
 
ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради 

 на липень 2020 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Закриття 27-го театрального сезону «Сало в шоколаді» (сатиричне 

моно-шоу) у Мистецькому дворику 

 

1 липня 

20.30 

2.  Концерти рок-музики в рамках проетку «4 вечори з Rock&Buh» на 

YouTube каналі фестивалю 

2-3 липня 

9-10 липня 

3. Перформанс фольклорного ансамблю «Златограйчик» в рамках 

святкування  Івана Купала (мікрорайон Озерна) 

 

6 липня 

4. «На Купало сонце грало» - виїзна експозиція музею історії міста 

 

7 липня 

5. Виставка фотографій «Я і родина моя» з нагоди святкування Івана 

Купала 

 

7 липня 

6. «Літературник» народного театру «Дзеркало» міського будинку 

культури у Мистецькому дворику 

 

7 липня 

17.00 

7. Благодійний бард-тур народного артиста України В. Смотрителя у 

рамках проєкту «Ветеран» (мікрорайони: Ружична, Ракове, Виставка, 

Гречани, Південний західний) 

 

14, 16, 21, 23, 28, 30 

липня 

8. Цикл перформансів «Мистецтво під час карантину» на вул. 

Проскурівській 

 

протягом місяця 

щотижня 

9. ІІІ міський фестиваль-конкурс з соціальних танців «Нестримний 

потік» 

 

протягом місяця 

 

10. Перформанси та кінопокази у Молодіжному парку протягом місяця 

щосуботи 

 

11. Заходи в рамках Американський пікнік 

 

17-19 липня 

12. Виставка творчих робіт учнів класу викладача Наталії Філіпович 

«Керамічний всесвіт» 

 

20 липня 

13.00 

13. Міський фестиваль-конкурс з соціальних та вуличних танців 

«Нестримний потік» на майданчику біля кінотеатру ім. Т. Шевченка 

 

щонеділі 

17.00 

14. Цикл заходів «Бібліотечне літо» (за окремим планом) протягом місяця 

 

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

 

протягом місяця 

16. Моніторинг стану інформаційних табличок з QR-кодами на будівлях-

об'єктах та памятках культурної спадщини 

 

протягом місяця 

17. Організація участі працівників культури у Дні здоров’я 3 липня 



  

18. Проведення щотижневих нарад 

 

щовівторка 

19. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, сесії міської ради 

 

протягом місяця 

20. Проведення прийому громадян у центрі надання адмінпослуг 

 

перша і третя 

середа місяця 

 

21. Складання плану роботи управління на серпень 2020 року  до 25 липня 

 

 

 

          Начальник управління                                                                         Артем РОМАСЮКОВ 

 

 


