ПЛАН
роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради
на квітень 2019року
№
Назва заходів
з/п
1. Відкриття виставки фотографій «Погляд – 2018» у Музеїстудії фотомистецтва

Дата проведення
4 квітня
16.00

2.

Відкриття ювілейної персональної виставки живопису
Володимира Марчука у виставковій залі ХДШО та ДПМ

4 квітня
16.30

3.

Концерт народного ансамблю пісні та музики «Ретро» з
нагоди 75-річчя звільнення Хмельницької області від
нацистських загарбників біля меморіалу Слави

5 квітня

4.

Фестиваль дитячих театрів «Театральна мозаїка» у
культурно-мистецькому центрі ім. М. Реріха

5.

Презентація книги Івана Байдака у центральній бібліотеці

6 квітня

6.

Звітний концерт народної капели бандуристів у міському
будинку культури

10 квітня
15.00

7.

Покладання квітів до Братської могили
військовополонених, приурочене до Міжнародного дня
визволення в’язнів фашистських концтаборів на території
військової частини А - 4239
(вул. Чорновола, 192)

11 квітня
11.00

8.

Відкриття виставки Великодньої автентики від Світлани
Делікатної у музеї історії міста

12 квітня
16.00

9.

Концерт з нагоди 20-річчя з часу створення народного
аматорського ансамблю «Експромт» у міському будинку
культури

12 квітня
17.00

6–7 квітня

10. Звітний концерт дитячої музичної школи №3. Виставка
художніх робіт учнів відділу образотворчого мистецтва

16 квітня
16.00

11. Звітний концерт учнів класу хорового співу викладача Л.
Петрусь на предмет присвоєння звання «зразковий
аматорський» хору «Веснянка» музичної школи №2 в
органній залі обласної філармонії

16 квітня
17.00

12. Концерт муніципального естрадно-духового оркестру з
обдарованими дітьми міста «Юні дарування» у міському
будинку культури

18 квітня
18.00

13. Круглий стіл на тему: «Сучасний Хмельницький цікавий

18 квітня

для туристів» у виставковій залі ДШО та ДПМ
14. Загальноміський екскурсійний день з нагоди відкриття
туристичного сезону

10.00
19 квітня

15. Звітний концерт дитячої музичної школи №2

19 квітня
16.30
21 квітня
16.00

16. Гаївки, веснянки «Вербич, вербич весну поклич» на
Великодньому ярмарку
17. Звітний концерт хореографічного відділення дитячої
школи мистецтв в обласному музично-драматичному
театрі імені М.Старицького
18. Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія» у
міських бібліотеках
19. Фестиваль «Великодній дивосвіт»

21. Підготовка та проведення щотижневих нарад

прийому

оркестрових
громадян

у

протягом місяця

шоу-програм

центрі

надання

25. Складання плану роботи управління на травень 2019 року
Начальник управління

протягом місяця
щовівторка

22. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, сесії
міської ради

24. Проведення
адмінпослуг

протягом місяця
13 квітня – 12 травня

20. Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів громадян,
установ

23. Підготовка
фестивалю
«АртМажорШоу»

22 квітня
18.00

перша і третя середа
місяця
до 25 квітня
А. Ромасюков

