
 

ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради 

на січень 2019 року 
 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Новорічна вечірка  «З Новим роком!» на майдані біля 

кінотеатру імені Т. Шевченка 

 

1 січня 

01:00 

2. Гостина Святого Миколая 1-14 січня 

17:00 - 19:00 

 

3. Концертно-розважальна програма біля головної ялинки 

«Новорічна дитяча гуляночка» на майдані біля 

кінотеатру імені Т. Шевченка 

 

1-2 січня 

15:00 

4. Різдвяний вертеп «Зійшла зоря над Віфлеємом» на 

майдані біля кінотеатру імені Т. Шевченка 

 

7 січня 

16:00 

5. Парад вертепів «Нова радість стала» на майдані біля 

кінотеатру імені Т. Шевченка 

 

8 січня 

16:00 

6. Щедрий вечір «З Василем і Маланкою будьте здорові!» 

на майдані біля кінотеатру імені Т. Шевченка 

 

13 січня 

18:00 

7. Всеукраїнський різдвяний етнофестиваль «Дар днесь 

пребагатий!» в облмуздрамтеатрі 

 

16 січня 

16:00 

8. Відкриття фотовиставки «Різдвяний Хмельницький» 

у музеї-студії фотомистецтва 

 

17 січня 

16:00 

9. Водохресний святвечір та закриття Різдвяного ярмарку 19 січня 

18:00 

 

10. Урочистості та концерт з нагоди 100 – річчя Соборності 

України 

 

22 січня 

11. Відкриття меморіальної дошки С. Петлюрі - 

державному, політичному і військовому діячеві, 

голові Директорії Української Народної Республіки, 

організатору Армії Української Народної Республіки, 

Головному Отаману Армії УНР 

 

22 січня 

12. Вечір колядок та щедрівок у виконанні муніципального 

академічного камерного хору в обласній філармонії 

 

23 січня 

18:00 

13. Цикл культурно-просвітницьких заходів до річниці бою 

під Крутами 

28-29 січня 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Dyrektoriya
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Armiia_UNR


 

14.  Міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», присвячений 

Шевченківським дням 

 

протягом січня 

15. Відкриття виставки фотографій Хмельницької обласної 

організації Національної спілки фотохудожників 

України у музеї-студії фотомистецтва 

 

31 січня 

16:00 

16. Вечір з нагоди 20-річчя від дня заснування зразкового 

театру-студії «Чарівна Скринька» 

 

31 січня 

17:00 

17. Підготовка та здача статистичних звітів про роботу 

закладів культури у 2018 році 

 

3 січня 

18. Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів 

громадян, установ 

 

протягом місяця 

19. Підготовка та проведення щотижневих нарад  

 

щовівторка 

20. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, сесії 

міської ради 

 

протягом місяця 

21. Проведення прийому громадян у центрі надання 

адмінпослуг 

 

перша і третя середа місяця 

22. Складання плану роботи управління на  лютий 2019 

року  

 

до 25 січня 

 

 

 

        Начальник управління             А. Ромасюков 


