Звіт
про роботу управління культури і туризму
у 2018 році
2018 рік у сфері культури і мистецтва позначений позитивною динамікою змін та
розвитку:
1. Організовано та успішно проведено масштабні мистецькі фестивалі та свята:
- День міста Хмельницького «Хмельницькому 587: майбутнє прекрасне!»;
- фестиваль писанок «Великодній дивосвіт» (виготовлено та розписано 12
брендованих писанок на теми фестивалів, 2 «писанкових дерева»);
- фестиваль джазу «Jazz Fest Podillya»;
- фестиваль рок-музики «Rock&Buh»;
- XX Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння»;
- фестиваль меду «Медовий спас»;
- V фестиваль хорової музики «Співоча асамблея»;
- ІІ фестиваль студентської творчості «Арт-Студ-Фест»;
- фестиваль-конкурс «Дитяча гуляночка»;
- фестиваль-конкурс з соціальних танців «Нестримний потік»;
- Всеукраїнський конкурс творчих колективів викладачів дитячих мистецьких шкіл
«Музична палітра – 2018»;
- народне свято зустрічі весни у парку культури та відпочинку імені М. Чекмана;
- свято Купала у Молодіжному парку;
- оперу під відкритим небом «Чарівна флейта» В.Моцарта;
- День Героїв;
- свято відкриття туристичного сезону «Відкрий своє місто»;
- Гостину святого Миколая;
- народні гуляння та свята на Різдвяному ярмарку.

«Jazz Fest Podillya»

«Нестримний потік»

2. Підтримано
організаційно
та
фінансово:
фестиваль
«Respublika»,
Всеукраїнський літературно-перекладацький фестиваль «ТRANSLATORIUM»,
Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні «Ми - українці!», проект О. Педана
«JuniorZ» та ще 34 ініціативи громадськості.
фестиваль «ТRANSLATORIUM»

фестиваль «Respublika»

3. Представлено туристичний продукт міста на ХІХ Міжнародній виставціярмарку «ТурЕКСПО» в рамках Львівського міжнародного форуму індустрії
туризму та гостинності.
4. Встановлено меморіальні дошки історичним особистостям: Євгену Коновальцю,
Роману Шухевичу.
5. Продовжено реалізацію проекту Мін’юсту «Шлюб за добу», послугами в рамках
якого скористалося 404 пари (у 2017 році - 300 пар).
6. Здійснено прийом громадян та розглянуто 1158 звернень громадян, запитів
установ та організацій.
7. Надано 81 погодження на розміщення об’єктів сфери відпочинку та розваг,
циркам та луна паркам.

Мистецькі події. Клубна робота
Проведено:
- 296 загальноміських культурно-мистецьких заходи з нагоди державних,
професійних та народних свят, що на 81 захід більше, ніж у минулому році, 562
заходи у клубних установах та 346 заходів у мистецьких школах міста.
- 38 творчих звітів народних та зразкових дитячих та дорослих аматорських
колективів, класів та відділень мистецьких шкіл для мешканців міста.
-

-

Вперше запроваджено:
концертний сезон просто неба у Мистецькому дворику дитячої музичної школи №1
імені М. Мозгового та Мистецькому саду дитячої школи мистецтв «Райдуга»
(мкрн. Гречани) - 22 заходи;
конкурс іміджевого відео «Promisto»;
фестиваль-конкурс «Дитяча гуляночка»;
фестиваль-конкурс з соціальних танців «Нестримний потік»;
пре-паті джазового фестивалю «Jazz Fest Podillya» у Мистецькому дворику;
свято Матері «Так будь же ти благословенна, Мамо!»;
показ мистецького проекту «Літографії» українського письменника Юрія
Андруховича та польського гурту Karbido;
показ мультимедійної вистави «Розділові» (лірика С.Жадана, візуалізація
О. Михайлюк, музика О. Ворсоби);
концерти гурту «Cisco & the Racecars» (США) у рамках Всеукраїнського туру
музики «bluegrass» спільно з управлінням економіки;
ретро-вечірки для людей поважного віку у сквері імені Т.Г. Шевченка (відбулося 9
заходів, взяло участь до 500 осіб);
показ артхаузного кіно у Мистецькому дворику (5 кінопоказів);
кіно-театральну інсталяцію «Птах душі» до 80-річчя В.Стуса.
фестиваль-конкурс «Дитяча гуляночка»

ретро-вечірки
для людей поважного віку

Виготовлено Різдвяну шопку для Різдвяного ярмарку
Виплачено надбавку за вислугу років для клубних працівників
Придбано станки та дзеркала для хореографічних залів міського будинку культури та
центру національного виховання учнівської молоді, сценічні костюми для народного
хору ветеранів «Надвечір’я» (214,5 тис. грн.).
Продовжено реконструкцію існуючих та добудову гурткових приміщень міського
будинку культури (освоєно 453,4 тис. грн.)
Практично завершено капремонт клубу «Книжківці» (освоєно 698,0 тис.грн.)

Професійні муніципальні колективи. Моно театр «Кут»
Проведено:
- 143 концерти муніципальних колективів для різних категорій населення міста
(у 2017р. – 98);
- гастролі муніципальних оркестру та хору у містах: Житомир, Бар Вінницької обл.,
Кам’янець-Подільський, м. Ярослав, Республіка Польща, м. Бед Шльоме ,
Німеччина на ХХІ європейському фестивалі духової музики;
- ювілейні концерти з нагоди 25 – річчя муніципального естрадно-духового
оркестру та 20-річчя муніципального академічного камерного хору.
Створено:
- 19 нових програм муніципального естрадно-духового оркестру та академічного
камерного хору;
- новий проект «Смотритель ночі» у моно театрі «Кут»;
- 70 вистав моно театру «Кут».
Започатковано мистецький проект «Ветеран» для людей поважного віку у моно
театрі «Кут».
Придбано комп’ютерну техніку для естрадно-духового оркестру на суму 19,3 тис.грн.
та сценічні костюми для артистів академічного камерного хору на суму 87,5 тис.грн.
Запроваджено щомісячне 20%
духового оркестру.

преміювання артистів муніципального естрадно-

Гастролі
Муніципального оркестру

новий проект Смотритель ночі
у моно театрі «Кут»

Мистецька освіта
Відкрито класи графічного дизайну у дитячій школі образотворчого та декоративноприкладного мистецтва, мідних духових інструментів (труба) у дитячій школі
мистецтв «Райдуга».
Вперше запроваджено:
- міський конкурс юних піаністів – учнів початкових мистецьких навчальних
закладів;
- відкритий міський конкурс струнно-смичкових ансамблів;
- міський конкурс дитячих художніх робіт «Диво-птах і диво-звір»
- статус Всеукраїнського відкритому конкурсу творчих колективів викладачів
мистецьких шкіл «Музична палітра» .
.
Надано організаційну підтримку та фінансову допомогу 175 учням дитячих
мистецьких шкіл та учасникам колективів для участі у конкурсах та фестивалях на
суму 133,8 тис.грн.
Здобуто 610 перемог у конкурсах всіх рівнів;
Підвищено кваліфікацію 16 викладачів мистецьких шкіл на базі Рівненського центру
підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури.
Створено умови для інклюзивного класу (15 дітей) дитячої школи образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва (додаткове приміщення, меблі, заміна вікон на
енергозберігаючі)
Розпочато капітальний ремонт прилеглої території «Мистецький сад» дитячої
школи мистецтв «Райдуга» (освоєно 637,2 тис.грн )
Проведено капітальний ремонт м’якої покрівлі дитячої школи мистецтв на суму
196,7 тис.грн.
Розроблено науково-проектну документацію, експертизу та інженерно-геодезичні
вишукування по об’єкту «Реставрація будівлі дитячої музичної школи №1»
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію існуючої
системи опалення із зовнішньою тепломережею по мистецькій школі №3 по вул.
Кармелюка,8/1
Придбано меблі, комп’ютерну та мультимедійну, побутову техніку на суму 145,4
тис.грн.
конкурс дитячих художніх робіт
«Диво-птах і диво-звір»

конкурс юних піаністів

Охорона культурної спадщини. Музеї і туризм
Розроблено та видано оригінальну туристичну карту «Хмельницький цікавий»
Створено:
- відеоролик «Музеї міста»;
- аудіо - екскурсії англійською та німецькою мовами по музею історії міста та
музею-студії фотомистецтва
-

Продовжено:
щоквартальне видання «Мистецького календаря міста» з анонсуванням заходів

-

Активізовано музейну роботу:
організовано 3 круглих столи на теми подій Української революції 1917-1920 р.р. з
метою дослідження історії міста;
проведено 205 екскурсій, у т. ч. 15 пішохідних екскурсій містом та 30 екскурсій
Хмельницькою міською радою, 52 виставки, залучено 21875 відвідувачів ( у 2017
році 56 музейних виставок, які відвідало 20600 хмельничан та гостей міста );
надійшло у фонди міських музеїв 730 предметів, що на 79 більше, ніж у 2017 році;
запроваджено новий пішохідно-транспортний екскурсійний маршрут "Мазурленд".

-

-

- Придбано:
- портативний сканер «Архіваріус»;
- нові експонати: малогабаритні макети зброї часів Української революції 3шт. (гвинтівка Мосіна, пістолет Люгера, Маузер К96), 5 комплектів українських
народних строїв та комплект строю реєстрового козака.

туристична карта
«Хмельницький цікавий»

відеоролик «Музеї міста»

Проведено візуальне обстеження технічного стану 31 пам’ятки та об’єкта
культурної спадщини:
1. Військове кладовище (вул. Зеньковського, 1, пам’ятка історії місцевого
значення);
2. Пам’ятник бойової техніки (вул. Кам’янецька, 111, пам’ятка історії місцевого
значення);
3. Братська могила жертв петлюрівського погрому (вул. Толстого, 7/1, пам’ятка
історії місцевого значення);
4. Будинок (вул. Проскурівського підпілля, 75, щойно виявлений об’єкт
архітектури);
5. Будинок, де відбувалося перше засідання Проскурівської міської ради робочих
і солдатських депутатів (1917р.) (вул. Гагаріна, 3, пам’ятка історії місцевого
значення);
6. Магазин (мур.) (вул. Проскурівська, 6, щойно виявлений об’єкт архітектури);
7. Торговий дім (мур.) (вул. Проскурівська, 33, щойно виявлений об’єкт
архітектури);

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Будинок (вул. Кам’янецька, 14, щойно виявлений об’єкт архітектури);
Будинок (вул. Кам’янецька, 51, щойно виявлений об’єкт архітектури);
Будинок (вул. Франка, 49, щойно виявлений об’єкт архітектури);
Будинок
адміністративний
(будинок
управління
облспоживспілки)
(вул. Герцена, 10, пропонується до переліку щойно виявлених об’єктів
архітектури);
Земська школа (пров. Шкільний, 8, пропонується до переліку щойно виявлених
об’єктів архітектури та історії);
Земельна ділянка в історичному центрі міста (вул. Соборна, 12);
Пам’ятник І. Франку (вул. Проскурівська, 66, новоспоруджений об’єкт
монументального мистецтва);
Пам’ятник В. Чорноволу (вул. Соборна, 29, новоспоруджений об’єкт
монументального мистецтва);
Пам’ятник міліціонерам, які загинули при виконанні службових обов’язків
(вул. Зарічанська, 9, новоспоруджений об’єкт монументального мистецтва);
Пам’ятник подолянам полеглим в Афганістані та інших локальних війнах
(вул. Героїв Майдану, 36, новоспоруджений об’єкт монументального
мистецтва);
Пам’ятник пожежникам-Героям Чорнобиля (вул. Героїв Чорнобиля, 1/1,
новоспоруджений об’єкт монументального мистецтва);
Пам’ятник
Григорію
Сковороди
(вул.
Ярослава
Мудрого,
2А,
новоспоруджений об’єкт монументального мистецтва);
Пам’ятник Героям Чорнобиля (вул. Прибузька, 1, новоспоруджений об’єкт
монументального мистецтва);
Скульптурна композиція «Віра. Надія. Любов»(Майдан Незалежності,
новоспоруджений об’єкт монументального мистецтва);
Пам’ятник «Героям Небесної Сотні»(перехрестя вулиць Соборна та Героїв
Майдану, новоспоруджений об’єкт монументального мистецтва).
Кінотеатр «Модерн» (вул. Проскурівська, 18, щойно виявлений об’єкт
архітектури);
Будинок (вул. Подільська, 75, пропонується до переліку щойно виявлених
об’єктів архітектури);
Будинок (вул. Грушевського, 64, щойно виявлений об’єкт архітектури);
Об’єднаний банк (домовласник Ніренберг) (мур.) (вул. Проскурівська, 47,
щойно виявлений об’єкт архітектури);
Житловий будинок (мур.) (вул. Проскурівська, 67, щойно виявлений об’єкт
архітектури);
Дитяча художня школа (вул. Проскурівська, 69, щойно виявлений об’єкт
архітектури);
Особняк (нині РАЦС) (вул. Гагаріна, 4, щойно виявлений об’єкт архітектури);
Особняк (мур.) (вул. Гагаріна, 18, щойно виявлений об’єкт архітектури);
Будинок (вул. Грушевського, 93, щойно виявлений об’єкт архітектури).

Оформлено 59 актів технічного стану на пам’ятки історії, 5 – на пам’ятки
монументального мистецтва,25 – на щойно виявлені об’єкти архітектури, 1 - на
об’єкт археології, 3 – на щойно виявлені об’єкти історії; укладено 41 охоронний
договір (пам’ятки історії, монументального мистецтва та щойно виявлені об’єкти
археології, історії та архітектури).
Продовжено реконструкцію музейного комплексу історії та культури по вул.
Свободи, 22, освоєно 2993,9 тис.грн.

Бібліотечна сфера
Здобуто перемогу у Громадському проекті участі:
- «SMART-бібліотека – помічник «розумного міста» (центральна бібліотека);
- «Коворкінг у бібліотеці – вільний простір для творчості» (бібліотека-філія
№2).
Видано 8 випусків альманахів та збірок хмельницьких авторів: «Південний Буг»,
«Літературна громада» (перший та другий випуски), «Медобори» (два випуски),
збірку «Слово єднає!», збірку «Творчість Івана Іова в контексті сучасних
суспільно-літературних візій», 10 книг хмельницьких письменників: Миколи
Мачківського, Анатолія Ненцінського, Любові Сердунич, Ніни Шмурікової та
інших., підготовлено до друку перший том збірки «Хмельницький і хмельничани.
Почесні громадяни міста».
Нові видання хмельницьких
авторів

Історичний батл у бібліотеці
Запроваджено:
- автоматизовану книговидачу користувачам у центральній міській бібліотеці.
Розпочато штрих-кодування фонду бібліотеки-філії №10 у ПівденноЗахідному мікрорайоні міста.
- нові форми просвітницьких заходів:
- історичні батли «Об’єднай Україну», в яких взяли участь понад 140
користувачів (історична гра "100 років боротьби", яку підготував
Український інститут національної пам'яті до 100-річчя Української
революції 1917-1921 рр.);
- тренінги із залученням до гри «Світ громад»;
- спільні настільні ігри «Країна гідності», в яких взяли участь депутати
міської ради та працівники поліції.;
- телепроект «Казки на троні» спільно з телеканалом «TV7plus» (казки для
дітей розповідали відомі особистості міста);
- онлайн-марафон «Читай українською», під час якого провели понад 30
заходів, учасниками яких стали – близько 100 письменників і 800
користувачів;
- проект «Письменницькі студії у БібліоХабі», в рамках якого проведено 15
зустрічей і презентацій нових книг подільських письменників та
письменників з інших регіонів України.
Проведено капітальний ремонт бібліотеки-філії №6, укомплектовано новими
меблями, освоєно 172,9 тис.грн.
Придбано:
- 6986 прим. нових книг та 170 назв періодики на суму 540,6 тис. грн., у т. ч.
1661 примірник книг місцевих письменників та поетів для бібліотек міста.
- принтер (17,0 тис.грн.)

Кіномистецтво – МКП Кінотеатр імені Т.Шевченка
Ліквідовано кредиторську заборгованість МКП Кінотеатр імені Т. Шевченка
Продемонстровано 126 кінострічок, проведено 1253 кіносеанси, які відвідали на
платній основі 22353 глядачі, що дало можливість отримати 994,3 тис. грн. (валовий
збір), усі показники порівняно з минулим роком зросли.
Проведено:
- фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест – 2018»;
- кінофестиваль українського короткометражного кіно «Відкрита ніч «Дубль
21»;
- кіно-театральну інсталяцію «Птах душі» до 80-ї річниці з Дня народження
поета України В. Стуса спільно з моно-театром «Кут» та центральною
міською бібліотекою;
- кіно-лекцію «Герої України. Крути» спільно з міським будинком культури;
- прем’єрний показ фільму «У нас був шкільний бал» від студії «Bad Rabbits
Foundation»;
- допрем’єрні покази та зустрічі з творчими групами фільмів: «Таємний
щоденник Симона Петлюри», «Дике поле», «Чорний козак»;
- покази фільмів з нагоди державних свят, пам’ятних дат та подій: індійського
кіно «Загадка» в рамках проведення Днів Індії, документального фільму
«Небесна сотня» із циклу «Зима, що нас змінила» з нагоди відзначення Дня
Гідності та Свободи, фільму «Кіборги» в рамках проекту «Життя на нулі» та
з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України.

Придбано:
- ноутбуки на суму 27,8 тис.грн.
- лампу для проектора на суму 54,0 тис.грн.

Начальник управління

А. Ромасюков

