
Інформація  

про роботу управління культури і туризму   

станом на 01.10.2017 року 

 

 Видатки міського бюджету на розвиток культури за 9 місяців 2017 року склали  49,5 

млн..грн., що на  14,3 млн.. грн.. або 28,9 % більше, ніж  за відповідний період 2016 року. 

 Управління та заклади культури активно працювали над реалізацією Програми розвитку 

міста Хмельницького у сфері культури «50 кроків, що змінять місто», яка є стратегією розвитку 

на 2016-2020 роки та Стратегії розвитку міста Хмельницького як молодіжного міста сучасної 

культури,  мистецтва та  спорту. 

 Протягом року проведено 169 загальноміських заходів. Заходи знаходять своє 

відображення у Мистецькому календарі, який виходить щоквартально. Впродовж року було 

організовано 8 фестивалів регіонального, міжнародного  та Всеукраїнського рівнів та День міста 

на тему: «Знай наших!».  Проведено творчі звіти перед мешканцями міста 23 народних та 

зразкових художніх аматорських колективів. Вперше було запроваджено розпис та виставку 

писанок просто неба «Писанковий дивосвіт», міський конкурс дитячих художніх робіт «Портрет 

моєї матусі» та пісенний хоровий флешмоб до Дня матері,  літній дозвіллєвий проект для дітей 

молодшого шкільного віку «Дитяча гуляночка». МКП моно театр «Кут» здійснив мистецький 

тур по Київських академічних театрах з нагоди 25-річчя своєї творчої діяльності.  

 Відкрито «Бібліохаб» - сучасний простір для спілкування, навчання та дозвілля у 

центральній бібліотеці міста по вул. Подільській,78 та інформаційно – розважальний центр 

«Дитячий простір» в бібліотеці-філії №12 по Проспекту Миру,76/2 (загальна сума 

капіталовкладень – 184,1 тис.грн.).  

  З 28 квітня 2017 року управлінням культури і туризму реалізується  проект Мін’юсту 

України «Шлюб за добу». Організатором проекту визначено Хмельницьку дитячу школу 

мистецтв, яка  сьогодні пропонує проведення шлюбної церемонії у п’ятьох локаціях, а саме: 

міській раді, дитячій школі мистецтв та її внутрішньому дворику, виставковій залі школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, музеї-студії фотомистецтва. За звітний 

період послугами скористалося  близько 300 пар, серед яких були мешканці інших міст України 

та іноземні громадяни. 

 Музеями міста організовано  45 виставок, які відвідало 16887 відвідувачів, проведено  

138 екскурсій, фонди поповнилися на 383 музейних предмети. Розроблено нові туристичні 

маршрути та тексти пішохідних екскурсій: «10 музеїв» (вул. Проскурівська), «Романтика 

Проскурівського модерну» (пам'ятки архітектури міста), «У пошуках середньовічної фортеці» 

(набережна річки Південний Буг, парк ім. М. Чекмана, історичний район «Старе місто»), 

«Місцями подій Української революції у Проскурові 1917-1920 р.р.». У музей історії міста 

придбано оригінальні експонати - самовар, годинник настінний, стіл самоварний, грамофон 

кінця 19 ст.. Також, у рамках акції «Подаруй музею експонат» було отримано 797 експонатів, 

що поповнили фонди та експозицію музею історії міста. З метою популяризації пам’яток 

культурної спадщини та унікальних закладів міста видано «Туристичний путівник містом 

Хмельницьким», наклад 1000 примірників.  

 Професійними муніципальними естрадно-духовим оркестром та камерним хором 

проведено  98 концертів. Протягом січня-жовтня у моно театрі «Кут» зіграно 52 вистави, які 

відвідало 4900 глядачів, реалізовано щорічний мистецький проект «Молода еліта міста». 

У МКП кінотеатр імені Т.Г.Шевченка для громадян та гостей міста продемонстровано 76 

кінострічок. Загалом проведено 969 кіносеансів, які відвідали на платній основі 18547 глядачів,  

що дало можливість отримати 738,1 тис.грн. (валовий збір). Протягом 2017 року кінотеатром 

проведено національну прем’єру документального фільму «Воїни духу», фестиваль військового 

патріотичного кіно у твоєму місті «Позивний зеніт», ІV міжнародний фестиваль мистецтва кіно 

для дітей та підлітків «Чілдрен кінофест – 2017», в рамках екологічного фестивалю «Greenfest» 

ніч кіно «Відкрита ніч. Дубль 20», допрем’єрний показ ІІІ частин патріотичного кінопроекту 

«Слава Україні! Героям Слава!», показ японського кіно в рамках проведення Днів Японії в 



Хмельницькому, допрем’єрний показ гостросюжетного історичного кінофільму «Червоний» і 

творчу зустріч із знімальною групою, фестиваль українського глядацького кіно «OBRIY kino 

fest». 

 З метою популяризації об’єктів архітектури у місті реалізовано проект «Говорять 

старовинні будівлі»: на 111 будівлях встановлено інформаційні таблички із зображенням герба 

міста Хмельницького, написом «Історична спадщина міста Хмельницького» і QR-кодом.  

Задля поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури придбано комп’ютерну 

техніку для музею історії міста, центру національного виховання, центру «Ветеран», ДМШ №2, 

централізованої бухгалтерії, меблі та жалюзі для нових класів та майстерні школи іконопису 

«Нікош», бібліотеки-філії №12,  цифрового піаніно для ДМШ №1 та ДМШ №3, комплект 

звукового обладнання для бібліотечної системи, акустичну систему для центру національного 

виховання, сценічне взуття для мистецьких колективів ДМШ №3, гітарний підсилювач та 

муфельну піч для дитячої школи мистецтв, фотокамеру для  школи образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва на суму   572,7 тис.грн..  

 Проведено капітальні ремонти приміщень бібліотеки-філії №10, 15, системи 

водопостачання у дитячій школі мистецтв «Райдуга» на суму тис.грн. Продовжується 

капітальний ремонт приміщення клубу «Книжківці», освоєно 372,9 тис.грн., реконструкції 

існуючих та добудові гурткових приміщень міського будинку культури, освоєно 656,9 тис.грн. 

Розпочато реконструкцію музейного комплексу історії та культури по вул.. Свободи, 22, 

освоєно 1327,8 тис.грн. Виготовлено проектно-кошторисні документації на капітальний 

ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв «Райдуга» (50,9 тис.грн.)  та капітальний 

ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді (64,9 тис.грн.) . 

 Для поповнення книжкових фондів Хмельницької міської ЦБС придбано 6703 примірники 

видань за рахунок  різних джерел; у тому числі 666 примірників творів місцевих авторів на загальну суму  

551,5 тис., у т.ч 294,1 тис.грн. з міського бюджету. Вперше проведено процедуру допорогових 

закупівель через систему Прозорро  на суму 199878,0 грн. (закуплено 2742 примірника, 1364 

назви), заощаджено 22022,0 грн., з них  на 16900,0 грн. теж закуплено нові книги. Запроваджено 

електронне обслуговування користувачів міських бібліотек, придбано обладнання на суму 47,0 

тис. грн.  

 З метою підтримки обдарованої молоді надано фінансову допомогу понад 1000  учнів 

мистецьких шкіл та 7 мистецьким колективам для участі у виконавських конкурсах та фестивалях на 

суму 157,0 тис.грн. Забезпечено виплату щомісячної персональної стипендії 14 обдарованим 

учням та 20 викладачам мистецьких навчальних закладів, провідним митцям міста (204,5 

тис.грн.). 

 

 

Начальник управління         А.Ромасюков 


