
 
ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради 

 на січень 2018 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Новорічна дискотека біля головної ялинки міста 

 

1 січня 

2. Новорічний фестиваль  просто неба на Різдвяному 

ярмарку: дитячі гуляночки, розваги, дискотеки, 

вертепи, концерти колядок та щедрівок 

 

1-19 січня 

3. Гостина Святого Миколая  (за графіком) 

  

 

1-14січня 

4. Цикл майстер-класів «Новорічно-різдвяні рукотвори» у 

дитячій школі образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва 

 

3-4, 10 січня 

5. Парад вертепів «Зійшла зоря над Віфлеємом» під 

відкритим небом 

 

8 січня 

6. Вечір з нагоди 80-річчя від дня народження В. Стуса 

«Птах душі» у кінотеатрі імені Т.Шевченка 

 

15 січня  

7. Цикл заходів до Дня Соборності України «Соборна 

мати – Україна, одна на всіх як оберіг» у бібліотеках 

міста 

 

15-22 січня 

8. Великий хоровий вечір українських колядок та 

щедрівок «Буковинське Різдво» у виконанні 

муніципального академічного камерного хору в 

обласній філармонії 

 

17 січня 

9. Театралізоване дійство «То коляда – то дух землі» у 

дитячій школі мистецтв 

 

18 січня 

10. Відкриття виставки фотографій «З балкончика» члена 

Національної спілки фотохудожників України Валерія 

Дядюри.(м Ромни) у музеї-студії фотомистецтва 

 

18 січня 

11. Урочистості та концерт з нагоди Дня Соборності 

України та 100-річчя проголошення незалежності 

Української Народної Республіки 

 

22 січня 

12. Цикл культурно-просвітницьких заходів до 100 - річчя 

бою під Крутами у закладах культури 

 

23-29 січня  

13. Кіно-вечір «Герої України. Крути. Перша 24 січня 



незалежність» у кінотеатрі імені Т.Шевченка 

14. Художньо-публіцистична драма «Крути. В мої сни 

прийшла війна…» 

 

28 січня 

15. Міський етап 

 Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», 

присвячений Шевченківським дням 

 

протягом січня 

16. Реалізація проекту «Шлюб за добу» 

 

протягом місяця 

17. Створення фестивальних оргкомітетів та проведення 

засідань щодо підготовки заходів 

 

протягом місяця 

18. Розробка карти культурних цікавинок міста 

 

протягом місяця 

19. Підготовка та складання державних статистичних 

звітів про роботу закладів культури міста у 2017 році 

 

до 20 січня 

20. Навчання та підготовка документів щодо забезпечення 

доступу до публічної інформації у формі відкритих 

даних 

 

протягом місяця 

21. Проведення конкурсу по заміщенню вакантної посади 

директора міського моно театру «Кут» 

 

протягом місяця 

22. Виготовлення відео «Говорять старовинні будівлі» та 

популяризація пам’яток – об’єктів архітектури 

 

протягом місяця 

23. Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів 

громадян, установ 

 

протягом місяця 

24. Підготовка та проведення щотижневих нарад при 

начальнику управління 

щовівторка 

25. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, сесії 

міської ради 

 

протягом місяця 

26. Проведення прийому громадян у центрі надання 

адмінпослуг 

 

перша і третя середа 

місяця 

27. Складання плану роботи управління на лютий 2018 

року  

до 25 січня 

 

Начальник управління        А.Ромасюков 


