Звіт про роботу у сфері культури і мистецтва міста у 2016 році
1. Затверджено:
- Програму розвитку міста у сфері культури «50 кроків, що змінять місто» на 2016-2020
роки;
- стратегії розвитку для кожного закладу культури міста.
2. Відкрито:
- світлицю-музей традиційної матеріальної культури «Світлиця «Ладовиці»;
- виставкову залу дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
- «Мистецький дворик» у дворі музичної школи №1 ім. М. Мозгового;
- Будинок мистецтв для Подільського культурно-просвітницького центру імені М.К.Реріха
на проспекті Миру,103;
- клас анімації у дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва та
клас саксофону у дитячій школі мистецтв «Райдуга».
3. Засновано дорадчий орган - громадську раду з питань розвитку культурно-мистецького
простору міста.
4. Створюється сектор охорони культурної спадщини і туризму у структурі управління
культури і туризму.
5. Проведено 154 загальноміських заходи з нагоди державних, професійних та народних
свят.
6. Створено мапу фестивалів та конкурсів на 2016-2017 роки. Вперше у місті відбулися:
Регіональний різдвяний етнофестиваль «Благослови, Боже, літо починати, Христа славити!»
за участі колективів міста, Хмельницької та Вінницької областей, джазовий фестиваль
«Поділля Джаз Фест» у форматі open air, Перший міжнародний етнофестиваль «Ладовиці»,
учасниками якого стали фольклорні гурти з Польщі, Грузії, міст Суми, Київ, Львів,
фестиваль меду «Медовий Спас», міський конкурс дитячих творів образотворчого мистецтва
«Рідна мова калинова». Продовжено традицію проведення регіонального конкурсу творчих
колективів викладачів початкових мистецьких навчальних закладів «Музична палітра»,
літературного фестивалю «Слово єднає!», фестивалю хорової музики «Співоча асамблея»,
народного свята зустрічі весни та купальського дійства
7. Проведено 23 творчих звіти народних та зразкових дитячих та дорослих аматорських
колективів для мешканців міста.
8. Створено 16 нових мистецьких програм муніципального академічного камерного хору та
естрадно-духового оркестру.
9. Зіграно 58 вистав у моно театрі «Кут», які відвідало 4070 глядачів, реалізовано
мистецький проект «Молода еліта міста».
10. Реалізовано бібліотечні соціальні проекти: «Жива бібліотека» (спілкування хмельничан з
сучасниками - неординарними особистостями у стінах бібліотек) та «Моя нова поліція»
(інформаційна підтримка реформи Національної поліції у місті).
11. Розроблено концепцію діяльності кожної з 15 міських бібліотек та організовано
спеціалізовані зони для неформальної освіти та дозвілля мешканців міста.
12. Запроваджено для користувачів на сайті міської централізованої бібліотечної системи :
- електронну базу даних «Світова культура» з фондів бібліотеки культурнопросвітницького центру Поділля ім. М. Реріха;
- електронну бібліотеку науково-краєзнавчих збірників «Хмельницькі краєзнавчі студії»;
- нову соціальну безкоштовну послугу доставки книг від міських бібліотек та «Картки
хмельничанина».
13. Організовано спільно з Хмельницьким національним університетом та ІТ-академією
«Circle Web Group»безкоштовні курси програмування від фонду BrainBasket в рамках
проекту»Технологічна нація».
14. Організовано 45 музейних виставок, які відвідало 18250 хмельничан та гостей міста

15. Запроваджено новий екскурсійний маршрут «Знайомство з міською радою», через який
пройшло 800 учнів загальноосвітніх шкіл міста.
16. Проведено акцію «Подаруй експонат музею» та зібрано для музейного фонду музею
історії міста 341 предмет, у т.ч. 264 – в основний фонд.
17. Запроваджується концепція туристичного розвитку міста «Відкрий своє місто»:
- видано Туристичний путівник містом Хмельницьким;
- відкрито літній туристичний сезон;
- розповсюджено у міських музеях «Паспорт мандрівника»;
- виконано художнє оформлення екскурсійного автобусу-кафе;
- виготовлено презентаційний проморолик «Привабливе місто».
18. Придбано сучасне технічне обладнання, меблі та музичні інструменти для закладів
культури на суму 1531,5 тис.грн.
19. Проведено капітальні ремонти та реконструкції закладів, освоєно 3717,9 тис.грн.:
- покрівлі клубу «Книжківці» (перший етап);
- фасаду приміщення дитячої музичної школи №2 на вул. Бандери, 19;
- санвузлів дитячої школи мистецтв на вул. Гагаріна, 3а;
- виставкової зали дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на
вул. Проскурівській,67;
- покрівлі дитячої школи мистецтв «Райдуга» на вул. Курчатова, 9;
- приміщення бібліотеки-філії №7 на вул. Інститутській, 8;
- покрівлі музею історії міста на вул. Проскурівській,30;
- навісу над входом до музею-студії фотомистецтва на вул. Проскурівській, 56;
- гурткових приміщень міського будинку культури на вул. Проскурівській, 43;
- шумоізоляції приміщення дитячої музичної школи №3 на вул. П.Мирного, 18А;
- приміщення школи іконопису «Нікош» на вул. Проскурівській,56.
20. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реставрацію дитячої музичної
школи №1 імені М.Мозгового на вул. Проскурівській,18, реконструкцію дитячої музичної
школи №3 на вул. Кармелюка,8/1, музейного комплексу історії та культури міста на вул.
Свободи,22 (освоєно 402,6 тис.грн.).

