
ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради 

 на лютий 2020 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. V Всеукраїнський конкурс творчих колективів викладачів 

мистецьких шкіл «Музична палітра-2020» в обласній 

філармонії 

 

8-9 лютого 

2. Цикл заходів, приурочених до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та річниці 

виведення військ з Афганістану 

 

13-15 лютого 

3. Концерт-вшанування з нагоди 31-ї річниці виведення 

військ з Афганістану  

 

15 лютого 

10:00 

4. Покладання квітів до пам’ятника подолянам, полеглим в 

Афганістані та інших локальних війнах 

 

15 лютого 

11:00 

5. Цикл просвітницьких заходів, приурочених до Дня Героїв 

Небесної Сотні  

 

14-21 лютого 

6. Марш Героїв.  

Покладання квітів до пам’ятника Героїв Небесної Сотні  

 

20 лютого 

7. Відкриття виставки фотографії до Дня Героїв Небесної 

Сотні у музеї-студії фотомистецтва 

 

20 лютого 

 

8. Театралізоване драматичне дійство «Монологи війни. 

Жінки» в обласному музично-драматичному театрі імені 

М. Старицького 

20 лютого 

17:00 

9. Міжнародний фестиваль камерної музики  

«Хмельницький камерфест» 

 

20 лютого – 3 березня 

10. Вечір української патріотичної пісні «Ми – українці» 

 

21 лютого 

11. Вечір українського романсу та художнього мистецтва 

«Сьогодні муза в серці править бал» з нагоди 

Міжнародного дня рідної мови 

 

21 лютого 

                                                     

12. 

Історико-краєзнавчий круглий стіл «Події і лідери 

Центральної Ради, Гетьманату та Директорії у Проскурові 

у період Української революції 1917-21 р.р.» 

 

21 лютого  

13.  Обласний конкурс автентичного співу «Співанковий рій» 

 

22 лютого 

14. Цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної 

мови «Рідна, калинова, щира і чудова – наша мова» у 

бібліотеках міста 

 

19-21 лютого 

15. Свято зустрічі весни у парку культури та відпочинку імені 29 лютого 



М. Чекмана 

 

16.  Щорічне оцінювання виконання особами місцевого 

самоврядування управління культури і туризму 

покладених на них обов’язків і завдань 

 

до 10 лютого 

16. Підготовка звітів про виконання міських Програм, які 

реалізуються управлінням культури і туризму 

 

до 3 лютого 

17. Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів громадян, 

установ 

 

протягом місяця 

18. Підготовка та проведення щотижневих нарад  

 

щовівторка 

19. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, сесії 

міської ради 

 

протягом місяця 

20. Проведення прийому громадян у центрі надання 

адмінпослуг 

 

перша і третя середа місяця 

21. Складання плану роботи управління на  березень 2020 

року  

до 25 лютого 

 

 

 

 

Начальник управління                                                                        Артем РОМАСЮКОВ 


