План роботи
управління культури і туризму
Хмельницької міської ради
на 2019 рік

м. Хмельницький
2019 р.
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Пріоритетні напрями діяльності
управління культури і туризму:
- створення сприятливих умов для розвитку сучасного мистецтва;
-

підтримка творчості та ініціативи хмельничан для реалізації
талантів, мистецьких ідей та задумів;

-

формування іміджу міста як центру фестивалів та подієвого
туризму;

- активізація культурного життя через запровадження нових форм
просвітництва та дозвілля мешканців міста різних вікових
категорій;
- відкриття нового культурного простору для задоволення
духовних, дозвіллєвих та культурних потреб мешканців міста;
- відродження, збереження
народного мистецтва;

та

популяризація

традиційного

- забезпечення рівних можливостей для розвитку мистецьких
здібностей дітей, у тому числі дітей з особливими потребами;
- популяризація нішового
українського кіно;
-

фестивального,

охорона, паспортизація пам’яток
спадщини, їх популяризація;

та

інтелектуального

об’єктів

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів
проведення капітальних ремонтів їх приміщень.
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культурної
культури,

Організаційні заходи
1. Виконання міських, обласних та державних програм:

Програми розвитку міста Хмельницького у сфері культури
на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»;

Програми економічного та соціального розвитку міста
Хмельницького на 2018 рік;

Програми
підтримки
обдарованих
дітей
міста
Хмельницького;

Програми підтримки книговидання місцевих авторів та
популяризації української книги у м. Хмельницькому на 2018-2020 рр.
«Читай українською»;

Програми збереження культурної спадщини Хмельницької
області на 2015-2020 роки
2.Організація заходів відповідно до Плану роботи Хмельницької
міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення
3. Проведення засідань Координаційної ради із закупівель книг
місцевих авторів за рахунок коштів міського бюджету
4. Організація фольклорних експедицій по вивченню фольклору
та етнографії Поділля
5. Відкриття класів анімації та сценографії у дитячій школі
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
6. Проведення відкритого творчого конкурсу щодо створення
арт-об'єкта «Люблю Хмельницький»
7. Встановлення сіті-лайтів у місті для рекламування мистецьких
заходів
8. Створення центру артхаузного кіно
9. Прибирання прилеглих територій закладів та визначених
міською радою місць
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Основні питання для розгляду
на засіданні колегії та художній раді
при управлінні культури і туризму міської ради
Лютий
Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської
роботи установ культури міста у 2018 році та завдання щодо їх
діяльності у 2019 році
Березень
Про навчально-виховну та виставкову роботу дитячої школи
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
Червень
Про виконання Стратегії розвитку міста Хмельницького на 20172020 роки
Липень
Про розгляд пропозицій закладів культури міста щодо
присвоєння почесного звання «Кращий за професією», міських премій
імені Б. Хмельницького та М. Орловського
Листопад
– Про розгляд документів на предмет призначення стипендій
міської ради обдарованим дітям міста, викладачам початкових
мистецьких навчальних закладів, митцям міста
– Про Реєстр об’єктів матеріальної та нематеріальної культурної
спадщини міста
Грудень
Про затвердження плану роботи управління культури і туризму
міської ради на 2020 рік
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Фестивалі та конкурси у місті Хмельницькому
Мистецький проект «Різдвяний ярмарок»
1-19 січня
управління культури і туризму
заклади культури міста
Всеукраїнський різдвяний етнофестиваль «Дар днесь пребагатий!»
16 січня
управління культури і туризму
дитяча музична школа №2
ГО «Відродження традицій Поділля»
Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні «Ми – українці!»
21 лютого
управління культури і туризму
Міський будинок культури
Білий І.Б.
Міжнародний фестиваль камерної музики
«Хмельницькийкамерфест»
26 лютого
управління культури і туризму
обласна філармонія
Фестиваль дитячих театрів «Театральна мозаїка – 2019»
1-2 квітня
управління культури і туризму
культурно-мистецький центр імені М. Реріха
Фестиваль писанок «Великодній дивосвіт»
22-24 квітня
управління культури і туризму
дитяча школа образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва
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ІІ міський конкурс дитячих художніх робіт «Портрет моєї матусі»
квітень
управління культури і туризму
дитяча школа мистецтв «Райдуга»
Фестиваль духових оркестрів та мажореток
«Khmelnytskyi Major-Parad»
10-11 травня
управління культури і туризму
муніципальний естрадно-духовий оркестр
Міський конкурс дитячої естетики
«Панночка та Пан Подолянчики»
18 травня
управління культури і туризму
Міський будинок культури
Рок-фестиваль «ROCK&BUH»
24-26 травня
управління культури і туризму
фестивальна рада
ХХІ Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння»
1-7 червня
управління культури і туризму
моно-театр «Кут»
Міжнародний фестиваль народної хореографії ім. В. Глушенкова
12-17 червня
управління культури і туризму
центр національного виховання учнівської молоді
народний та зразковий колективи «Веснянка»

Всеукраїнський фестиваль «особливих» дітей та молоді
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«Сяйво дитинства»
4-7 червня
управління культури і туризму
обласне товариство «Союз організацій інвалідів України»
міський будинок культури
ІІ міський фестиваль-конкурс з соціальних танців
«Нестримний потік»
липень
управління культури і туризму
міський будинок культури
Фестиваль меду «Медовий спас»
15-17 серпня
управління культури і туризму
міський будинок культури
заклади культури міста
Відео-арт конкурс «PROMISTO»
вересень
управління культури і туризму
МКП Кінотеатр імені Т.Шевченка
Фестиваль «RESPUBLICA»
30 серпня – 1 вересня
Управління культури і туризму
ГО «Територія»
А.Захарко
Міський літературний фестиваль «Слово єднає!»
24-29 вересня
Управління культури і туризму
Централізована бібліотечна система
Літературні спілки
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Всеукраїнський літературно-перекладацький фестиваль
«TRANSLATORIUM»
27-29 вересня
управління культури і туризму
дирекція фестивалю
Регіональний фестиваль української музики та пісні
«Червона калина»
14 жовтня
управління культури і туризму
міський будинок культури
заклади культури міста
Всеукраїнський конкурс дитячих художніх робіт, присвячений
Дню захисника України «Слава Героям!»
жовтень
управління культури і туризму
дитяча школа образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва
Міський конкурс образотворчого
мистецтва «Різдвяна феєрія»
листопад – грудень

та

декоративно-ужиткового

управління культури і туризму
дитяча музична школа №3
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Заходи
з нагоди 100-річчя Української революції 1917-1921 р.р.
22 січня

Урочистості та концерт з
нагоди 100-річчя
Соборності України

22 січня

Відкриття меморіальної
дошки С. Петлюрі –
державному, політичному
і військовому діячеві,
голові Директорії
Української Народної
Республіки,
організатору Армії
Української Народної
Республіки, Головному
Отаману Армії УНР
Цикл культурнопросвітницьких заходів до
річниці бою під Крутами
Кіно-вечір «Герої України.
Крути. Перша
незалежність»

28-29 січня
29 січня

21 лютого

березень

Історико-краєзнавчий
круглий стіл «Розвиток
української національної
ідеї у Проскурові у період
Української революції
1917-21 р.р.»
Літературно-мистецька
година «Поезія героїки
визвольних змагань
українського народу 191721 рр.»
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Управління культури і
туризму
Центр національного
виховання учнівської
молоді
Управління культури і
туризму
Міський будинок
культури

Заклади культури
Міський будинок
культури
Кінотеатр імені
Т. Шевченка
Музей історії міста
Хмельницького

Музей історії міста
Хмельницького

червень

вересень

Історичний флешмоб за
участі реконструкторських
клубів за подіями
Української революції
1917-21 рр.»
Круглий стіл
«Становлення Народного
Руху України за
перебудову на
Хмельниччині»

Музей історії міста
Хмельницького

Музей історії міста
Хмельницького

Заходи з нагоди державних, професійних свят,
пам‘ятних дат та ювілеїв
Гостина Святого
Миколая
Новорічна вечірка біля
головної ялинки міста
Цикл заходів у рамках
проекту «Різдвяний
ярмарок» (за окремим
планом)
Театралізоване дійство
«Країна Різдвяних
мрій»
Відкриття виставки
конкурсу фотографії
«Різдвяний
Хмельницький»
Міжнародний
мистецький флешмоб
«Museum Selfie Day –
2019»
Заходи з нагоди 100річчя Соборності
України

Січень
1-14січня
Міський будинок культури
згідно з графіком
1 січня
Міський будинок культури
1- 19 січня

Заклади культури

17 січня

Дитяча школа мистецтв

17 січня

Музей-студія
фотомистецтва

17 січня

Музей-студія
фотомистецтва

22 січня

Заклади культури
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Вечір українських
колядок та щедрівок
Цикл культурнопросвітницьких заходів
до річниці бою під
Крутами
Міський етап
Всеукраїнського
конкурсу
учнівської творчості
«Об’єднаймося ж, брати
мої», присвячений
Шевченківським дням
Відкриття виставки
фотографій
Хмельницької обласної
організації
Національної спілки
фотохудожників
України
Вечір з нагоди 20-річчя
від дня заснування
зразкового театру-студії
«Чарівна скринька»
Цикл просвітницьких
заходів, приурочених
Дню Героїв Небесної
Сотні
Марш Пам’яті Героїв.
Покладання квітів до
пам’ятника Героям
Небесної Сотні
Театральний проект
В. Павловського

23 січня

муніципальний академічний
камерний хор
28-29 січня Заклади культури

протягом
січня

Дитяча школа
образотворчого
та декоративноприкладного мистецтва
мистецькі школи

31 січня

Музей-студія
фотомистецтва

31 січня

Дитяча школа мистецтв

Лютий
14-21
Заклади культури
лютого
20 лютого

Управління культури і
туризму
Міський будинок культури

20 лютого

Управління культури і
туризму
Міський будинок культури
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Вечір українського
21 лютого
романсу та художнього
мистецтва «Сьогодні
муза в серці править
бал» з нагоди
Міжнародного дня
рідної мови
Відкриття виставки
21 лютого
фотографії з нагоди Дня
Героїв Небесної Сотні
Творчий вечір
28 лютого
композитора Віталія
Самолюка в обласній
філармонії

Дитяча школа мистецтв
«Райдуга», центральна
міська бібліотека

Музей-студія
фотомистецтва
Муніципальний
академічний камерний хор

Березень
1 березня
Муніципальний естраднодуховий оркестр

Концерт «Улюблені
пісні для
найчарівніших»
Народне свято зустрічі 3 березня
весни у парку культури
та відпочинку імені
М. Чекмана
Заходи на вшанування
9 березня
Т.Г.Шевченка.
Покладання квітів до
пам’ятника Кобзареві у
сквері, що носить його
ім’я, з нагоди 205-ї
річниці від дня
народження
Покладання вінків та
25 березня
квітів з нагоди 75-ї
річниці визволення
міста Хмельницького
від нацистських
окупантів
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Центр національного
виховання учнівської
молоді
заклади культури
Управління культури і
туризму
Міський будинок культури
Муніципальний
академічний камерний хор

Управління культури і
туризму
Міський будинок культури

День Національної
Гвардії України

26 березня

Проведення
майстер- 15 березня
класу «Ікона на склі
олійними фарбами»
Міський тур
березень
Всеукраїнського
конкурсу «Лідер
читання»

Центр національного
виховання учнівської
молоді
Школа іконопису «Нікош»
Міська бібліотека-філія
№12 для дітей
централізованої
бібліотечної системи

Квітень
11 квітня
Управління культури і
туризму
Міський будинок культури

Покладання квітів до
Братської могили
військовополонених,
приурочене до
Міжнародного дня
визволення в’язнів
фашистських
концтаборів
Концерт з обдарованими 17 квітня
дітьми міста «Юні
дарування»
Ювілейний концерт
18 квітня
народного ансамблю
«Експромт» з нагоди
20-ти річчя з дня
створення у міському
будинку культури
Загальноміський
19 квітня
екскурсійний день з
нагоди відкриття
туристичного сезону
Виставка під відкритим 19 квітня
небом «Подорож містом
у світлинах» з нагоди
відкриття туристичного
сезону
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Муніципальний естраднодуховий оркестр
Мистецькі школи
Управління культури і
туризму
Дитяча музична школа №2

Управління культури і
туризму
Заклади культури
Музей-студія
фотомистецтва

Виставка ікон «Свято
Христового
Воскресіння» та
майстер-клас «Образ
спасителя на писанці» в
рамках Фестивалю
писанок «Великодній
дивосвіт»
Майстер-клас
«Великодня писанка» в
рамках Фестивалю
писанок «Великодній
дивосвіт»
Цикл заходів,
приурочених Дню
Чорнобильської трагедії
День джазу «Музика
вільних»

23 квітня

Школа іконопису «Нікош»

24 квітня

ДШО та ДПМ

24-26
квітня

Заклади культури

30 квітня

Управління культури і
туризму
Муніципальний естраднодуховий оркестр
Дитяча школа мистецтв

Травень
Відкриття концертного 3 травня
сезону та атрхаузного
кіно у «Мистецькому
дворику» Хмельницької
музичної школи №1
імені М.Мозгового. під
відкритим небом

Дитяча музична школа №1
імені М. Мозгового

Цикл просвітницьких та 7-9 травня
культурно-мистецьких
заходів, присвячених
Дням пам’яті та
примирення

Заклади культури

15

Мітинги та
покладання вінків і
квітів, присвячені до
74-ї річниці Перемоги
над нацизмом у Другій
світовій війні

8 травня

Відкриття виставки
фотографій з нагоди
Дня Матері
Відкриття сезону ретровечірок «Для тих, кому
за…» у сквері імені
Т.Шевченка
Заходи Open аir з
нагоди Дня Європи у
Молодіжному парку

10 травня

Фотовиставка
«Європейське обличчя
мого міста» у
Молодіжному парку
Покладання вінків та
квітів до Міжнародного
дня пам’яті жертв
політичних репресій
День відкритих дверей.

Управління культури і
туризму
Міський будинок культури
Центр національного
виховання учнівської
молоді
Муніципальний
академічний камерний хор
Муніципальний естраднодуховий оркестр
Музей-студія
фотомистецтва

5 травня

Культурно-мистецький
центр «Ветеран»

18 -19
травня

Управління культури і
туризму
Муніципальний
академічний камерний хор
Муніципальний естраднодуховий оркестр

19 травня

Музей-студія
фотомистецтва

17 травня

Управління культури і
туризму
Міський будинок культури

18 травня

Музей історії міста
Хмельницького
Музей-студія
фотомистецтва

Мистецький проект
«Ніч в музеї»

16

Фольклорне свято
«Ладовиці»

20 травня

Концертно-патріотична
акція «День героїв».
Стріт-проект «Герої не
вмирають!»

23 травня

Відкриття виставки
фотографій з нагоди
180-річчя фотографії

30 травня

Дитяча музична школа №2
ГО «Відродження традицій
Поділля»
Управління культури і
туризму
Міський будинок культури
Музей історії міста
Музей-студія
фотомистецтва
Музей-студія
фотомистецтва

Червень
Заходи з нагоди
1 червня
Міжнародного дня
захисту дітей
Відкриття літніх
1 червня
майданчиків
«Бібліотечне літо»
Творчий вечір
5 червня
аранжувальника,
артиста муніципального
естрадно-духового
оркестру Віталія Дячука

Заклади культури

Відкриття персональної
виставки фотографій
Ірини Роїк (м.Одеса)
Покладання вінків та
квітів, приурочене Дню
Скорботи і вшанування
пам‘яті жертв війни в
Україні на меморіалі
«Вічний вогонь»

20 червня

Музей-студія
фотомистецтва

21 червня

Управління культури і
туризму
Міський будинок культури

17

Централізована бібліотечна
система
Муніципальний естраднодуховий оркестр

Творчий вечір Лесі
Дичко в обласній
філармонії
Вуличні імпрези
хорової музики
Купальське дійство
«Ой, на Івана, ой, на
Купала»
Цикл заходів
«Мистецьке літо» (за
окремим планом)
Відкриття виставки
фотографій «NUEL
Affection» Світлани
Єлісеєвої
Відкриття виставки
НЮ-фотографій
Арсенія Глінського
(м.Харків)

27 червня

Муніципальний
академічний камерний хор

протягом
червня

Муніципальний камерний
хор

Липень
6 липня
Центр національного
виховання учнівської
молоді
протягом
Заклади культури
липня
9 липня

Музей-студія
фотомистецтва

12 липня

Музей-студія
фотомистецтва

Серпень
Просвітницькі заходи з
нагоди 28-ої річниці
Незалежності України
Заходи з нагоди Дня
Державного Прапора
України
Концерт під відкритим
небом, присвячений
Дню незалежності
України на майдані біля
кінотеатру імені
Т.Шевченка

20-23
серпня

Заклади культури міста

23 серпня

управління культури і
туризму
заклади культури міста
Центр національного
виховання учнівської
молоді

24 серпня

18

Покладання квітів до
пам’ятника
Т.Г.Шевченку з нагоди
Дня незалежності
України

24 серпня

Парад вишиванок

24 серпня

Відкриття мистецького
проекту «DiaFragma»
Діани Суліми
(м. Нетішин)
Покладання вінків та
квітів з нагоди Дня
партизанської слави на
меморіалі «Військове
кладовище»
Відкриття виставки конкурсу фотографії
«Хмельницький крізь
об'єктив» з нагоди 588річчя міста
Хмельницького
Відкриття виставки
скульптури О. Леонова
День міста
Хмельницького

Управління культури і
туризму
Міський будинок культури
Муніципальні академічний
камерний хор
Муніципальний естраднодуховий оркестр
Муніципальний естраднодуховий оркестр
Заклади культури міста

Вересень
5 вересня
Музей-студія
фотомистецтва
20 вересня

Управління культури і
туризму
Міський будинок культури

26 вересня

Музей-студія
фотомистецтва

28 вересня

Управління культури і
туризму
Культурно-мистецький
центр імені М. Реріха
Управління культури і
туризму
Заклади культури
Культурно-мистецький
центр імені М. Реріха

28-29
вересня

Відкриття виставки
28 вересня
дитячих художніх робіт
«Ми – діти космосу»

19

Свято мікрорайону
Книжківці
Урочистості з нагоди
Всеукраїнського дня
бібліотек

29 вересня

Клуб «Книжківці»

30 вересня

Централізована бібліотечна
система

Жовтень
День відкритих дверей
для людей пенсійного
віку з нагоди
Міжнародного дня
людей похилого віку та
Дня ветерана
Концерт-вшанування з
нагоди Міжнародного
дня людей похилого
віку
Урочистості з нагоди
Міжнародного дня
музики

1 жовтня

Музей-студія
фотомистецтва

1 жовтня

Культурно-мистецький
центр «Ветеран»

1 жовтня

Святковий концерт з
нагоди Дня захисника
Вітчизни
Відкриття виставки
Міжнародного Салону
художньої фотографії
«Фотовернісаж на
Покрову, 2019»

11 жовтня

Управління культури і
туризму
Муніципальний
академічний камерний хор
Міський будинок культури

17 жовтня

Музей-студія
фотомистецтва

Покладання квітів та
вінків з нагоди 74-ої
річниці визволення
України від
нацистських окупантів

25 жовтня

Управління культури і
туризму
Міський будинок культури

20

Хоровий вечір «Ганна
Гаврилець – Ерік
Вітекар: паралелі
сучасної української та
американської музики»
Заходи з нагоди Дня
української писемності
та мови
Урочистості з нагоди
Всеукраїнського дня
працівників культури та
майстрів народного
мистецтва
Цикл заходів до Дня
Свободи та Гідності
Покладання квітів до
пам’ятника Героям
Небесної Сотні.
Патріотично-мистецька
акція з нагоди Дня
Гідності та Свободи
Відкриття виставки
фотографій з нагоди Дня
Гідності та Свободи
Заходи, приурочені Дню
вшанування жертв
голодомору 19321933рр.
Покладання квітів,
композицій з колосків та
свічок до пам‘ятника
жертвам політичних
репресій та голодомору
«Янгол Скорботи»

31 жовтня

Муніципальний камерний
хор

Листопад
05 – 08
Централізована бібліотечна
листопада система
8
Управління культури і
листопада туризму

19-21
Заклади культури
листопада
21
Управління культури і
листопада туризму
Міський будинок культури
Кінотеатр імені Т.Шевченка
21
Музей-студія
листопада фотомистецтва
21-22
листопада

Заклади культури міста

23
Управління культури і
листопада туризму
Міський будинок культури

21

Концертна програма
солістівінструменталістів
Відкриття Різдвяного
ярмарку. Урочисте
засвічення новорічних
вогнів на головній
ялинці міста.
Мистецькі заходи з
нагоди Дня Збройних
Сил України
Концерт з нагоди Дня
місцевого
самоврядування
Відкриття персональної
виставки фотографії
Костянтина Жданова
Концерт «Сяйво
Різдвяної зірки»
Вистава «Святий
Миколаю, приходь до
нас з Раю» в рамках
благодійної мистецької
акції «Діти – для дітей»
Відкриття виставки за
підсумками конкурсу
дитячого мистецтва
«Різдвяна феєрія» у
виставковій залі
Відкриття гостини
Святого Миколая
Заходи Різдвяного
ярмарку

27
Муніципальний естраднолистопада духовий оркестр
Грудень
1 грудня
Управління культури і
туризму
Міський будинок культури
5 грудня

Муніципальний камерний
хор

6 грудня

Міський будинок культури

12 грудня

Музей-студія
фотомистецтва

12 грудня

Муніципальний естраднодуховий оркестр
Дитяча школа мистецтв

16-20
грудня

17 грудня

Дитяча музична школа №3

19 грудня

Управління культури і
туризму
Міський будинок культури
Заклади культури міста

протягом
грудня

22

Культурний простір під відкритим небом
Мистецький дворик
дитячої музичної школи №1
імені Миколи Мозгового
Травень
3 Відкриття концертного сезону. Концерт вокально-хорової музики
учнів та колективів ДМШ №1
8 Концерт зразкового ансамблю скрипалів «Елегія» музичної школи
№2
17 Концерт зразкового вокального ансамблю «Веселі нотки» дитячої
музичної школи №2
24 Концертна програма естрадного оркестру дитячої школи
мистецтв «Big-Bend»
31 Концертна програма зведеного хору вокально-хорового відділення
дитячої музичної школи №2
Червень
Концерт вокальної групи «Art-sound» та учнів музичного та
вокального відділень дитячої школи мистецтв
8 Концерт солістів і творчих колективів музичної школи №3
21 Концерт інструментальної музики учнів та викладачів дитячої
музичної школи №1 імені М.Мозгового
27 Показ артхаузного кіно
7

Липень
5 Показ артхаузного кіно
12 Танцювальний вечір та майстер-клас із сучасних міських танців
19 Показ артхаузного кіно
27 Показ артхаузного кіно

23

Серпень
2 Показ артхаузного кіно
9 Танцювальний вечір та майстер-клас із сучасних міських танців
24 Концерт учнів та викладачів мистецьких шкіл міста «До України
серцем пригорнусь»
30 Концерт інструментальної музики за участю фортепіанного
квартету «Royal-mix», фортепіанного дуету «Контрасти» та
камерного ансамблю «Імпреза» дитячої школи мистецтв
Вересень
6 показ артхаузного кіно
13 Концертна програма народного ансамблю «Забава» та учнів класу
народного співу дитячої школи мистецтв
20 Вечір класичної музики за участю учнів та колективів ДМШ №1
27 Закриття концертного сезону. Концерт за участю кращих
колективів та солістів мистецьких шкіл міста
«Мистецький сад»
дитячої школи мистецтв «Райдуга»
Серпень
23 Відкриття мистецького простору. Концертна програма учнів та
викладачів дитячої школи мистецтв «Райдуга» «Ми з тобою і є
Україна!»
30 Концертна програма колективів центру національного виховання
учнівської молоді «Країна творчих людей»
Вересень
6 Концерт учнів сольного співу школи мистецтв «Райдуга»
13 Концерт народної хореографії за участі колективів центру
національного виховання учнівської молоді
20 Вечір класичної музики під відкритим небом за участю учнів та
викладачів музичного відділення школи мистецтв «Райдуга»

24

Охорона культурної спадщини. Туризм
1. Моніторинг стану інформаційних табличок з QR-кодами на
будівлях, що є пам’ятками та об’єктами культурної спадщини
раз у півріччя
Сектор охорони культурної
спадщини і туризму
2. Розробка реєстру об’єктів матеріальної та нематеріальної
культурної спадщини
січень-березень
Сектор охорони культурної
спадщини і туризму
Музей історії міста
3. Підготовка історичних довідок щодо місць поховань жертв
репресій на території старого кладовища і кладовища біля ЗАТ
«Легпром»
січень-лютий
Сектор охорони культурної
спадщини і туризму
Музей історії міста
4. Обстеження технічного стану пам’яток та об’єктів культурної
спадщини міста
протягом року
Сектор охорони культурної
спадщини і туризму
Робоча група
5. Підготовка облікової документації на щойно виявлені об’єкти
культурної спадщини
протягом року
Сектор охорони культурної
спадщини і туризму
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6. Видання:
- буклету «Монументальне мистецтво міста Хмельницького»;
- довідника щойно виявлених об’єктів культурної спадщини за
видом «архітектура та містобудування»
протягом року
Сектор охорони культурної
спадщини і туризму
7. Створення об’єднання екскурсоводів
лютий
Сектор охорони культурної
спадщини і туризму
музеї міста
8. Актуалізація переліку туристичної інфраструктури: заклади
розміщення туристів, заклади громадського харчування тощо
протягом першого півріччя
Сектор охорони культурної
спадщини і туризму
9. Актуалізація даних щодо пам’яток та об’єктів культурної
спадщини відповідно до наказів Міністерства культури України,
управління культури, національностей, релігій та туризму
Хмельницької облдержадміністрації
протягом року
Сектор охорони культурної
спадщини і туризму
10. Оновлення основної
Хмельницького
січень-квітень

експозиції

музею

історії

міста

Сектор охорони культурної
спадщини і туризму
Музей історії міста
11. Виготовлення
торбинок тощо
протягом року

сувенірної

продукції:

магнітів,

листівок,

Сектор охорони
культурної спадщини і туризму
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Робота з кадрами
1. Забезпечити:
1.1. проведення щорічного оцінювання виконання особами
місцевого самоврядування управління покладених на них обов‘язків і
завдань відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 28.12.2000 року№1922
До 16 лютого
Управління культури і туризму
1.2. подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2018 рік
до 1 квітня
Управління культури і туризму
1.3. якісний набір учнів до мистецьких шкіл, насамперед, у класи
українських народних, духових, струнно-смичкових інструментів,
народної хореографії, народного та академічного співу
червень-вересень
Директори ПСНМЗ
1.4. підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтва міста
на базі обласного науково-методичного центру культури і мистецтва
згідно із затвердженим планом-графіком
протягом року
Директори закладів культури
1.5. проведення перевірок з дотримання у підвідомчих закладах
трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку
протягом року
Управління культури і туризму
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2. Провести:
- організаційні заходи з визначення лауреатів міських премій імені
Б.Хмельницького та М.Орловського, кращого працівника галузі у
рейтингу «Кращий за професією», стипендіатів міської ради.
протягом року
Управління культури і туризму
Директори закладів культури
- щотижневі виробничі наради з керівниками закладів культури та
мистецьких колективів
протягом року
Начальник управління

Фінансово-економічна діяльність, внутрішній контроль
1. Забезпечити ефективне та цільове використання бюджетних
коштів
протягом року
Директори закладів культури
2. Підбити підсумки фінансово-господарської діяльності закладів
культури за 2018 рік
Директори закладів культури
та муніципальних колективів
3. Прозвітувати про здійснення фінансово-господарської діяльності
закладів культури у 2018 році на засіданнях балансових комісій
лютий, березень
Директори закладів культури
та муніципальних колективів
4. Забезпечити виконання
населенню.
протягом року

планів

надання

платних

послуг

Директори закладів культури
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5.

Провести капітальні ремонти на визначених об’єктах галузі
протягом року
Управління культур і туризму
Заклади культури

6.
Здійснити заходи з підготовки закладів культури до роботи в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років
червень-вересень
Директори закладів
7. Вжити заходів щодо економного споживання бюджетними
установами у приміщеннях і на прилеглих територіях енергоносіїв
відповідно до затверджених лімітів
протягом року
Директори закладів культури
8. Здійснювати заходи щодо забезпечення охорони праці, пожежної
безпеки об'єктів культури міста (за окремим планом)
протягом року
Управління культури і туризму
Директори закладів
9.
Забезпечити проведення перевірок з фінансово-господарської
діяльності установ, об’їздів закладів на предмет готовності до роботи
в осінньо-зимовий період
протягом року
Управління культури і туризму
Централізована бухгалтерія закладів культури
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