
 

ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради  

 на листопад 2018 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Заходи з нагоди Дня української писемності та мови 

«Україно, молюся за мову, за божественну мову 

твою…» у бібліотеках міста 

 

7-9 листопада 

 

2. Підведення підсумків ІІ міського конкурсу дитячих 

творів образотворчого мистецтва «Рідна мова калинова» 

до Дня української писемності та мови у дитячій школі 

мистецтв 

 

8 листопада 

3. Відкриття персональної виставки заслуженого діяча 

мистецтв України, голови Хмельницької обласної 

організації Національної спілки фотохудожників 

України Олександра Соленцова (м. Хмельницький) з 

нагоди 65-річчя від дня народження у музеї-студії 

фотомистецтва 

 

8 листопада  

16.00 

4. Урочистості з нагоди відзначення Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мистецтва 

у виставковій залі ДШО та ДПМ 

 

9 листопада 

14.00 

 

5. V всеукраїнський фестиваль хорової музики «Співоча 

асамблея» в обласній філармонії 

 

9-11 листопада 

6. Фотовиставка «Дарунок Бога» В. Оглобліна  у 

виставковій залі ДШО та ДПМ 

 

15 листопада 

16.00 

7. ІІ Фестиваль студентської творчості «Арт-Студ-Фест» у 

міському будинку культури 

 

17 листопада  

17.00 

8. Заходи з нагоди Дня Гідності і Свободи (відповідно до 

плану) 

 

21 листопада 

9. Заходи, приурочені до Дня вшанування жертв 

голодоморів 

 

21-24 листопада 

10. Покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні 

 

21 листопада  

11.  Покладання квітів, композицій з колосків та свічок до 

пам’ятника жертвам політичних репресій та голодомору 

«Ангел Скорботи» 

 

24 листопада  

 о 16.00 

12. Цикл заходів у рамках 150-річчя Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка 

 

листопад -грудень 

13. Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів 

громадян, установ 

протягом місяця 



14. Підготовка та проведення щотижневих нарад 

 

щовівторка 

15. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, сесії 

міської ради 

 

протягом місяця 

16. Організація міського конкурсу народної іграшки та 

різдвяно-новорічної атрибутики «Різдвяна феєрія» 

 

протягом місяця 

17. Розробка плану роботи управління культури і туризму 

на 2019 рік 

 

протягом місяця 

18. Проведення прийому громадян у центрі надання 

адмінпослуг 

 

перша і третя середа 

місяця 

19. Підготовка інформації про роботу управління у 2018 

році до звіту міського голови 

 

До 14 листопада 

20. Підготовка заходів на Різдвяний ярмарок та відкриття 

головної ялинки міста 

 

протягом місяця 

21. Складання плану роботи управління на  грудень 2018 

року 

 

до 25 листопада 

 

 

 

 

           Начальник управління        А. Ромасюков 


