-річчя УПА 

 20 вересня 

музей історії міста 

 

 День міста Хмельницького (за окремим планом) 

23-24 вересня    

       управління культури і туризму 

заклади культури міста 

 Ярмарок бібліотечних ініціатив у сквері імені Т.Шевченка 

«Впровадження кращих інновацій у роботу бібліотеки» 

 27 вересня 

центральна міська бібліотека 

 Урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек  

 29 вересня 

управління культури і туризму 

централізована бібліотечна система  

  Концерт-вшанування з нагоди Міжнародного дня людей 

похилого віку 

 29 вересня       

дитяча школа мистецтв 
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Жовтень  
 Урочистості з нагоди Міжнародного дня музики 

2 жовтня    

    управління культури і туризму 

муніципальний академічний камерний хор 

 

 

Міський конкурс дитячих художніх робіт, присвячений Дню 

захисника Вітчизни  

12 жовтня 

дитяча школа образотворчого 

 та декоративно-прикладного мистецтва 
 

Цикл просвітницьких заходів з нагоди Дня захисника Вітчизни  

12-14 жовтня 

централізована бібліотечна система 

музеї міста 

Відкритий міський фестиваль-конкурс української патріотичної пісні 

та музики «Червона калина»  

11-12 жовтня 

Міський будинок культури  

Відкриття фотовиставки  «Фотовернісаж на Покрову» 11-го 

Міжнародного Салону художньої фотографії ” 

12 жовтня 

музей-студія фотомистецтва 

Святковий концерт з нагоди Дня захисника Вітчизни 

13 жовтня 

міський будинок культури 

Показ українських військових строїв від давніх часів до сьогодення з 

нагоди Дня захисника Вітчизни 

13 жовтня 

музей історії міста Хмельницького 

 Фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики» 

 14-15 жовтня 

управління культури і туризму 

міський будинок культури 

Хмельницька регіональна дирекція  

«Поділля-центр» 

 

 Покладання квітів та вінків з нагоди 73-ої річниці визволення 

України  від нацистських окупантів на меморіалах Слави, «Військове 

кладовище», «Вічний вогонь» 

 27 жовтня       управління культури і туризму 

міський будинок культури 

  

 

Листопад 
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Заходи з нагоди Дня української писемності та мови, дня народження 

літописця Нестора «Україно, молюся за мову, за божественну мову 

твою…» 

7- 9 листопада 

централізована бібліотечна система 

 Урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва  

 9 листопада 

управління культури і туризму 

дитяча школа мистецтв «Райдуга» 

 Патріотично-мистецька акція  з нагоди Дня Гідності та Свободи 

 21 листопада  

Міський будинок культури 

централізована бібліотечна система 

музей – студія фотомистецтва 

музей історії міста 

 Заходи, приурочені Дню вшанування жертв голодомору 1932-1933рр. 

22-24 листопада         

заклади культури міста 

 Покладання квітів, композицій з колосків та свічок до пам‘ятника 

жертвам політичних репресій та голодомору «Янгол  Скорботи» 

25 листопада  

      управління культури і туризму 

міський будинок культури 

 

  

Грудень 

 

 Концерт з нагоди Дня місцевого самоврядування 

7 грудня        

дитяча школа мистецтв 

 Сольний концерт муніципального естрадно-духового оркестру 

 13 грудня 

муніципальний естрадно-духовий оркестр  

 Концерт зразкового дитячого хору «Подільські солов’ї» з нагоди 140-

річчя Миколи Леонтовича в органній залі обласної філармонії  

 15 грудня      

       дитяча музична  школа №1  

 імені М.Мозгового 

  

 Відкриття виставки-конкурсу «Різдвяне диво» 

 15 грудня   

     дитяча музична школа №3, 

початкові мистецькі навчальні заклади 

  

Вистава «Святий Миколаю, приходь до нас з раю» в рамках 

благодійної мистецької акції «Діти – для дітей» 

13-19 грудня 
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дитяча школа мистецтв 

Урочисте засвічення новорічних вогнів на головній ялинці міста 

19 грудня    

     управління культури і туризму 

міський будинок культури 

 Відкриття гостини Святого Миколая 

 19 грудня 

міський будинок культури, 

  

 Новорічні заходи (за окремим планом) 

 19-31 грудня   

     заклади культури міста 

 

 

Робота з кадрами 

  

1. Забезпечити: 

1.1.  проведення щорічного оцінювання виконання особами місцевого 

самоврядування управління покладених на них обов‘язків і завдань 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 

року№1922 

лютий 

управління культури і туризму 

1.2. подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 2016 рік 

 до 1 квітня  

управління культури і туризму 

директори закладів культури 

1.3.  якісний набір учнів до початкових спеціалізованих навчальних 

мистецьких закладів, насамперед, у класи українських народних, духових, 

струнно-смичкових інструментів, народної хореографії та народного 

академічного співу  

         червень-вересень 

директори ПСНМЗ 

1.4.  підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтва міста  на 

базі обласного науково-методичного центру культури і мистецтва згідно із 

затвердженим планом-графіком 

         протягом року 

директори закладів культури 

1.5. проведення перевірок з дотримання у підвідомчих закладах трудової 

дисципліни та правил внутрішнього розпорядку 

 протягом року 

управління культури і туризму  

 

2.  Провести: 

- організаційні заходи з визначення лауреатів міських премій імені 

Б.Хмельницького та М.Орловського, кращого працівника галузі у рейтингу 

«Кращий за професією», стипендіатів міської ради. 
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протягом року 

управління культури і туризму 

директори закладів культури  

- щотижневі виробничі наради з керівниками закладів культури та 

мистецьких колективів 

протягом року 

начальник управління 

  

 

 

 

Фінансово-економічна діяльність, внутрішній контроль 

 

1. Забезпечити ефективне та цільове використання бюджетних коштів 

 протягом року 

директори закладів культури  

 2. Підбити підсумки фінансово-господарської діяльності закладів 

культури за 2016 рік, визначити пріоритети у роботі на 2017 рік 

січень  

директори закладів культури  

та муніципальних колективів 

 3. Прозвітувати про здійснення фінансово-господарської діяльності 

закладів культури у 2016 році на засіданнях балансових комісій 

лютий, березень 

директори закладів культури  

та муніципальних колективів 

 

4. Забезпечити виконання планів надання платних послуг населенню.  

протягом року 

директори закладів культури  

5. Провести капітальні ремонти на  визначених об’єктах галузі 

 протягом року  

                            управління культур і  туризму  

заклади культури  

6. Здійснити заходи з підготовки закладів культури до роботи в   

осінньо - зимовий  період  2017-2018 років     

   червень-вересень 

управління культури і  туризму  

директори закладів 

 7. Вжити заходів щодо економного споживання бюджетними  

установами у приміщеннях і на прилеглих територіях енергоносіїв 

відповідно до затверджених лімітів  

 протягом року    

директори закладів культури   

  8. Здійснювати заходи щодо забезпечення охорони праці, пожежної 

безпеки об'єктів культури міста (за окремим планом)   

              протягом року  

                              управління культури і  туризму 
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директори закладів 

8. 9. 9.  Забезпечити проведення перевірок з фінансово-господарської 

діяльності установ, об’їздів закладів на предмет готовності до роботи в 

осінньо-зимовий період 

протягом року 

                              управління культури і  туризму 

централізована бухгалтерія закладів культури 

 

 

 

 

 

 Видавнича та інформаційна діяльність  

 

1. Розміщення афіші основних культурно-мистецьких заходів на сайтах 

міської ради та управління культури і туризму 

 щотижня 

управління культури і туризму 

центральна міська бібліотека 

 

   2. Наповнення контенту веб-сайтів управління культури і туризму та 

установ 

 постійно 

управління культури і туризму 

центральна міська бібліотека 

музей-студія фотомистецтва 

музей історії міста 

муніципальний академічний камерний хор 

 

3. Видання: 

- видання та презентація фестивальної мапи міста на 2017 рік; 

- друкованої продукції з нагоди 586-річниці з часу першої 

писемної згадки про Плоскирів (нині - Хмельницький): альбому 

фотографій про сьогодення рідного міста «Люблю тебе, 

Хмельницький»; альбому фотографій та історико-краєзнавчих нотаток 

про Хмельницький «Хмельницький на межі тисячоліть»; 

 вересень 

управління культури і туризму 

міський музей-студія фотомистецтва 

  - інформаційного буклету про діяльність закладів та установ 

культури, творчих колективів міста 

жовтень 

управління культури і туризму 

       центральна міська бібліотек 

- збірки фольклорних матеріалів «Пісні Наддністрянщини 

Хмельницької області» 

- грудень  

- дитяча музична школа №2 
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-  

- 4. Розробка навчальної програми з фольклору для початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів  

- червень 

- дитяча музична школа №2 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


