
ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради 

 на червень 2020 року 
 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей 

 

1 червня 

2. Заходи у рамках літніх майданчиків «Бібліотечне літо» 

 

1-15 червня 

3. Цикл перформансів «Мистецтво під час карантину» на вул. 

Проскурівській 

 

протягом місяця 

щотижня 

4. Перформанси та кінопокази у Молодіжному парку протягом місяця 

щосуботи 

5. Виставка робіт учнів художнього відділення школи мистецтв 

«Райдуга» для вихованців ДНЗ № 35 «У світі тварин» просто 

неба по вул. Курчатова, 9/1 

 

15 червня 

6. Презентація збірки поезій  О. Саліпи «Територія вогню» у 

Мистецькому дворику 

 

17 червня 

7. Концерт інструментальної музики камерного ансамблю 

«Імпреза» дитячої школи мистецтв у Мистецькому дворику 

 

19 червня 

16.00 

8. Street-art-галерея дитчої школи мистецтв «Райдуга» 

«Мистецтво без меж» просто неба по вул. Курчатова, 9 

19 червня 

з 12.00 

 

9. Міні-виставка старовиних фотоапаратів музею-студії 

фотомистецтва 

 

20 червня 

з 10.00 

10. 
Пересувна виставка випускних робіт 2020 року учнів дитячої 

школи образотворчого та декоративно- прикладного мистецтва 

на вул. Проскурівській 

20 червня 

з 10.00 

23-25 червня 

 

11. 
Концерт солістів та творчих колективів дитячої музичної 

школи №3 у Мистецькому дворику 

20 

червня 

16.00 

                                                     

12. 

Концерт-виставка «Фарби-звуки» ХДМШ «Райдуга» та концерт 

викладачів ХДМШ №1 ім.М.Мозгового 

 

20 червня 

17.00 

13.  Виставка фотографій музею-студії фотомистецтва 

«Хмельницький з висоти пташиного польоту» з нагоди Дня 

Конституції України 

 

27 червня 

з 10.00 

14. Виставка творчих робіт учнів відділу образотворчого 

мистецтва «Мистецький дворик на Озерній» дитячої музичної 

школи №3 біля школи  

 

27 червня 

12.00 

15. Перфоманс просто неба: 

-  естрадний дует Володимира Павловського та Наталії 

Паляниці «Солодка парочка»; 

- автор та виконавець Олег ШКАРПЕТА SUGAR (вокал) та 

28 червня 

18.00 



акторка школи «Пармезан» Анастасія СТРОЯН (вірші); 

- кінопоказ просто неба 

 

16.  Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів громадян, 

установ 

 

протягом місяця 

17. Відеозйомка концертів рок-гуртів  для концертного фільму 

«Rock&Buh» 

12-14 червня 

19-20 червня 

 

18. 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  липень 2020 року  

 

до 25 червня 

 

 

 

 

 

           Начальник управління                                                                         Артем РОМАСЮКОВ 

 


