
 

ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради 

 на травень 2018 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Відкриття  концертного сезону у «Мистецькому дворику» 

– пре-паті «ДжазФестПоділля»  

 

4 травня 

19.00 

2. Відкриття сезону родинного відпочинку у парку культури 

та відпочинку імені М. Чекмана 

 

5 травня 

3. Відкриття виставки фотографії про вояків УПА та ЗСУ 

«Об’єктивНА історія» (м. Вінниця) у музеї-студії 

фотомистецтва 

 

8 травня 

4. Цикл просвітницьких та культурно-мистецьких заходів, 

приурочених до Дня пам’яті та примирення  

 

7-9 травня 

5. Покладання вінків та квітів на меморіалах: Слави, 

«Вічний вогонь», «Військове кладовище», приурочені 73-

й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

на меморіалах: «Вічний вогонь», Меморіал Слави, 

«Військове кладовище» 

 

9 травня 

10.00 

6. Концерт пам’яті «Наша пам'ять – незгасна», приурочений 

73-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні на майданчику біля кінотеатру ім. Т. Шевченка 

 

9 травня 

11.30 

7. Відкриття виставки творчих робіт особливих дітей 

«Казковий світ» у виставковій залі 

 

10 травня 

16.00 

8. Фестиваль джазової музики «Джаз Фест Поділля» 

 

11-12 травня 

9. Свято відкриття туристичного сезону «Відкрий своє 

місто»  

 

12 травня 

10. День матері «Так, будь же ти благословенна, мамо!»  13 травня 

14.00 

11. Ювілейний концерт Хмельницького академічного 

муніципального камерного хору з нагоди 20-річчя з часу 

створення  в облмуздрамтеатрі 

 

16 травня 

18.30 

12. Міський конкурс дитячої естетики «Панночка та Пан 

Вишиваночки»  

 

17 травня 

13. Покладання вінків та квітів, приурочені до Міжнародного 

дня пам’яті жертв політичних репресій  

 

18 травня 

14. Цикл заходів у рамках проголошеного Європою 2018 року 

– Роком культурної спадщини у міських бібліотеках 

17 -19 травня 



15. День відкритих дверей та мистецька акція «Ніч у 

фотомузеї» 

 

18 травня 

16. Проект OPERA OPEN AIR SHOW – В. Моцар та «Чарівна 

флейта  на території Молодіжного парку 

 

19 травня 

17. Шевченківські читання «Юнь шанує Кобзаря», 

приурочені до 157-ї річниці перепоховання Т. Г.Шевченка 

 

22 травня 

 

18. Відкриття пам’ятної дошки Р. Шухевичу 

 

23 травня 

12.00 

19. Патріотичний концерт до Дня Героїв  23 травня 

19.00 

20. Фестиваль рок- музики «ROCK&BUH»  

 

25-27 травня 

21. Відкриття виставки фотографій «Сонячні діти» О. 

Андрущенко (м. Ромни) у музеї-студії фотомистецтва 

 

31 травня 

22. Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів громадян, 

установ 

 

протягом місяця 

23. Підготовка та проведення щотижневих нарад при 

начальнику управління 

 

щовівторка 

24. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, сесії 

міської ради 

 

протягом місяця 

25. Проведення прийому громадян у центрі надання 

адмінпослуг 

 

перша і третя середа 

місяця 

26. Складання плану роботи управління на  червень 2018 року 

  

до 25 травня 

 

 

 

         Начальник управління                    А. Ромасюков 


