
 

 

ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради 

 на березень 2018 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Вистава «Акот» за п’єсою В. Зимика та В. Гіна 

«Дзусь! Або пригоди історії кота Філофея» у 

дитячій школі мистецтв 

 

1-3 березня 

2. Відкриття виставки жіночого портрету Валентини 

Опольської (м. Одеса) у музеї-студії фотомистецтва 

 

7 березня 

3. Звітний концерт зразкового ансамблю народного 

танцю «Сяйво» у дитячій школі мистецтв 

 

7 березня 

4. Покладання квітів до пам‘ятника Т.Г.Шевченку з 

нагоди 204 –ї річниці від Дня народження 

 

9 березня 

5. Конкурс краси та естетики серед учнівської молоді 

«Шкільна красуня – 2018» у міському будинку 

культури 

 

13 березня 

6. Покладання вінків та квітів з нагоди 74-ї річниці 

визволення міста Хмельницького від нацистських 

окупантів 

 

23 березня 

7. День Національної Гвардії України у центрі 

національного виховання учнівської молоді 

 

26 березня 

8. Вистава театру «Дзеркало» на предмет 

підтвердження звання «народний аматорський» 

колектив та з нагоди Міжнародного Дня театру у 

міському будинку культури 

 

26 березня 

9. Цикл заходів в рамках проведення Всеукраїнського 

тижня дитячої та юнацької книги у бібліотеках 

міста 

 

26-31 березня 

10. Міський конкурс піаністів у ДМШ №1 імені 

М.Мозгового 

 

29-30 березня 

11. Відкритий міський конкурс струнно – смичкових 

ансамблів у ДМШ№3 

 

30 березня 

12. Виїзні концерти творчих колективів та виконавців 

закладів культури, шкіл естетичного виховання 

міста у військовий шпиталь та госпіталь ветеранів 

війни та праці 

(за графіком) 

 

протягом місяця 

13. Розробка ескізів розпису велетенських писанок  та 

виготовлення «дерева писанок» 

 

протягом місяця 



14. Проведення засідань балансових комісій щодо 

роботи закладів у звітному 2017 році 

 

протягом місяця 

15. Проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади завідуючого клубом «Книжківці» 

 

протягом місяця 

16. Запрошення гуртів для участі у джазовому 

фестивалі та рок- фестивалі. Виготовлення 

друкованої продукції, відеороликів фестивалів 

 

протягом місяця 

17. Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів 

громадян, установ 

 

протягом місяця 

18. Підготовка та проведення щотижневих нарад при 

начальнику управління 

 

щовівторка 

19. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, 

сесії міської ради 

 

протягом місяця 

20. Проведення прийому громадян у центрі надання 

адмінпослуг 

 

перша і третя середа 

місяця 

21. Складання плану роботи управління на  квітень 

2018 року  

до 25 березня 

 

Начальник управління        А.Ромасюков 


