
 

Звіт 

про роботу управління культури і туризму  

у 2017 році 

 
Створено сектор охорони культурної спадщини і туризму у структурі управління культури і 

туризму. 

 

Розроблено Програму підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації 

української книги у м. Хмельницькому на 2018-2020 рр. «Читай українською». 

 

Затверджено Порядок встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок на території міста Хмельницького та склад Комісії з розгляду питань 

встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок в місті. 

 

Здійснено прийом громадян та розглянуто понад   965 звернень громадян, запитів установ та 

організацій 

 

Надано 77 погоджень на розміщення об’єктів сфери відпочинку та розваг, 6 циркам та 

лунапаркам 

 

Відновлено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення для технічного персоналу 

закладів культури 

 

Відкрито художні класи для дітей з особливими освітніми потребами у дитячій школі 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

 

Реалізовано: 

    - проект Мін’юсту України «Шлюб за добу», яким пропонується проведення шлюбної 

церемонії у п’ятьох локаціях та різних стилях. На сьогодні зареєстровано 359 шлюбів; 

  - проект «Говорять старовинні будівлі»: на 111 будівлях встановлено інформаційні 

таблички «Історична спадщина міста Хмельницького» і QR-кодом. 

 

Підтримано щорічний мистецький проект «Молода еліта міста» у моно-театрі «Кут» 

  

Надано сприяння: 

- у виданні: туристичного путівника «Хмельницький» та фотоальбому «Хмельницький»; 

- 59 громадським ініціативам щодо проведення культурно-просвітницьких акцій   

 

Організовано: 

- День міста на тему: «Знай наших!» та 9 фестивалів регіонального, міжнародного  та 

Всеукраїнського рівнів: 

- Регіональний різдвяний етнофестиваль «Радуйся, Боже, просвіщайся, земле, Син Божий 

народився!»;  

- Міжнародний фестиваль-конкурс народної хореографії імені В.Глушенкова; 

- Рок-фестиваль «Rock&Buh»; 

- Фестиваль меду «Медовий спас»; 

- Фестиваль писанок «Великодній дивосвіт» під відкритим небом; 

- Міжнародний фестиваль моно - вистав «Відлуння»; 

- Міський літературний фестиваль «Слово єднає!»; 



- Регіональний фестиваль-конкурс української патріотичної пісні та музики «Червона 

калина»; 

- Новорічний фестиваль «Тисячі вогнів Коляди», 19 грудня-19 січня 

 

 

Мистецькі події. Клубна робота 
 

Проведено:  
- 215 загальноміських заходів з нагоди державних, професійних та народних свят, що на  60 

заходів більше, ніж у минулому році.  

- 70 творчих звітів народних та зразкових дитячих та дорослих аматорських колективів, 

класів та відділень мистецьких шкіл для мешканців міста, що на 47 заходів більше, ніж у 

минулому 2016 році 

 

Вперше запроваджено: 

      - дозвіллєвий проект для дітей молодшого шкільного віку «Дитяча гуляночка» 

      - міський конкурс дитячої естетики «Панночка та Пан Подолянчики» 

 

Внесено до видатків міського бюджету на 2018 рік надбавку за вислугу років для клубних 

працівників 

 

Придбано звукопідсилювальну апаратуру, комп’ютерну техніку, сценічні костюми для 

закладів клубного типу на суму 482,6 тис.грн. 

 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення 

центру національного виховання учнівської молоді та проведено її експертизу (72,0 

тис.грн.) 

 

 

Професійні муніципальні колективи 
 

Відновлено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення для артистів муніципальних 

колективів 

 

Збільшено на 20% надбавку до зарплати працівникам муніципального естрадно-духового 

оркестру 

 

Введено у штатний розпис муніципального оркестру 5 ставок артистів 

 

Проведено: 

- 98  концертів для різних категорій населення міста; 

- 9 нових творчих програм 

- гастролі муніципальних оркестру та хору у містах: Рівне, Могилів-Подільський, Київ, 

Житомир, Бучач, Кам’янець-Подільський; 

- мистецький тур МКП моно-татр «Кут».по Київських академічних театрах з нагоди 25-річчя 

творчої діяльності;  

 

 

Мистецька освіта 

 
Проведено 368 оглядів та конкурсів, тематичних та благодійних концертів, майстер-класів з 

писанкарства, народної іграшки, гончарства, творчих звітів шкіл 



 

Вперше запроваджено: 

-  пісенний хоровий флешмоб до Дня матері; 

- розпис та виставку писанок просто неба «Писанковий дивосвіт» 

 

Надано фінансову допомогу творчим колективам закладів культури та учням шкіл 

естетичного виховання щодо участі у фестивалях та конкурсах на суму  91,1 тис.грн. 

 

Здобуто 600 перемог у  конкурсах різних рівнів; 

 

Підвищено кваліфікацію 31 викладача мистецьких шкіл на базі Рівненського центру 

підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури 

 

Введено 2 штатних одиниці у школу іконопису «Нікош» та дитячу школу образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва    

 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт прилеглої 

території дитячої школи мистецтв «Райдуга» та проведено її експертизу (56,8 тис.грн.) – 

«Мистецький сад»   

 

Здійснено експертизу проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення 

дитячої музичної школи №3 з добудовою третього поверху по вул. Кармелюка, 8/1 ( 13,0 

тис.грн.) 

 

Проведено капітальний ремонт системи водопостачання у дитячій школі мистецтв 

«Райдуга» (44,2 тис.грн.) 

 

Придбано  музичні інструменти, меблі, комп’ютерну та мультимедійну, побутову техніку на 

суму 857,8 тис.грн. 

 

Охорона культурної спадщини. Музеї і туризм 
 

Вперше запроваджено: 

- щоквартальне видання «Мистецького календаря міста» з анонсуванням заходів; 

- автобусні екскурсії міста «Знайомтесь -  Хмельницький» спільно з ФОП Баваровський; 

- школу екскурсоводів міста на базі БФ «Хесед Бешт» 

 

Організовано 56 музейних виставок, які відвідало 20600 хмельничан та гостей міста ( у 2016 

році – 59 виставок та 20217 відвідувачів) 

 

Розроблено 5 нових туристичних маршрутів пішохідних екскурсій: «10 музеїв» (вул. 

Проскурівська), «Романтика Проскурівського модерну» (пам'ятки архітектури міста), «У 

пошуках середньовічної фортеці» (набережна річки Південний Буг, парк ім. М. Чекмана, 

історичний район «Старе місто»), «Місцями подій Української революції у Проскурові 1917-

1920 рр.». 

  

 Придбано, вперше за десятиліття, для музейного фонду музею історії міста оригінальні 

експонати – самовар, годинник настінний, стіл самоварний, грамофон кінця 19 ст. (62,5 

тис.грн.) 

 

 Всього у фонди міських музеїв надійшло 651 предмет, що на 2 більше, ніж у 2016 році. 

 



 Проведено візуальне обстеження технічного стану 6 пам’яток культурної спадщини: 

1. Будинку (вул. Володимирській, 38, щойно виявлений об’єкт архітектури); 

2. Пожежного депо (вул. Подільська, 39, щойно виявлений об’єкт архітектури); 

3. Торгового дому (вул. Проскурівська, 33, щойно виявлений об’єкт архітектури); 

4. Будинку, де розміщувався штаб 14-ї армії (1920 р.) (вул. Проскурівська, 35, пам’ятка 

історії місцевого значення); 

5. Братської могили жертв нацизму (вул. Сільськогосподарська, 5/1, пам’ятка історії 

місцевого значення); 

6. Братської могили жертв нацизму (вул. Вінницьке шосе, 4, пам’ятка історії місцевого 

значення). 

 

Збільшено штати музеїв: введено по одній штатній одиниці наукового співробітника у 

музей історії міста та музей-студію-фотомистецтва 

 

Розпочато реконструкцію музейного комплексу історії та культури по вул. Свободи, 22 

(перший етап), освоєно 1430,3 тис.грн. 

 

Виготовлено меморіальні дошки М.Грушевському та Євгену Коновальцю (120,0 тис.грн.) 

 

Бібліотечна сфера 

 
Вперше здійснено закупівлю книг для бібліотек міста через систему «Прозорро»,  

заощаджено 46,0 тис. грн.  

Придбано 7038 примірників нових книг на суму 560,0 тис.грн., у тому числі 666 примірників 

творів місцевих авторів 

 

Вперше запроваджено: 

- електронне обслуговування користувачів у міських бібліотеках, придбано обладнання для 

електронної видачі книг на суму 46,7 тис.грн.; 

- інформаційний проект «Літературний туризм» у бібліотеках міста 

- проект «Школа медіа грамотності» 

 

Проведено капітальні ремонти бібліотеки-філії №10, 15, освоєно 262,4 тис.грн.  

 

Придбано меблі для бібліотеки №12 (67,9 тис.грн.) та звукопідсилювальну апаратуру для 

ЦБС (19,5 тис.грн.) 

 

Кінотеатр імені Т.Шевченка 
  

 Погашено кредиторську заборгованість МКП Кінотеатр імені Т.Шевченка 

 

 Продемонстровано 91 кінострічку, проведено 1124 кіносеанс, які відвідали на платній 

основі 21726 глядачів, що дало можливість отримати 848 205,00 грн. (валовий збір), усі 

показники порівняно з минулим роком зросли: у 2016 році – 991 кіносеанс, 10229 глядачів, 

зароблено 510 715, 00 грн.   

 

 Проведено: 

-  національну прем’єру документального фільму «Воїни духу»;  

- фестиваль військового патріотичного кіно у твоєму місті «Позивний зеніт»;  

- ІV міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен кінофест – 

2017»; 

-  ніч кіно «Відкрита ніч. Дубль 20» в рамках екологічного фестивалю «Greenfest»; 



-  допрем’єрний показ ІІІ частин патріотичного кінопроекту «Слава Україні! Героям Слава!»; 

-  показ японського кіно в рамках проведення Днів Японії в Хмельницькому;  

- допрем’єрний показ гостросюжетного історичного кінофільму «Червоний» і творчу зустріч 

із знімальною групою;  

- фестиваль українського глядацького кіно «OBRIY kino fest»; 

- допрем’єрний показ українського фільму «Кіборги». 

 

 

 

 

 


