
 

Інформація 

про роботу управління культури і туризму  

за 2016 року 

 

 Управління культури і туризму протягом 2016 року активно працювало над розробкою та 

реалізацією стратегічної програми розвитку сфери культури у місті, наданням якісних та 

доступних культурно-освітніх послуг населенню, організацією змістовного культурно-

мистецького дозвілля хмельничан, збереженням та популяризацією історико-культурної 

спадщини, народних традицій, розвитком бібліотек та музеїв, туризму.  

 Рішенням шостої сесії міської ради від 18.05.2016р. №16 затверджено Програму розвитку 

міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто». 

Складено звіт перед  депутатами міської ради про виконання Програми «Культура міста 

Хмельницького» на 2013-2015 роки. Управлінням розглянуто 961 звернення містян та установ і 

організацій. 

 З метою тісного співробітництва та активізації роботи спільно з громадськими 

організаціями, осередками творчих спілок, митцями при управлінні культури і туризму 

створено громадську художню раду. 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. Оновлено склад координаційної ради при управлінні культури і 

туризму по закупівлі для бібліотек книг місцевих авторів, придбано 1131 примірник книг на 

суму 100,1 тис.грн. 

 Впродовж звітного періоду організовано та проведено 206 загальноміських культурно-

мистецьких заходів, використано 1841,7 тис. грн. бюджетних коштів. З метою розвитку у місті 

Хмельницькому фестивального руху управлінням культури і туризму розроблено Фестивальну 

мапу на 2016 рік. Протягом звітного періоду проведено 7 фестивалів високого організаційно-

художнього рівня: регіональний різдвяний етнофестиваль «Благослови, Боже, літо починати, 

Христа славити!», фестиваль джазової музики «Джаз Фест Поділля» у форматі open air за участі 

найвідоміших колективів міста та України (травень), . І міжнародний етнофестиваль «Ладовиці» 

за участі фольклорних гуртів з Грузії, Польщі, міст України та Хмельницької області, 

міжнародний фестиваль моно вистав «Відлуння» (червень), Перший фестиваль меду «Медовий 

Спас» (серпень), міський літературний фестиваль «Слово єднає!» (вересень),  відкритий фестиваль 

хорової музики «Співоча асамблея» за участі провідних колективів України (листопад) .  

 Яскраві масові заходи впродовж року було проведено з нагоди державних та пам’ятних 

дат, народного календаря. У січні та грудні впродовж шкільних канікул було організовано 

Гостину Святого Миколая, проведено новорічні ранки, Різдвяний вертеп, вечір українських 

колядок і щедрівок за участі муніципального академічного камерного хору, регіональний огляд-

конкурс творчих колективів викладачів мистецьких шкіл «Музична палітра», міський етап 

конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», присвячений Шевченківським 

дням, цикл заходів з нагоди Дня Соборності України, відкрито світлицю-музей традиційної 

матеріальної культури за ініціативи народного фольклорного гурту «Ладовиці». У лютому 

відбулися заходи, приурочені річниці виводу військ з Афганістану, річниці Революції Гідності 

та Дню Героїв Небесної Сотні, міський конкурс краси «Miss school». У березні відбулися 

заходи, присвячені 202-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, 72-й річниці визволення 

міста від нацистських окупантів, в т.ч. виїзні концерти в обласний госпіталь ветеранів, міський 

тур Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач – 2015», день театру у місті. У квітні  

проведено свято хореографії «Танці народів світу» у центрі національного виховання учнівської 

молоді, цикл майстер-класів з розпису подільської писанки, святковий концерт з нагоди 25-

річчя з дня створення дитячої школи мистецтв, відкриття туристичного сезону «Відкрий своє 

місто». У травні відбулися заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні, Дня матері та Дня Європи, а також фестиваль гаївок у дендропарку, 



свято гаївок «Ладовиці» у сквері імені Т.Шевченка. У червні відбулися творчий звіт художніх 

колективів та виконавців міста, присвячений 25-річчю незалежності України.  

  Важливою подією та початком для створення нового відкритого мистецького 

простору у місті стало відкриття  у квітні 2016 року Мистецького дворика музичної школи №1 

ім. М. Мозгового. Впродовж травня-червня тут відбувалися концерти камерної музики у 

виконанні учнівських, студентських та викладацьких колективів міста.  

 24 серпня  проведено заходи з нагоди 25-річчя незалежності України: концертна 

програма «Україна у моєму серці», акцію «Привітай воїна», музейну виставку «Плоскирів. 

Проскурів. Хмельницький» тощо. 24-25 вересня у рамках святкування Дня міста 

Хмельницького проведено понад 25 масштабних різноманітних заходів за участі міських 

колективів та виконавців та зірок української естради, серед яких Перша міжнародна конференція 

«Місто Хмельницький в контексті історії України». У жовтні проведено цикли заходів з нагоди Дня 

захисника Вітчизни та визволення України від нацистських окупантів. З нагоди Дня української 

писемності та мови  в листопаді організовано міський конкурс «Рідна мова калинова». 21 листопада 

відбулася художньо-публіцистична акція «Майдан, що нас змінив» з нагоди Дня Гідності та Свободи, 26 

листопада – акція вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років. В грудні проведено концерт з 

нагоди Дня місцевого самоврядування та виставку-конкурс різдвяних шопок та народної ялинкової 

іграшки, майстер-класи. 

 Значна увага надавалася творчим колективам міста. Впродовж року відбулося 22  творчих звітів 

установ та колективів перед містянами.  
 Протягом звітного періоду проведено ряд благодійних концертів та акцій по збору коштів 

на підтримку ЗСУ, Національної Гвардії, лікування поранених у шпиталі, зібрано та передано на 

потреби понад  22,0 тис.грн. 

 Управлінням надано організаційну та фінансову підтримку 187 учням мистецьких шкіл 

та вихованцям колективів для участі у виконавських конкурсах та фестивалях. Використано 

37,6 тис. грн. Здобуто перемоги у міжнародному конкурсі баяністів (м.Гомель, Білорусь), 

міжнародному конкурсі виконавців на струнно-смичкових інструментах «Камерний турнір» 

(м.Бидгощ, Польща), Всеукраїнських конкурсах: народних інструментів «Провесінь» 

(м.Кіровоград), скрипалів імені Л.Когана (м.Київ), музичному конкурсі «Класичний меридіан» 

(м.Київ), відкритому конкурсі виконавців на мідних духових інструментах імені В.Старченка 

(м.Львів), обласних конкурсах байки імені Л.Глібова та конкурсі струнно-смичкових 

інструментів імені Ф.Ганіцького, 1 місце у чемпіонаті Європи з мажорет-спорту та 2-ге місце у 

чемпіонаті світу.  

 7 квітня відбулося урочисте вручення посвідчень стипендіата міської ради учням та 

викладачам початкових мистецьких шкіл. За звітний період виплачено стипендій на суму 251,7 

тис.грн. з міського бюджету. 

 Надано пільги в оплаті за навчання у початкових спеціалізованих навчальних 

мистецьких закладах 827 дітям, у т.ч. 71 дитині з сімей учасників АТО, 20 учням з сімей, 

переміщених з тимчасово окупованих територій, на загальну суму 477,6 тис.грн. 

 Професійними муніципальними колективами здійснювалася концертна діяльність: 

естрадно-духовим оркестром проведено 91 концерт, академічним  камерним хором – 61, у т.ч. 

19 концертів для загальноосвітніх закладів міста, на які залучено 3635 учнів. Забезпечено участь 

муніципального академічного камерного хору та зразкового дитячого хору «Подільські солов’ї» 

музичної школи №1 у постановці  опери Костянтина Данькевича «Назар Стодоля» за 

однойменною п’єсою Т.Шевченка та сценічної кантати К. Орфа «Карміна Бурана». 

 МКП моно театр «Кут» у звітному періоді проведено 70 вистав, в т.ч. у рамках  проекту 

«Молода еліта».  

 Музеями міста за звітний період організовано 59 виставок, залучено 20217 відвідувачів, 

проведено 191 екскурсію, що порівняно з таким же звітним періодом минулого 2015 року 

відповідно більше на 4 виставки, на 60 відвідувачів та менше на 6 екскурсій. Музейні фонди 

поповнилися на 743 предмети.  

 Працівниками музею історії міста створено нові розділи постійної експозиції музею: 

«Так гартувалась Нація» (приурочена подіям Революції Гідності та Героям Небесної Сотні), 



«Герої не вмирають!» (приурочена хмельничанам-Героям АТО). З метою популяризації міста 

Хмельницького серед туристів презентовано та розповсюджується Український паспорт 

мандрівника. 

 На початку року музеєм історії міста Хмельницького оголошено акцію «Подаруй 

експонат музею». Мешканцями міста протягом звітного періоду було передано до музею 500 

предметів.   

 У музеї-студії фотомистецтва з 21 виставки проведено 2 міжнародних проекти художньої 

фотографії: виставка «З любов’ю до жінки» у рамках 10-го салону-турне та «Здрастуй, Грузія!» 

В.Оглобліна, у відкритті якої взяв участь посол Грузії в Україні. Вперше у травні 2016 року у 

музеї-студії фотомистецтва було організовано майстер-клас з друку аналогової фотографії 

«Альтернативні методи друку» з використанням старовинного рецепту. 

 Управлінням культури і туризму розроблено та видано новий «Туристичний путівник 

містом Хмельницьким». 

 Книжкові фонди міських бібліотек у 2016 році поповнилися на 8735 примірників з 

різних джерел на загальну суму 518,5  тис., у т.ч.  353,8  тис.грн. з міського бюджету. 

Протягом року працівниками бібліотек було надано 321 консультацію та послугу 

мешканцям міста щодо користування системою електронного урядування. Популяризується 

серед хмельничан отримання послуг через Портал державних послуг iGov.  

 З метою налагодження суспільного діалогу у січні центральною міською бібліотекою 

проведено веб-міст з містом-побратимом Старобільськом до Дня Соборності України. Активно 

здійснюється проектна діяльність. З лютого у бібліотеках міської ЦБС реалізується проект 

«Моя нова поліція: громадська підтримка реформи Національної поліції» (за фінансової 

підтримки Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності 

Держдепартаменту США (INL). У звітному періоді проведено 26 спільних заходів з патрульною 

поліцією для хмельничан з метою вибудувати довіру між поліцією та громадянами. Протягом 

першого кварталу проведено для мешканців східних областей, тимчасово переміщених осіб 

тренінги «Працевлаштування та розвиток трудових ресурсів у бібліотеках» у рамках проекту від 

USAID та IREX. З 14 березня розпочалися безкоштовні курси програмування за 

всеукраїнською освітньою програмою Technology Nation від фонду Brainbasket, що дало змогу 

бібліотеці стати хабом з офлайн-навчання молоді програмуванню. У  партнерстві із публічною 

бібліотекою м. Przyłęku (Польща) центральною бібліотекою написано проект щодо 

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

28 травня 2016 року центральною бібліотекою було організовано акцію«Найбільший мовний 

урок у світі» у рамках  встановлення в Україні нового рекорду Гіннеса.  50 хмельничан 

долучилися до цієї акції: люди різного віку та професій, які мають величезне бажання не тільки 

вивчати англійську мову, а й прославити свою країну, показати всьому світу, що разом українці 

можуть зробити дуже багато. Наймолодшому учаснику було  – 8 років, найстаршому – 67. Урок 

провела лідер групи, викладач англійської мови школи FLASH Олена Бахаровська. 

 Хмельницька міська центральна бібліотека стала одним із 81 учасників проекту 

Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації “Display-кросинг”. 15 серпня у 

центральній міській бібліотеці проведено акцію інтелектуального дозвілля  - «Книжкового Біг-

Бену». Запроваджено акцію «Жива бібліотека», яка сприяє налагодженню суспільного діалогу 

між хмельничанами. У акції взяли участь 18 «живих книг», серед яких відомі люди міста і 

області, іноземці, люди різних професій, волонтери та ін. 

Значна увага приділялася створенню та наповненню бібліотечного електронного 

каталогу. Протягом звітного періоду в електронний каталог введено 6981 бібліографічних 

записів нових надходжень з анотаціями та візуальним зображенням книг. Центральна 

бібліотека започаткувала створення електронної бази даних «Світова культура» з фондів 

бібліотеки культурно-просвітницького центру Поділля ім. М. Реріха у рамках партнерської 

співпраці. За рік введено 2500 записів книг, анотацій. База «Світова культура» є частиною 

електронного каталогу ЦБС і буде представлена через бібліотечний сайт. Укладено договір із 

Хмельницькою міською організацією Національної спілки краєзнавців України на право 
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надання доступу через сайт бібліотечної системи електронної версії  «Краєзнавчих студій». 

На сайті розміщено 7 повнотекстових збірників наукових статей краєзнавчого спрямування, 

які поповнили електронну бібліотеку повнотекстових видань. 

МКП кінотеатр імені Т.Г.Шевченка протягом 2016 року продемонстрував 91 фільм, 

проведено 1107 сеансів, залучено 11380 глядачів, що дало можливість отримати 400,4 тис.грн. 

(валовий збір). 

  Протягом звітного періоду 2016 року комісією з обстеження технічного стану пам’яток 

культурної спадщини управління культури і туризму проведено візуальне обстеження 

технічного стану 7 пам’яток: 

- могили М. Й. Гавришка (вул. Львівське шосе, 1); 

- могили А. М. Дулебо (вул. Львівське шосе, 1); 

- могили І. С. Кіпотя (вул. Львівське шосе, 1); 

- могили М. Г. Невгодовського (вул. Львівське шосе, 1); 

- могили О. Х. Романеска (вул. Львівське шосе, 1); 

- Монумента Вічної Слави (прс. Миру, 105); 

- Братської могили жертв нацизму (вул. Сільськогосподарська, 5/1)  

Та  6 об’єктів: 

- кургану (прс. Миру, 102); 

- особняка домовласника Шпігеля (вул. Володимирська, 63); 

- магазину (вул. Подільська, 81); 

- будинку (вул. Кам’янецька, 58/1); 

- будинку (вул. Кам’янецька, 66); 

- пам’ятник М. О. Островському (вул. Проскурівського підпілля, 89). 

Також, було ініційовано внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 6 

об’єктів архітектури та містобудування: 

- особняк домовласника Шпігеля (вул. Володимирська, 63); 

- магазин (мур.) (вул. Подільська, 81); 

- будинок (вул. Кам’янецька, 58/1); 

- будинок (вул. Кам’янецька, 66); 

- будинок купця Барака (мур.) (вул. Проскурівська, 1); 

- ресторан «Слон» (мур.) (вул. Проскурівська, 15). 

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

Зводу пам’яток історії та культури України по Хмельницькій області в кількості 134 пам’яток та 

об’єктів, всього 500 фотографій.   

З метою виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» виключено з Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятник 

М. О. Островському (вул. Проскурівського підпілля, 89). 

Хмельницькою міською радою підписано охоронний договір на щойно виявлений об’єкт 

археології - Курган.  

У вересні за результатами аналізу переліку щойно виявлених пам’яток було виключено з 

обліку 4 об’єкти за видом «архітектура». 

Управлінням організовано підвищення кваліфікації для 35 викладачів мистецьких шкіл 

на базі Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури. 

Проведено тренінг для працівників закладів культури «Організація піар-офісів у закладах 

культури» на базі центральної міської бібліотеки, який включав 4 заняття щодо співпраці із ЗМІ, 

підготовки інформації та розміщення її у мережі Інтернет. 

 Протягом 2016 року значно поліпшилася матеріально-технічна база закладів 

культури. Придбано музінструменти для дитячої музичної школи №3, дитячої музичної 

школи №1 імені М.Мозгового (198,7 тис.грн.), дитячої музичної школи №3 (109,0 тис.грн.), 

муніципального камерного хору (75,5 тис.грн.), за спец кошти для школи мистецтв «Райдуга» 

(37,6 тис.грн), музичної школи №2 (4,0 тис.грн.), музичної школи №1 (17,1 тис.грн.).  



Сценічні костюми придбано для муніципального естрадно-духового оркестру та 

колективу мажореток «Альфа» (206,2 тис.грн.), культурно-мистецького центру «Ветеран» 

(25,0 тис.грн.), за рахунок спец коштів для міського будинку культури та школи мистецтв 

«Райдуга» (25,0 тис.грн.).  

Також, придбано звукопідсилювальну та світлову апаратуру, обладнання сцени  для 

міського будинку культури (120,0 тис.грн.), муніципального академічного камерного хору 

(66,4 тис.грн.), центру національного виховання учнівської молоді (188,7 тис.грн.).  

Оновлено меблі, мольберти у бібліотеках №№ 7,12 та 17  (150,0 тис.грн.), у навчальних 

класах музичної школи №1 (25,7 тис.грн.), музичної школи №2 (90,0 тис.грн.), дитячої школи 

мистецтв (44,2 тис.грн.), школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (160,7 

тис.грн.), крісла для концертного залу музичної школи №3 (62,6 тис.грн.).  

Придбано комп’ютерну техніку для  музею історії міста (18,0 тис.грн.), школи  

«Нікош» (11,9 тис.грн.), централізованої бухгалтерії (13,0 тис.грн.), кольорового принтеру 

для дитячої школи мистецтв (19,0 тис.грн., благодійні), а також для закладів за  рахунок спец 

коштів у сумі 58,6 тис. грн. 
Проведено капітальний ремонт приміщення клубу «Книжківці» (освоєно619,4 тис.грн.). санвузлів у 

дитячій школі мистецтв (освоєно 473,3 тис.грн.), покрівлі даху  будівлі дитячої школи мистецтв «Райдуга» 

(освоєно 170,0 тис.грн.), приміщення дитячої музичної школи №2 (освоєно 696,6 тис.грн.), покрівлі даху 

музею історії міста (освоєно 61,0 тис.грн.), навісу  вхідного музею -студії фотомистецтва (освоєно 10,0 

тис.грн.), приміщення школи іконопису «Нікош» (освоєно 279,3 тис.грн.) бібліотеки-філії №7 (освоєно 

179,3 тис.грн.), реставрації міського будинку культури (освоєно 1013,2 тис.грн.), встановлення 

шумоізоляції у приміщенні музичної школи №3 (освоєно 81,5 тис.грн.).  Завершено реконструкцію 

виставкової зали дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

(освоєно 1014,4 тис.грн.). 

Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення дитячої 

музичної школи № 1 ім. М. Мозгового ( 120,0 тис.грн.), а також на реконструкцію дитячої 

музичної школи №3 (390,0 тис.грн.), на реконструкцію музейного комплексу історії та культури 

міста (552,0 тис.грн.). 

 У звітному періоді за сприяння відділу інвестицій та енергозбереження та управління 

економіки підготовлено та подано заявки на отримання грантової допомоги по проектах 

людської безпеки Програми «Кусаноне» Уряду Японії від Хмельницької дитячої музичної 

школи №3 «Термомодернізація та підвищення безпеки і комфортних умов перебування у 

приміщеннях ДМШ№3» та міського центру національного виховання учнівської молоді 

«Тепломодернізація шляхом утеплення фасаду та заміни опалювальної системи», на невеликий 

грант Фонду Посольства США з охорони культурної спадщини щодо реставрації міського 

будинку культури – пам’ятки історії та об’єкта архітектури місцевого значення. У закладах 

культури міста замінено лампи освітлення на енергозберігаючі (78 шт.)., на що використано 

близько 6,0 тис.грн. 

 Начальник управління       А.Ромасюков 


