
 

ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради 

 на квітень 2018 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Фестиваль писанок «Великодній дивосвіт» 

 

2-22 квітня 

2. Вистава «Rock-n-roll» за твором М. Хейфуца театру 

«Дзеркало» на предмет підтвердження звання «народний 

аматорський» та з нагоди 65-річчя від дня створення у 

Центрі розвитку театру «Час Т» 

 

4 квітня 

18.00 

3. Квест – гра «Стежками становлення Української держави» 

спільно з Всеукраїнською організацією «Пласт» та 

Товариством збереження історії «Січ» у музеї історії міста 

 

5 квітня 

4. Звітний концерт народної капели бандуристів на предмет 

підтвердження звання «народна аматорська» та з нагоди 60-

річчя від дня створення у міському будинку культури 

 

11 квітня 

5. Покладання квітів до Братської могили військовополонених, 

приурочене до Міжнародного дня визволення в’язнів 

фашистських концтаборів на території військової частини  

 А - 4239 

 

11 квітня 

11.00 

6. Відкриття виставки фотографій «Київ 3018 рік» Олександра 

Ляпіна (м. Київ) у музеї-студії фотомистецтва 

 

12 квітня 

7. Звітний концерт  ансамблю бального танцю «Успіх» на 

предмет підтвердження звання «народний аматорський» у 

міському будинку культури 

 

18 квітня  

17.00 

8. Фестиваль «Таланти багатодітної родини» у міському 

будинку культури 

 

19 квітня 

9. Звітний концерт хореографічного відділення дитячої школи 

мистецтв  у музично-драматичному театрі ім. М. 

Старицького 

 

23 квітня 

18.00 

10. Відкриття виставки творчих робіт міського конкурсу «Диво – 

птах і диво – звір» у виставковій залі ДШО та ДПМ 

 

24 квітня 

15.00 

11. Святковий концерт з нагоди 20-річчя з часу створення 

центру національного виховання учнівської молоді  

 

24 квітня 

 

12. Цикл заходів, приурочених до 32-ї річниці Чорнобильської 

катастрофи у закладах культури міста 

 

24 – 26  квітня 

 

13. Концерт муніципального естрадно-духового оркестру з 

обдарованими дітьми міста «Юні дарування» у міському 

25 квітня 

18.30 



будинку культури 

 

14. Святковий концерт зразкового дитячого фольклорного гурту 

«Берегиня» з нагоди 25-річчя з часу створення колективу  у 

дитячій школі мистецтв 

 

26 квітня 

17.30 

15. Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання – 

2018» 

 

протягом місяця 

16. Виїзні благодійні концерти творчих колективів закладів 

культури, шкіл естетичного виховання 

 

квітень 

17. Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів громадян, 

установ 

 

протягом місяця 

18. Підготовка та проведення щотижневих нарад при 

начальнику управління 

 

щовівторка 

19.  Проведення процедури тендерних закупівель послуг з 

організації та проведення концертів артистів у рамках 

фестивалю 

 

6 квітня 

20. Підготовка до свята відкриття туристичного сезону 

 

протягом місяця 

21. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, сесії 

міської ради 

 

протягом місяця 

22. Проведення прийому громадян у центрі надання адмінпослуг перша і третя середа 

місяця 

23. Складання плану роботи управління на  травень 2018 року 

  

до 25 березня 

 

Начальник управління        А.Ромасюков 


