
 

ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради 

 на лютий 2019 року 
 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Концерт-вшанування з нагоди 30-ї річниці виведення 

військ з Афганістану  

 

15 лютого 

10:00 

2. Покладання квітів до пам’ятника подолянам, полеглим 

в Афганістані та інших локальних війнах 

 

15 лютого 

3. Цикл просвітницьких заходів, приурочених до Дня 

Героїв Небесної Сотні  

 

14-21 лютого 

4. Презентація книги В. Олійника «Нескорені»  

 

19 лютого 

5. Марш Пам’яті Героїв.  Покладання квітів до 

пам’ятника  Героїв Небесної Сотні  

 

20 лютого 

6. Театральний проект «Монологи війни» у міському 

будинку культури  

 

20 лютого 

7. 
Відкриття виставки фотографії до Дня Героїв Небесної 

Сотні 

21 лютого 

16:00 

 

8. Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні «Ми – 

українці» 

 

21 лютого 

9. Вечір українського романсу та художнього мистецтва 

«Сьогодні муза в серці править бал», присвяченого до 

Міжнародного дня рідної мови  

 

22 лютого 

17:00 

10. Цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної 

мови «Рідна, калинова, щира і чудова – наша мова»  

  

19-21 лютого 

11. Міжнародний фестиваль камерної музики 

«Хмельницькийкамерфест» в обласній філармонії 

 

26 лютого 

12. Круглий стіл «Розвиток української ідеї у Проскурові в 

часи  Української  революції 1917-1921рр» у музеї 

історії міста 

 

28 лютого  

13. Творчий вечір композитора Віталія Самолюка в 

обласній філармонії 

 

28 лютого 

14. Розробка  кошторисів витрат на проведення  

масштабних фестивалів у 2019 році 

 

до 4 лютого 

15. Запрошення гуртів та колективів на фестивалі. протягом лютого 



Виготовлення друкованої продукції, відеороликів 

фестивалів. 

 

16. Проведення оргкомітетів масштабних фестивалів у 

місті 

 

протягом лютого 

17. Проведення процедури тендерних закупівель послуг з 

організації та проведення фестивалів Rock&Buh,  

MajorMusicParad, народної хореографії імені 

В.Глушенкова. 

 

протягом лютого 

18. Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів 

громадян, установ 

 

протягом місяця 

19. Підготовка та проведення щотижневих нарад  

 

щовівторка 

20. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, сесії 

міської ради 

 

протягом місяця 

21. Проведення прийому громадян у центрі надання 

адмінпослуг 

 

перша і третя середа 

місяця 

22. Складання плану роботи управління на  березень 2019 

року  

 

до 25 лютого 

 

 

 

          Начальник управління       А. Ромасюков 


