
ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради  

 на грудень 2018 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Відкриття Різдвяного ярмарку та засвічення вогнів 

на Головній ялинці. Перша новорічна вечірка  

 

1 грудня 

18.00 

2. Відкриття виставки «Життя на нулі» А. Дубчака                 

(м. Київ) до Дня Збройних Сил України у музеї-

студії фотомистецтва 

 

6 грудня 

16.00 

3. Святковий концерт з нагоди Дня місцевого 

самоврядування 

 

7 грудня 

 

4. Фольклорні посиденьки «Перша зіронька горить, 

Миколай до нас спішить» у центральній бібліотеці  

 

12 грудня 

5. Концерт муніципального естрадно-духового 

оркестру  

 

12 грудня 

18.30 

6. Свято Андрія. Театралізоване дійство «Андріївські 

вечорниці». Виступ гурту «Чумацький шлях» 

 

13 грудня 

18.00 

 

7. Святковий новорічний концерт  зразкового дитячого 

хору «Подільські солов’ї» дитячої музичної школи 

№1  ім. М. Мозгового 

 

17 грудня 

18.00 

 

8. Відкриття виставки за підсумками конкурсу 

української народної іграшки та різдвяно-новорічної 

атрибутики «Різдвяна феєрія»  

 

18 грудня 

16.00 

9. Звіт учнівських колективів музичного відділення 

«Новорічна листівка» у школі мистецтв «Райдуга» 

 

18 грудня 

17.00 

10. Концертна програма «У наш рідний край завітав 

Миколай» у центрі національного виховання 

учнівської молоді 

 

19 грудня 

18.00 

11.  Театралізована вистава «Святий Миколаю, приходь 

до нас з раю!» у дитячій школі мистецтв 

 

17 -21 грудня 

 

12. Святковий майстер- клас з виготовлення новорічних 

еко-прикрас у музеї історії міста 

 

19 грудня 

14.00 

13. Свято Миколая 19 грудня 

18.00 

14. Новорічна гостина Святого Миколая 20 грудня 2018р. – 14 січня 2019 р. 

17.00 -19.00 

 

15. Виставка учнівських та викладацьких робіт «З нами 

Бог»  

З 20 грудня до 20 січня 



 

16. Творчий звіт учнівських та викладацьких колективів 

у дитячій музичній школі №2 

 

20 грудня 

17.00 

17. Сольний концерт учня  ДШМ «Райдуга» Савчука 

Максима «Бринить мелодія душі в казкову 

новорічну ніч» у міському будинку культури 

 

20 грудня 

17.00 

18. Звіт вокально-хорового відділу дитячої музичної 

школи №3, присвячений Новорічним святам,  «З 

передзвоном на поріг вже ступає новий рік» 

 

21 грудня 

16:00 

19. Різдвяний вертеп. Презентація шопки 25 грудня 

16.00 

 

20. Театралізовані новорічні ранки для вихованців 

ЦНВУМ та дітей мікрорайону Гречани 

 

26 - 27 грудня 

 

21. Звітний концерт зразкового ансамблю сучасного 

танцю «Фреш» «Подорож» у дитячій школі 

мистецтв 

 

27 грудня 

17.00 

22. Танцювальний маскарад «Новорічні візерунки» у 

центрі національного виховання учнівської молоді 

 

 28 грудня 

16.30, 18.00 

 

23. Фольклорне свято  «Коляда, коляда» у центрі 

національного виховання учнівської молоді 

 

29 грудня 

14.00 

24. Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів 

громадян, установ 

 

протягом місяця 

25. Підготовка та проведення щотижневих нарад  

 

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 січень 2019 

року  

 

до 25 грудня 

 

 

 

 

          Начальник управління        А. Ромасюков 


