
 

 

   

 

ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради 

 на лютий 2018 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Цикл заходів, приурочених до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав та 29-

й річниці виведення військ з Афганістану, у закладах 

культури 

 

13-15 лютого 

2. Всеукраїнський конкурс творчих колективів 

викладачів початкових мистецьких навчальних 

закладів «Музична палітра – 2018» 

 

9-10 лютого 

3. Народне свято Стрітення у парку культури та 

відпочинку імені М.Чекмана 

 

11 лютого 

4. Фестиваль українського глядацького кіно «OBRIY kino 

fest» 

 

14 лютого – 3 березня 

5. Концерт-вшанування з нагоди 29-й річниці виведення 

військ з Афганістану  

 

15 лютого 10.00 

6. Покладання квітів до пам’ятника подолянам, полеглим 

в Афганістані та інших локальних війнах 

 

15 лютого 

7. Відкриття виставки фотографій «Луганський 

Євромайдан» Олександра Вовчанського (м. Луганськ) 

до Дня Героїв Небесної Сотні 

 

15 лютого 16.00 

8. Ювілейний концерт муніципального – естрадно – 

духового оркестру «Все краще за 25 років» 

 

15 лютого 18.30 

9. Благодійна виставка – продаж «Творчість заради тих, 

хто мир оберігає» у виставковій залі ДШО та ДПМ 

 

15 лютого  

10. Вечір українського романсу «Сьогодні муза в серці 

править бал», присвяченого до Міжнародного дня 

рідної мови у центральній міській бібліотеці 

 

16 лютого 

11. Цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної 

мови «Рідна, калинова, щира і чудова – наша мова»  у 

міських бібліотеках 

 

19-21 лютого 

12. Цикл просвітницьких заходів, приурочених до Дня 

Героїв Небесної Сотні  у закладах культури 

 

19-20 лютого 

13. Відкриття виставки фотографій та особистих речей 

учасників подій на Майдані до Дня Героїв Небесної 

Сотні у музеї історії міста 

19 лютого 



14. Марш пам’яті та покладання квітів, приурочені до Дня 

Героїв Небесної Сотні  

 

20 лютого 

15. Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні 

 «Ми – українці!» 

 

23 лютого 18.00 

16. Круглий стіл «Символи національної ідентичності» до 

100-річчя затвердження Тризуба Державним Гербом 

Української Народної республіки у музеї історії міста 

 

24 лютого  

17. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого творчій спадщині Т. 

Шевченка «Об’єднаймося ж, брати мої»  

 

лютий  

18. Підведення підсумків роботи закладів у 2017 році 

 

до 15 лютого 

19. Оголошення відкритого творчого конкурсу на кращий 

ескіз арт-об’єкта «Люблю Хмельницький» 

 

до 20 лютого 

20. Проведення наради щодо створення центру 

артхаузного кіно у місті 

 

до 09 лютого 

21. Проведення оргкомітетів масштабних фестивалів у 

місті 

 

протягом місяця 

22. Підготовка кінотеатру імені Т.Шевченка та моно 

театру «Кут» до звіту на балансових комісіях 

комунальних підприємств 

протягом місяця 

23. Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

завідуючого клубом «Книжківці» 

 

протягом місяця 

24. Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів 

громадян, установ 

 

протягом місяця 

25. Підготовка та проведення щотижневих нарад при 

начальнику управління 

 

щовівторка 

26. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, сесії 

міської ради 

 

протягом місяця 

27. Проведення прийому громадян у центрі надання 

адмінпослуг 

 

перша і третя середа 

місяця 

28. Складання плану роботи управління на  березень 2018 

року  

до 25 лютого 

 

Начальник управління        А.Ромасюков 


