
 

Інформація 

про роботу управління культури і туризму  

2020 рік 

 2020 рік у сфері культури і мистецтва позначений пошуком нових можливостей та 

форм роботи закладів та колективів у зв’язку з пандемією  коронавірусної інфекції Covid- 

19. Основні акценти були поставлені на культурні послуги мешканцям міста та 

проведення мистецьких заходів з обмеженою кількістю учасників та онлайн.   

 Управління культури і туризму активно працювало над реалізацією Стратегії 

розвитку міста Хмельницького на 2017-2020р.р,  Програми розвитку міста Хмельницького 

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

підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у 

м.Хмельницькому на 2018-2020 р.р. «Читай українською», Програми підтримки 

обдарованих дітей міста Хмельницького.  

 Впродовж звітного періоду організовано та проведено 199 загальноміських 

культурно-мистецьких заходів. У січні впродовж шкільних канікул було організовано 

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

українських колядок і щедрівок за участі муніципального академічного камерного хору, 

цикл заходів з нагоди Дня Соборності України. У лютому відбулися заходи, приурочені 

річниці виводу військ з Афганістану, річниці Революції Гідності та Дню Героїв Небесної 

Сотні, Всеукраїнський конкурс творчих колективів викладачів дитячих мистецьких шкіл 

«Музична палітра – 2020», Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні «Ми - українці!», 

народне свято зустрічі весни у парку культури та відпочинку імені М.Чекмана, цикл 

заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови. У березні-травні під час локдауну 

проведено чисельні фотовиставки, презентації нових книг, майстеркласи з писанкарства 

та виготовлення святкового декору з нагоди Великодня,  запроваджено онлайн-екскурсії 

та історії про експонати у музеї історії міста, виставки дитчих художніх робіт та музейні 

експозиції просто неба на день Героїв, онлайн концерти муніципальних професійних та 

аматорських колективів, вистави монотеатру «Кут»  у соцмережах.   Протягом червня-

серпня відбувалися близько 50 камерних заходів та музичних, театральних перформансів 

у Мистецькому дворику та на вулиці Проскурівській, а також народне свято «Щй, на 

Івана, щй, на Купала», міський фестиваль-конкурс з соціальних танців «Нестримний 

потік». У зв’язку із забороною масштабних фестивалів, фестиваль рок-музики  

«Rock&Buh» було замінено відеозйомками та показом концертного фільму з трьох частин 

на новоствореному YouTube каналі.  

  У серпні-вересні успішно реалізовано навчально-просвітницький проєкт 

«Поджазуємо?!», що включав 20 різноманітних заходів, присвячених джазу: джазовий 

музичний курс, тацювальні ворк-шопи, художні майстер-класи, бесіди про джаз, 

кінопокази, художні та фото виставки, джем-сейшн та презентаційний концерт, 

залучивши 919,9 тис. грн. коштів Українського культурного фонду.                                         

 Муніципальним академічним камерним хором вдало втілено в життя культурний 

проєкт «Сучасна вулична видовищно-театралізована вистава «Пам’ятники Богдану 

оживають» за підтримки Українського культурного фонду та залучено на створення 

фільму-вистави понад 1000,0 тис. грантових коштів. В онлайн форматі проведено цьогоріч 

у жовтні Всеукраїнський літературно-перекладацький фестиваль «ТRANSLATORIUM. 

 

Традиційно до Дня міста Хмельницького відбувся відкритий конкурс іміджевого 

кіно «Promisto», на який було представлено 12 відеороликів. Відбулося 8 мистецьких 

виконавських конкурсів: художників, бандуристів, піаністів, в яких взяло участь близько 

900 учасників. Створено телепроєкти: «Зірки запалюють ялинку» та «Зустрічі зі Святим 

Миколаєм». Заходи відвідало  понад  25  тис. та  переглянуло у соцмережах  понад 200 

тис. глядачів. 



 Протягом 2020 року розглянуто 33 звернення громадських організацій та 12 

громадян, зокрема підтримано звернення  О.Білого щодо проведення фестивалю «Ми – 

українці!», В. .Павловського – проекту «Монологи війни», міської організації ветеранів 

Афганістану – заходів з вшанування учасників бойових дій в Афганістані та інших 

локальних війнах, обласної організації Національної спілки  письменників України щодо 

онлайнконференції та випуску альманаху «Слово єднає», обласної організації 

Національної спілки художників України щодо участі у заходах до Дня міста.  

 У звітному році в обласних, відкритих, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах 

(в т.ч. онлайн – конкурсах)  взяло участь 2267 учнів мистецьких шкіл та учасників 12 

зразкових та народних колективів, які отримали 1031 перемогу. Надано пільг в оплаті за 

навчання 943 учням мистецьких шкіл. Стипендіі міської ради отримали 14 талановитих 

учнів мистецьких шкіл та 20 викладачів і провідних митців міста. За звітний період 

виплачено стипендій на суму 820,5 тис. грн.  з міського бюджету. 

 1 лютого на базі НВК №2 відкрито філію дитячої школи мистецтв, набрано 160 

учнів у класи образотворчого мистецтва, народної хореографії та театрального мистецтва 

на основі самоокупності. Для облаштування хореографічного класу придбано дзеркала та 

станки. 

 Протягом звітного періоду реалізовано 4 проєкти у рамках бюджету громадської 

участі: створено арт-об’єкт «Люблю Хмельницький», побудовано сцену, замінено ворота 

у Мистецькому дворику дитячої музичної школи №1, відкрито простір «SMALLtown» у 

бібліотеці-філії №10, придбано світлову апаратуру для міського будинку культури.   

 У рамках проекту Мін’юсту «Шлюб за добу» послугами скористалося 257 пар.

 Професійними муніципальними колективами підготовлено 14  нових програм, одну 

з яких представлено в рамках фестивалю «Music Parade» в 11 містах  Німеччини. 

Протягом карантину підготовлено 6 нових творів, які були презентовані у соцмережах, а 

також проведено 9 концертів онлайн. 

 МКП моно театр «Кут» у 2020 році проведено 66  вистав, залучено 2213 глядачів. 

Продовжувався проект ”Молода еліта міста” (щомісячний перегляд вистав для кращих 

учнів 11-х класів). Всього відбулось 34   таких мистецьких заходи. У рамках проекту для 

учасників війни та пенсіонерів «Ветеран» показано 3 вистави. 

 Музеями міста протягом 2020 року організовано 60 виставок, залучено 38700 

відвідувачів, з них понад 20000 онлайн. У фонди міських музеїв надійшло  739 предметів. 

 Музеєм історії міста проведено 3 круглих столи  та онлайн конференції з метою 

дослідження історії міста та 48 екскурсій, у т. ч. 36 екскурсій онлайн. Розпочато розробку 

експозицій «Українська революція 1917-1921 р.р.», «ОУН і УПА в Проскурові та на 

Поділлі». Запроваджено віртуальний проєкт «Museum_Web_Ex» на YouTube, онлайн 

майстер-класи та історичні екскурси .  

 Сектором з охорони культурної спадщини і туризму проведено візуальне 

обстеження технічного стану 16 об’єктів. Виготовлено облікову документацію на 4 щойно 

виявлені об’єкти архітектури: 

- Реальне училище, вул. Гагаріна, 3; 

-  Земське зібрання (домовласник – цукрозаводчик С. Г. Маренц), вул. Проскурівська, 46; 

-  Об’єднаний банк (домовласникНіренберг), вул. Проскурівська, 47; 

- Готель «Континенталь» (домовласник Вассерман), вул. Проскурівська, 56. 

Встановлено меморіальні дошки Бігусу Богдану Дмитровичу на фасаді навчально-

виховного комплексу №4 (вул. Перемоги, 9), ВільгушуАндріюВолодимировичу на фасаді 

гімназії №2 м. Хмельницького (пр. Миру, 84/2), Місевичу Костянтину Федоровичу на 

фасаді Хмельницької міської ради (вул. Гагаріна, 3). 

 За 2020 рік фонди бібліотечної системи поповнилися на 3036 прим. нових книг, 

1287 назв, що на вдвічі менше, ніж у 2019 році, у т. ч.  146 примірників книг  місцевих 

письменників та поетів для бібліотек міста. на що було використано 87782,7 грн. з 



міського бюджету та 96751,83 грн. позабюджетних коштів.  На періодичні видання кошти 

не виділялися.  

 На виконання Програми підтримки книговидання місцевих авторів та 

популяризації української книги у м.Хмельницькому на 2018-2020 р.р. «Читай 

українською» видано 23 назви книг місцевих авторів у кількості 235 примірників та 

альманахи: «Південний Буг», №5,6, «Медобори», «Літературна громада», №3 та збірка 

«Почесні громадяни міста».  

 Протягом звітного періоду проведено цікаві заходи: третій етап конкурсу 

«Книгоманія 2020», презентації поетичної збірки О.Саліпи «Територія вогню», альманаху 

хмельницьких письменників «Південний Буг», альманаху «Слово єднає!», №2, збірки 

«Почесні громадяни міста».  

Протягом звітного періоду проведено 28 тренінгів для працівників освіти міста,  

людей старшого віку, бібліотечних працівників Казахстану на базі центральної бібліотеки 

та філій, у тому числі 4 заходи у рамках міжнародного тижня інфомедійної грамотності. 

Всього – 146 учасників.   

  В МКП кінотеатр імені Т.Г.Шевченка за звітний період для громадян та гостей 

міста продемонстровано 91 кінострічку, проведено 625 кіносеансів, які відвідали на 

платній основі 9399 глядачів,  що дало можливість отримати 431,6 тис. грн. (валовий збір). 

Завдяки інституційній підтримці від Українського культурного фонду в сумі 260,0 тис. 

грн. кінотеатр перекрив більшу частину збитків через карантинні обмеження. 

 Впродовж звітного періоду  відбулося 4 допрем”єрні покази: мультфільму 

«Уперед», художніх  фільмів «Тенет», «Фортеця «Хаджибей» та «Диво-жінка» у 

кінотеатрі імені Т.Шевченка. Проведено 5 показів нових українських фільмів у 

Молодіжному парку та 3 покази у дитячому таборі «Чайка» безкоштовно. 

 Протягом 2020 року для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури 

за спец кошти та кошти бюджету розвитку  придбано меморіальну дошку К.Місевичу, 

віолончель, стільці у кількості 20 шт., сценічне взуття для фольклорного гурту 

«Вербиченька» дитячої школи мистецтв «Райдуга», дзеркала і станки для класу народної 

хореографії філії дитячої школи мистецтв, меблі та комп’ютерну техніку для дитячої 

школи мистецтв, ворота в’їздні для дитячої музичної школи №1, світлову апаратуру, 2 

ноутбуки, багатофункціональний пристрій у рамках проєкту громадської участі для 

міського будинку культури на суму199,3тис. грн. коштів міського бюджету та 123,3 тис. 

грн  спецкоштів закладів.  

 Продовжено роботи з реконструкції музейного комплексу історії та культури по 

вул. Свободи, 22, освоєно  5 742,5 тис. грн.,  капітального ремонту прилеглої території 

школи мистецтв «Райдуга», освоєно 700,0 тис.грн.   

 Закладами культури міста надано платних послуг населенню на суму 8011,0 тис. 

грн., що фактично на рівні минулого року.  

 

 

 

Начальник управління       А.Ромасюков 

 

 

 

 


