
Звіт за 100 днів роботи  
начальник управління культури і туризму А.Ромасюков  

 

Протягом січня-квітня 2016 року: 

- розроблено та затверджено Програму розвитку міста Хмельницького у сфері культури 

«50 кроків, що змінять місто»; 

 

 
- створено громадську художню раду при управлінні культури і туризму, проведено 

перше засідання 12 лютого; 

 

 
 

- оновлено склад координаційної ради при управлінні культури і туризму по закупівлі для 

бібліотек книг місцевих авторів, проведено засідання 28 квітня; 

 

- здійснено прийом громадян та розглянуто понад 300 звернень; 

 

 

 

 

 



 

- розроблено фестивальну мапу міста на 2016 рік;  

 

 
 

- започатковано тренінг для працівників закладів культури «Організація піар-офісів у 

закладах культури», проведено 2 заняття; 

 

- організовано вручення посвідчень стипендіатам Хмельницької міської ради та розпочато 

виплату персональних стипендій; 

 

 
 

- складено звіт перед депутатами міської ради про виконання Програми «Культура міста 

Хмельницького» на 2013-2015 роки; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- відкрито «Мистецький дворик» у музичній школі №1 ім. М. Мозгового, що стало 

початком для створення нового відкритого мистецького простору у місті;   

 

 
 

- надано 80 погоджень на розміщення об’єктів сфери відпочинку та розваг, з них: 2 – 

циркам та 1 – лунапарку. 

 

Мистецькі події. Клубна робота. 

 
- проведено  315 мистецьких заходів, з них 73 загальноміських. Найяскравіші – Регіональний 

різдвяний етнофестиваль «Благослови, Боже, літо починати, Христа славити!», вечір пам’яті 

«Герої не вмирають!», народне свято зустрічі весни «Весну красну зустрічаймо, зиму через рік 

чекаймо», IV міський конкурс краси та естетики «Шкільна красуня – 2016», V Всеукраїнський 

фестиваль студентської ліги КВК – 2016, фестиваль хореографії «Танці народів світу», 

відкриття туристичного сезону «Відкрий своє місто»; 

 

 
 

- започатковано: конкурс на кращу пісню про місто «Проскурів – Хмельницький», міський 

конкурс дитячих творів образотворчого мистецтва «Рідна мово калинова»; 

 

- розпочато підготовку до проведення міжнародних та всеукраїнських фестивалів: «Ладовиці», 

«Джаз  фест Поділля -2016», «Співоча асамблея», «Слово єднає», Медового фестивалю; 

 

- організовано творчі звіти народної капели бандуристів, народного ансамблю бального танцю 

«Успіх» міського будинку культури, зразкового ансамблю танцю «Калина» центру 

національного виховання учнівської молоді; 



 

- надано фінансову допомогу творчим колективам закладів культури та учням шкіл естетичного 

виховання  щодо участі у фестивалях та конкурсах на суму 15 тис. грн.; 

 

- придбано  звукотехнічне обладнання на суму 140 тис. грн.., сценічний одяг та взуття для 

творчих колективів міського будинку культури на суму 10 тис. грн., матеріали для утеплення 

репетиційної кімнати на суму 4 тис. грн. 

 

 

Професійні муніципальні колективи  
 

- проведено понад 40  концертів для різних категорій та верств населення, зокрема: 

- театралізований концерт українських колядок та щедрівок «Різдвяне дійство» у 

виконанні муніципального академічного камерного хору у великому залі обласної 

філармонії;  

- концерт муніципального естрадно-духового оркестру, приурочений міжнародному Дню 

захисту прав жінок і миру;  

- мистецьку програму муніципального естрадно – духового оркестру «Юні дарування 

Хмельницького 2016» за участю кращих учнів шкіл естетичного виховання. 

 

- налагоджено співпрацю між управлінням культури і туризму та управлінням освіти щодо 

організації та проведення музично-просвітницьких програм у загальноосвітніх закладах міста, 

муніципальними академічним камерним хором та естрадно-духовим оркестром проведено 15 

таких концертів.  

 

- забезпечено участь муніципального академічного камерного хору та зразкового дитячого хору 

«Подільські соловї» музичної школи №1 у постановці  опери Костянтина Данькевича «Назар 

Стодоля» за однойменною п’єсою Т.Шевченка;  

 

- придбано музичні інструменти та звукопідсилювальну апаратуру для муніципального 

академічного камерного хору та  сценічні костюми для муніципального естрадно-духового 

оркестру на суму 192,4 тис.грн.; 

 

- введено у  штатний розпис муніципального естрадно-духового оркестру повну ставку 

звукорежисера; 

 

- готуємося до проведення фестивалю джазової музики «Поділля джаз фест» та фестивалю 

хорової музики «Співоча асамблея» на Всеукраїнському рівні.  

 
Мистецька освіта 

 

проведено понад 150 різноманітних культурно просвітницьких заходів (майстер-класи з 

виготовлення української народної іграшки, писанкарства, гончарства, тематичні та благодійні  

концерти, конкурси, виставки інше) як для учнів шкіл, так і для мешканців міста, зокрема: 

 

- відкритий огляд-конкурс творчих колективів викладачів початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів «Музична палітра - 2016», в якому взяли участь 360    

викладачів та 67 творчих колективів шкіл естетичного виховання міста та Хмельницької 

області; 

- звітний концерт музичної школи №1 ім. М.Мозгового, присвячений 25-річчю Незалежності 

України у великій залі обласної філармонії; 



- урочистості та святковий концерт учнів та викладачів дитячої школи мистецтв з нагоди 25-

річчю від дня створення в обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. 

Старицького; 

- звітні концерти учнів та викладачів дитячих музичних шкіл №2,3; 

- виставку плакатів учнів дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

«Щоб Україна жила на землі», присвячену 30-й річниці Чорнобильської катастрофи; 

- майстер-класи «Великодня веселка» для  дітей із сімей учасників  АТО у  дитячій школі 

образотворчого та декоративно - прикладного мистецтва та дитячій музичній школі №2.  

 

 
 

- зросла у порівнянні з 2014 -2015 навчальним роком на 163 учня  загальна кількість учнів у 

мистецьких школах за рахунок навчання на умовах самоокупності і становить   4131;   

 

- забезпечено участь понад 600 учнів початкових мистецьких навчальних закладів у конкурсах 

та фестивалях всеукраїнського, міжнародного та регіонального рівнів, з них понад 200, або 

третина - здобули перемоги; 

 

- надано фінансову підтримку участі талановитих дітей у конкурсах і фестивалях на суму 15 

тис. грн.;   

 

- підвищено кваліфікацію 35 викладачів мистецьких шкіл на базі Рівненського центру 

підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури; 

 

- готуємося до проведення Першого міжнародного етнофестивалю «Ладовиці»; 

 

- передбачено фінансування для проведення капітальних ремонтів:  

- санвузлів дитячої школи мистецтв в сумі 513,0 тис. грн. 

- фасаду дитячої музичної школи №2 на суму 750,0 тис. грн, 

 

- продовжується реконструкції виставкової зали  дитячої школи образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва, планується освоїти 1.3 млн.грн;   

 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху  школи 

мистецтв «Райдуга», а у червні  планується завершити роботи та освоїти 170,0 тис. грн.; 

 

 - проведено обрізку дерев та озеленення прилеглої території дитячої школи мистецтв 

«Райдуга»; 

 



- придбано музичні інструменти для ДМШ№3 на суму 109 тис.грн.; 

 

- планується придбання музичних інструментів для ДМШ №1 ім М.Мозгового на суму 211,9 

тис.грн. 

 

Охорона культурної спадщини.  Музеї і туризм.  

 

- здійснено фотофіксацію пам’яток та об’єктів культурної спадщини міста для видання  

Зводу пам’яток історії та культури України по Хмельницькій області; 

 

- створено нові презентаційні видання «Туристичний путівник містом Хмельницьким» та 

фестивальну афішу «Мистецькі події Хмельницького-2016»; 

 

 
 

- придбано паспорт мандрівника для популяризації міста Хмельницького серед туристів; 

 

 
 

- організовано та відкрито у міських музеях 14 виставок, які відвідало  хмельничан та гостей 

міста: 

- виставка фотографії члена НСФХУ Олега Михайловича Огородніка (м. Львів) «OGO 

OLE in Khmelnitskiy» (14.01.2016); 



- виставка «Світ казкових героїв» (15.01.2016); 

- виїзна виставка «Герої не вмирають» (11.02.2016); 

- виставка «Шлях до волі» (16.02.016 до Дня Героїв Небесної Сотні); 

- міні-експозиція «Армія SOS» (16.02.2016 до Дня Героїв Небесної Сотні); 

- виставка фотографії голови правління НСФХУ Едуарда Миколайовича Странадка (м. 

Київ) «Сумна історія» (18.02.2016); 

- виставка фотографії члена НСФХУ Олександра Тимошенка (м. Київ) до Дня Героїв 

Небесної Сотні «Майдан. Героїчний поступ українського народу» (20.02.2016). 

- виїзна виставка «Героїчний поступ українського народу» (22.02.2016 до Дня Героїв 

Небесної Сотні); 

- виставка заслуженого художника України М.О. Андрійчука «Шевченків світ в буянні 

фарб, сплетінні ліній…» (02.03.2016 до дня народження Т.Г. Шевченка). 

- виставка 10-го Міжнародного Салону-турне художньої фотографії «З Любов'ю до 

Жінки»-2015 (03.03.2016); 

- виставка фотографії «Здрастуй, Грузія!» (проект Володимира Анатолійовича Оглобліна 

(м.Харків) (31.03.2016), на відкриття якої завітав Надзвичайний та Повноважний Посол 

Грузії в Україні Міхеїл Уклеба та спеціаліст з питань культури та освіти Зураб Топурія; 

- виставка світлин ручного друку Ярослава Голубчика (м.Київ) «Кульбіти епохи» 

(21.04.2016); 

- виставка карикатур Асоціації карикатуристів України «Толерантність і дискримінація в 

Україні» (22.04.2016); 

- виставка фотосвітлин «Прогулянка містом у світлинах» у рамках святкування відкриття 

туристичного сезону «Відкрий своє місто» (22.04.2016); 

 

- вперше проведено у музеї-студії фотомистецтва майстер-клас з друку аналогової фотографії 

«Альтернативні методи друку» з використанням старовинного рецепту; 

 

- забезпечено участь працівників музеїв у круглому столі «Музеї в культурному ландшафті», 

який відбувся у Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 25 березня 2016 

року; 

 

- придбано систему кріплення рамок для фотографій у виставковій залі Хмельницького музею-

студії фотомистецтва, на суму 26 тис. грн. з бюджету розвитку міста. 

 

Бібліотечна сфера 

- проведено:  

- веб-міст з містом-побратимом містом Старобільськом Луганської області до Дня 

Соборності України;  

 



- тренінги для внутрішньо переміщених осіб східних областей України у рамках проекту 

«Працевлаштування та розвиток трудових ресурсів у бібліотеках»;   

- конкурси серед читачів міських бібліотек - «Найкращий читач Хмельницького-2016» та 

юних дарувань «Кобзарики», приурочений 25-річчю Незалежності України. 

 

- підготовлено у партнерстві із публічною бібліотекою м. Przyłęku, Польща проект щодо 

впровадження програми «Польсько-українського молодіжного обміну» на 2016 рік; 

 

- реалізується проект «Моя нова поліція: громадська підтримка реформи Національної поліції» за 

підтримки Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності 

Держдепартаменту США  та в партнерстві з Міжнародною організацією з розвитку права: 

відбулося 3 спільних заходи з патрульною поліцією міста; 

 

 
 

- надано 97 консультацій та послуг мешканцям міста щодо користування системою 

електронного урядування, отримання послуг через Портал державних послуг iGov ; 

 

- укладено договір із Хмельницькою міською організацією Національної спілки краєзнавців 

України на безкоштовне користування повнотекстовими збірниками наукових статей 

краєзнавчого спрямування - електронною версією «Краєзнавчих студій» через офіційний сайт 

Хмельницької централізованої бібліотечної системи www.cbs.km.ua; 

 

 

http://www.cbs.km.ua/


 

- започатковано створення електронної бази даних «Світова культура» з фондів бібліотеки 

Подільського культурно-просвітницького центру ім. М. Реріха, введено 1210 записів книг та  

анотацій; 

 

- розпочато реалізацію Всеукраїнського проекту «Технологічна нація» з безкоштовного 

навчання основам комп’ютерного програмування у бібліотеках з ініціативи фонду Brainbasket 

та за сприяння Адміністрації президента України; 

 

- поповнено новими виданнями фонди міських бібліотек - майже 2,5 тис. прим. книг на суму 

194,1 тис. грн., у т.ч. 1,0 тис. прим. на суму 110,2 тис. грн. позабюджетних коштів отримано 

завдяки співпраці з видавництвами.  

 

 

 

 
 

 


