
 
Звіт  

про роботу управління культури і туризму  
за 2022 рік 

 

Управлінням та закладами культури Хмельницької міської територіальної громади 

всю інформаційно-просвітницьку, культурно-мистецьку  і туристичну діяльність у 2022 

році було переорієнтовано відповідно до потреб та вимог воєнного стану: допомога ЗСУ, 

підтримка бойового духу та оптимізму у боротьбі з окупантами, терапія мистецтвом і 

туристична діяльність для внутрішньо переміщених осіб та юних хмельничан, організація 

мистецької освіти офлайн, волонтерство.  

1. Проведено 382 загальноміських заходи та акції, які виключно були присвячені 

видатним та знаковим для України датам і подіям. Управління відмовилося до 

масових і довготривалих форм роботи і зосередилося на проведенні флешмобів, 

перформансів, міні концертів, виставкової діяльності. Було започатковано 

безстрокову Мистецьку акцію на підтримку ЗСУ за участю професійних та 

аматорських колективів міста, в ході якої відбулося 118 концертів, організовано 

фотовиставку-продаж «Україна Переможе!», проведено мистецьку акцію на 

підтримку українців в окупації «Міста Героїв» з виставкою плакатів та виконанням 

капелою у складі 50 бандуристів з міста Хмельницького Державного Гімну 

України та хоровий флешмоб до Дня захисників та захисниць України з виконання 

трьох знакових для кожного українця творів, який залучив понад 100 учасників.  
2. Запроваджено проєкт «Терапія мистецтвом»: проведено 364  майстер-класи з 

різних видів мистецтва і художніх технік для  близько 7000 дітей шкільного,  

дошкільного віку та їх батьків. Крім того, Центральна бібліотека, бібліотеки-філії 

№10 та 12 стали учасниками реалізації проєкту «ВільноХаб» у рамках міжнародної 

програми «Бібліотеки як простір для дітей та молоді ВПО», в рамках якого  

відбулося 37 різноманітних майстер-класів, які відвідало 400 внутрішньо 

переміщених осіб.  

У літній період у бібліотеках Хмельницького  відбулося 85 заходів у рамках 

акції «Бібліотечне літо», якими охоплено 1286 дітей, в т.ч. 731 з числа ВПО. 

 В Олешинському старостаті у співпраці з центром культури і дозвілля 

проведено три літніх таборування як для місцевих, так і для дітей та родин ВПО 

«Сила Нації», в програмі яких відбулися зустрічі з воїнами ЗСУ, виставка зброї та 

амуніції, курси з до медичної допомоги, розучування патріотичних пісень, спільні 

руханки, змагання з туризму, майстер-класи тощо. Охоплено 330 дітей, у т.ч. 133 

ВПО.  

3. Актуалізовано роботу щодо піднесення престижу української культури та 

пізнання її маловідомих сторінок. У лютому поточного року відбувся ІІ міський 

онлайн конкурс читців «Квітка Прометея», присвячений дню народження Лесі 

Українки, в якому взяли участь учні загальноосвітніх та мистецьких шкіл, студенти 

вищих навчальних закладів громади. Муніципальним академічним камерним 

хором під керівництвом київського диригента Олексія Шамрицького підготовлено 

та презентовано хорову симфонію-перформанс «Осяяні чорним сонцем» 

композитора Євгена Петриченка, в якій представлені символи Донбасу: Василь 

Стус, Микола Чернявський, скам’янілі дерева араукарії, кам’яні скіфські баби. 

Також, артистом хору, композитором Станіславом Ярецьким проведена значна 

робота щодо відродження нематеріальної культурної спадщини, а саме обробка 

автентичних народних щедрівок, винайдення та відновлення колядок часів УПА та 



створення музики на народні тексти старовинних українських колядок. У вересні 

силами викладачів мистецьких шкіл, музичного коледжу імені В.Заремби та 

артистів обласної філармонії проведено вечір української пісні «Два кольори» за 

творчістю відомих українських композиторів 70-80-х років XX століття 

Олександра Білаша, Мирослава Скорика, Івана Карабиця та Володимира Івасюка. 

Проведено цикл музичних вечорів, годин та літературних зустрічей, присвячених 

ювілейним датам українських співаків, письменників, філософів, композиторів, 

художників: Соломії Крушельницької, Миколи Леонтовича, Михайла Бойчука, 

Григорія Сковороди. Управлінням спільно з культурно-освітнім центром у м. 

Чеханув було організовано фотовиставку робіт з декоративно-прикладного 

мистецтва учнів та викладачів мистецьких шкіл міста Хмельницького у братньому 

Чехануві у рамках Великоднього ярмарку.   

4. Створено 9 нових хорових та оркестрових програм муніципальними академічними 

камерним хором та естрадно-духовим оркестром. Серед них:  авторський концерт 

«Голос» композитора Станіслава Ярецького з камерним оркестром обласної 

філармонії, концерт естрадно-духового оркестру спільно з камерним хором «Хочу 

жити без війни», «Молитва за Україну», «Герої не вмирають». За 2022 рік 

проведено 46 концертів, практично всі мали благодійний характер. Зібрано 197,7 

тис. грн. коштів на допомогу ЗСУ. У монотеатрі «Кут» зіграно 66 вистав, які 

відвідало  2563 глядачі, а також 5 вистав за проектом «Молода еліта міста» (400 

глядачів).   Народним артистом  України, керівником і актором  моно театру «Кут» 

В. Смотрителем проведено понад 20 вистав під час зарубіжних відряджень, які 

переглянули мешканці міст Польщі, Словенії, Чехії та Великобританії та біженці з 

України.  

5. Відновлено  офлайн навчання та збережено учнівську спільноту в усіх мистецьких 

школах міста, а також гурткову роботу у клубних закладах громади. У закладах 

облаштовано укриття або укладено угоди з ОСББ та іншими установами щодо 

користування їхніми укриттями на випадок повітряної тривоги. 

Якість навчання підтверджують численні перемоги учнів у конкурсах і 

фестивалях: протягом 2022 року з  1366 учнів, які взяли участь у 81 мистецькому 

змаганні, 497 учнів або кожний третій здобув перемогу.  

Активно запрацювали у поточному році міжшкільні методичні об’єднання 

викладачів мистецьких шкіл громади за фахом, проведено 3 майстер-класи, 6 

семінарів та презентацій з досвіду викладання, а також спільно з Рівненським 

центром підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури 

НАКККіМ курси підвищення кваліфікації “Удосконалення методики викладання 

фахових дисциплін”, в яких взяли участь  250 викладачів, у т. ч. 117 викладачів з 

області. 

Відбувся IV Всеукраїнський конкурс бандурного мистецтва «І задзвеніли 

струни…» за участі  близько 150 юних бандуристів з 15 областей України, 

організатором якого є школа мистецтв «Райдуга». 

6. Забезпечено бібліотечне та інформаційне обслуговування населення.  За звітний 

рік бібліотеки громади надали послуги  понад 40,7 тис. користувачам, у т.ч. 3205 

ВПО.  

У зв’язку з військовою агресією російської федерації російську літературу 

вилучено з фондів бібліотек громади. Натомість, бібліотеками оголошено акцію 

«Подаруй бібліотеці українську книгу».  

 Центральна публічна бібліотека Хмельницької міської громади була 

залучена до реалізації проєкту «Інформаційна та кібербезпека» Програми розвитку 

ООН (ПРООН) в рамках проєкту  підтримки «Дія». Участь у 5 тренінгах, 

організованих бібліотекою,  взяли 302 учасники, в т.ч. 194 ВПО. Протягом року 

силами бібліотечних працівників під керівництвом тренерки з медіаграмотності  та 



засновниці Школи медіа грамотності у місті Хмельницькому Тамари Козицької 

проведено цикл тренінгів з медіаграмотності для вчителів історії та  директорів 

дошкільних навчальних закладів,  викладачів та студентів кафедри української 

філології Хмельницького національного університету, молоді міста  у рамках клубу 

«Наука єднання» у Молодіжному центрі. Цікавими заходами відзначено  Всесвітній 

тиждень медійної та інформаційної грамотності.  

7. Здійснено вагому роботу щодо популяризації читання та нових українських книг і 

авторів. Бібліотеками проведено 10 презентацій нових книг та творчих зустрічей з 

авторами Хмельницького та України. У День Державного Прапора України 

відбулася акція «Жива бібліотека», «книгами» якої було 5  жінок-переселенок з 

різних міст України. Подія мала назву «Її історія війни», учасниці розповіли про те, 

як їхні життя змінила війна.  

Плідним на книжкові новинки був літературний марафон «Читай 

українською!» у вересні поточного року, до заходів якого мали змогу долучитися 

близько 650 учасників.  Учасникам презентували другий том книги В.Захар’єва 

«Дух їхнього часу або Проскурів неофіційний»,  збірку В. Михалевського 

«Будень», альманах «Південний Буг» №9-10, книгу В. Захар’єва «Біла ворона», 

книгу М. Коваля «Я-Україна! Я – серце Європи!» та інші.  

8. Організовано музеєм історії міста та музеєм-студією фотомистецтва 45 виставок, 

125 екскурсій, які відвідало 16110 відвідувачів. У музейні фонди надійшло 703 

предмети.  

Музеєм історії міста розпочато збір артефактів та свідчень учасників 

російсько-української війни . Отримано 40 предметів, пов`язаних із діяльністю 

Збройних Сил України, правоохоронних органів та добровольчих формувань: 

форму, одяг, захисне спорядження, предмети військового побуту, фрагменти зброї, 

в тому числі чотири уламка протикорабельної балістичної ракети "Калібр", ящик 

артилерійський для зарядів, 18 колекційних марок та листівок, присвячених 

вагомим подіям війни, а також  предмети зі знищеного етнорафічного музею 

Родинської середньої школи Покровськоо району Донецької області. 

9. Встановлено та освячено Пам’ятний хрест жертвам радянської (російської) 

окупації 

10. Організовано 35 туристичних екскурсій містом для 1876 хмельничан та 

вимушених переселенців, серед них 30  благодійних від екскурсовода Ігоря 

Байдака. Для дітей ВПО була проведена гра-знайомство з Хмельницьким, в якій 

взяло участь 16 чол. Відбулися одноденні автобусні тури, до яких долучилося 117 

чоловік. Кількість відвідувачів Туристично-інформаційного центру у поточному 

році склала 3067 осіб. З метою популяризації його діяльності проведено екскурсії 

до ТІЦу для студентів спеціальності «Туризм» кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Хмельницького національного університету та для студентів 

кафедри туризму, теорії та методики фізичної культури та валеології Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії.  Крім того, у ТІЦі проведено до десяти 

різноманітних заходів краєзнавчої,  туристичної тематики для відвідувачів: вечори 

поезії,  майстер-класи і практики тощо.   

11. Підтримано  громадських ініціатив щодо проведення заходів для різних вікових 

категорій населення.  

Управління культури і туризму співпрацювало з ГО «Українці майбутнього» 

у створенні серії муралів, присвячених українським героям, ГО «Фізкультурно-

спортивний рух «Сила Нації» щодо участі семінарах-практикумах директорів 

центрів культури і дозвілля старостинських округів громади. Протягом року 

надано допомогу в організації персональної виставки харків’янки, філологині та 

психологині БФ «Рокада» Ірини Йолтуховської «Надихаючись – дихаю!» у 

центральній міській бібліотеці, дружинам та сестрам полеглих воїнів ОЗСП «Азов» 



у проведенні акції – фотовиставки на майдані біля кінотеатру імені Т.Шевченка до 

Дня захисників та захисниць України, фінансову допомогу подільському поету та 

краєзнавцю Ігорю Байдаку на видання збірки поезії «Байдактар», акторці з міста 

Запоріжжя  Анні Мироновій представити свою моновиставу «Отвєтка», присвячену 

Василю Сліпаку на сцені моно театру «Кут». 

У приміщенні школи мистецтв розгорнуто центр «Я – Мароіуполь», якому надано 

допомогу у проведенні 9 майстер-класів, участі у всіх культурно-мистецьких 

заходах школи, навчальні аудиторії для організації зібрань та різних заходів.  

12. Волонтерство стало невід’ємною частиною роботи працівників культури: 

допомога в роботі Штабу допомоги вимушеним переселенцям міської 

територіальної громади, облаштуванні укриттів, плетіння маскувальних сіток, збір 

коштів на потреби ЗСУ (лише за рахунок благодійних заходів зібрано і передано 

волонтерам 250,5 тис.грн.), створення бібліотечок книг для військових частин, 

оберегів для воїнів тощо. 

 

 

Начальник управління культури і туризму    Артем РОМАСЮКОВ 

 

 

 

 

 

 


