
 

ПЛАН 

роботи управління культури і туризму Хмельницької міської ради 

 на серпень 2020 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Дата проведення 

1. Показ концертного фільму «Rock&Buh» у Молодіжному 

парку 

 

8 серпня 

21:00 

2.  Відкриття проекту «SMALL TOWN» – в бібліотеці 10» 20 серпня 

14:00 

3. Відкриття фотовиставки «Джазографія» О. Зубка (м. Київ) 

в рамках проекту «Програма навчально-просвітницьких 

заходів «ПоJAZZуємо» за підтримки УКФ у музеї-студії 

фотомистецтва 

 

20 серпня 

16:00 

4. Відкриття виставки живопису П. Лебединця (м. Київ) в 

рамках проекту «Програма навчально-просвітницьких 

заходів «ПоJAZZуємо» за підтримки УКФ у виставковій залі 

ДШО та ДПМ 

 

21 серпня 

17:00 

5. Концерт-виставка «Ми діти твої, Україно» виставка 

дитячих художніх робіт ХДМШ «Райдуга» та концерт 

викладачів ХДМШ №1 ім. М. Мозгового у Мистецькому 

дворику 

 

20 серпня 

16:00 

6.  Просвітницькі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності 

України 

 

20-23 серпня  

7. Танцювальний воркшоп з бугу-вугі та чарльстону в рамках 

проекту «Програма навчально-просвітницьких заходів 

«ПоJAZZуємо» за підтримки  УКФ онлайн 

 

22 серпня 

8. Джазовий курс в рамках проекту «Програма навчально-

просвітницьких заходів «ПоJAZZуємо» за підтримки  УКФ 

 

27 серпня – 2 вересня  

9. Street-art-галерея «Тобі, Україно!» на вулиці Курчатова 

 

21 серпня 

10. Мотопробіг за участі мотоспільноти вулицями міста  

 

23 серпня 

11. Показовий заплив на байдарках спільно з ДЮСШ №2, №3   

 

23 серпня  

12. Виставка творчих робіт учнів відділу образотворчого 

мистецтва «Святковий вернісаж» на майданчику біля ДМШ 

№3 

 

24 серпня 

 

13. Виставка плакатів  «Пробудження нації»  22-24 серпня 

 

14. Виставка фотографій «Моє місто» просто неба на вул. 

Проскурівській 

24 серпня 

 



 

15. Показ кіно просто неба у Молодіжному парку 

 

23-24 серпня 

16. Виставка художніх робіт членів Національної спілки 

художників України у сквері ім. Т. Шевченка 

 

24 серпня 

17. Концертна програма за участю виконавців та творчих 

колективів міста у Молодіжному парку 

 

24 серпня  

18. Участь у Параді вишиванок  24 серпня 

 

19. Концерт вокальної групи «Art sound» за участю учнів класу 

естрадного співу та фортепіанного дуету «Контрасти» 

дитячої школи мистецтв у Мистецькому дворику 

 

29 серпня 

20.  Розгляд заяв, звернень, інформаційних запитів громадян, 

установ 

 

протягом місяця 

21. Проведення щотижневих нарад 

 

щовівторка 

22. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, сесії 

міської ради 

 

протягом місяця 

23. Проведення прийому громадян у центрі надання 

адмінпослуг 

перша і третя середа 

місяця 

 

24. Складання плану роботи управління на вереснь 2020 року  до 25 серпня 

 

 


