
Інформація  

про роботу управління культури і туризму у 2019 році 

 

 2019 рік у сфері культури і мистецтва – це рік новацій та динамічного поступу  

вперед!  

 

1. Продовжено реалізацію Програми розвитку міста Хмельницького у сфері 

культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто», Програму 

підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у 

м.Хмельницькому на 2018-2020 р.р. «Читай українською», Програму підтримки 

обдарованих дітей міста.  

 

  
 

 

2. Взято курс на якісні та масштабні заходи - вперше успішно організовано та 

проведено 20 подібних мистецьких проектів ( у 2018 році – 11) в рамках 285 

загальноміських культурно-мистецьких заходів: проект «Різдвяний ярмарок», 

Всеукраїнський різдвяний етнофестиваль «Дар десь пребагатий!», Всеукраїнський 

фестиваль патріотичної пісні «Ми – українці!», Міжнародний фестиваль камерної 

музики «Хмельницькийкамерфест», фестиваль писанок «Великодній дивосвіт», 

фестиваль рок-музики «Rock&Buh», Міжнародний фестиваль моно-вистав 

«Відлуння», фестиваль оркестрових шоу – програм «ArtMajorShow», фестиваль 

народної хореографії «HLUSHENKOV FOLKFEST», фестиваль – конкурс з 

соціальних танців «Нестримний потік»; міський конкурс іміджевого відео 

«PROMISTO»,  фестиваль «RESPUBLIKA»; літературний фестиваль «Слово 

єднає!», Всеукраїнський літературно-перекладацький фестиваль 

«ТRANSLATORIUM», День міста Хмельницького, День героїв, День незалежності 

України, народне свято зустрічі весни у парку культури та відпочинку імені 

М.Чекмана, свято Купала у Молодіжному парку, Загальноміський екскурсійний 

день, міський фестиваль української патріотичної пісні та музики «UA music fest».  

 

        Конкурс іміджевого відео «PROMISTO»                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                              
                    День міста Хмельницького                    



3. Запроваджено інноваційні сучасні формати проведення фестивалів та свят у місті,  

що дало змогу суттєво на третину більше, ніж у минулому році, збільшити 

кількість відвідувачів та глядачів - понад 160,0  тис. чол..  

4. Вперше залучено грантові кошти Українського культурного фонду в сумі 1629,0 

тис. грн. на проведення двох фестивалів: «ArtMajorShow» та «HLUSHENKOV 

FOLKFEST». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     HLUSHENKOV FOLKFEST 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                    ArtMajorShow 

 

5. Вперше проведено міський фотоконкурс «Різдвяний Хмельницький», 

Всеукраїнський конкурс дитячих художніх робіт «Слава Героям!», театральний 

проект «Монологи війни», майстер-клас з іконопису «Ікона на склі олійними 

фарбами», освітній проект «Медіаграмотність для освітян».   

6. Розширено проведення ретро-вечірок для людей поважного віку у сквері імені Т. 

Шевченка: відбулося 40 вечірок проти 9 у 2018 році, які відвідало близько 5000   

чол., у 2018 році – 500 чол. Прийнято рішення про продовження проведення 

вечірок у культурно-мистецькому центрі «Ветеран» протягом осінньо-зимового 

періоду.  

7. Започатковано танцювальні вечірки просто неба у клубі «Книжківці», проведено 

40 заходів. 

8. Активніше задіяний культурний простір «Мистецький дворик» дитячої музичної 

школи №1, в якому відбулося 20 кіно-концертних заходів. (у 2018 році відбулося – 

18).  

9. Проведено 40 вистав у рамках проєкту «Молода еліта міста» та 12 вистав – 

проєкту «Ветеран» Хмельницького моно театру «Кут», залучено  3500 глядачів   

10. Створено 16 нових концертних програм муніципальним естрадно-духовим 

оркестром та муніципальним академічним камерним хором. 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Великий новорічний концерт оркестру 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
              «Різдвяні історії» камерного хору 

 

11. Активізовано дослідження історії міста - музеєм історії Хмельницького проведено  

3 круглі столи за темами: «ОУН і Степан Бандера  як символи боротьби за 

незалежність України»,  «Розвиток української ідеї у період Української революції 

у Проскурові 1917-1921рр»,  «Ми з тобою, солдате України!» до 5 - річчя 



волонтерських організацій  та Всеукраїнську конференцію, присвячену 30-річчю 

створення Народного Руху України (у 2018 році – 2 круглих столи).  

12. Зросла кількість екскурсій за межами музейних залів: відбулося 20 пішохідних 

екскурсій містом та 38 екскурсій Хмельницькою міською радою. Загалом музеєм 

історії міста та музеєм-студією фотомистецтва організовано 59 виставок, залучено 

22034 відвідувачі, проведено 206 екскурсій, що перевищують минулорічні 

показники.  

13. Відкрито хореографічну студію ансамблю народного танцю «Веселка» у міському 

будинку культури, художній клас «Хочу вчитися малювати незважаючи на вік» у 

школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, клас фольклору у 

дитячій музичній школі №1, кінолекторій у культурно-мистецькому центрі 

«Ветеран». 

14. Відкрито філію дитячої школи мистецтв на базі навчально-виховного комплексу 

№2 у мікрорайоні «Дубове».  

15. Надано організаційну підтримку та фінансову допомогу 250 учням дитячих 

мистецьких шкіл та учасникам колективів для участі у конкурсах та фестивалях на 

суму 106,0 тис. грн. 

16. Поповнено фонди міських бібліотек новими книгами у кількості  6204 примірників  

та періодикою на суму 515,0 тис. грн. 

 

 
 

17. Вперше видано книги, що висвітлюють маловивчені сторінки історії України та 

Проскурова, зокрема: збірку документів «В боротьбі за Україну: протистояння 

Якова Гальчевського більшовицькій владі в 1921-1924 р.р.», збірку 

«Проскурівський погром 1919 року в документах: міфи та реальність». Всього 

видано 14 назв 1400 примірників книг хмельницьких письменників на суму 146,3 

тис. грн., 3 випуски альманаху «Південний Буг», збірку «Літературна громада», 

альманах «Медобори». Закуплено для бібліотек міста  335 примірників книг  

місцевих авторів на суму 25,5 тис. грн.  



18. Вперше мали найбільшу кількість - 7 допрем’єрних показів українських фільмів 

у кінотеатрі імені Т.Шевченка, а також 2 кінофестивалі «Чілдрен кінофест» та 

«Obriy kinofest». 

19. Вперше за останніх п’ять років вдвічі зріс дохід (валовий збір) МКП кінотеатр 

імені Т.Г.Шевченка з 994,3 тис. грн.. у 2018 р. до 3318,4 тис. грн.. у 2019 р. Суттєво 

зросли інші показники роботи: кількість глядачів – 38 435 чол. проти 22353 чол. у 

2018 р., кількість кінострічок - 137 проти 126 у 2018 р.                                                                                                             

20. Задля розвитку туризму: видано украінсько-англійську версію туристичної  карти 

«Хмельницький цікавий», проведено круглий стіл «Хмельницький сучасний 

цікавий для туристів» із залученням турактиву міста, організовано загальноміський 

екскурсійний день (39 екскурсій містом та музеями), розроблено новий 

туристичний маршрут на тему: «Місцями визначних подій Української революції 

1917-1921 років у Проскурові». Користується  попитом  проект «Говорять 

старовинні будівлі», впродовж року QR-коди на старовинних будівлях зчитувалися 

5673 рази.   

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

                 

            Проект «Говорять старовинні будівлі»                Загальноміський екскурсійний день 

 

21. Продовжено реалізацію проекту Мін’юсту «Шлюб за добу», послугами 

скористалося 436 пар проти 400 у минулому році. 

22. Підтримано 64 ініціативи громадськості щодо культурних подій та заходів у 

місті. 

23. Збільшено на 8 кількість навчальних аудиторій у дитячій музичній школі №1 за 

рахунок добудови мансардного поверху.  

24. Відкрито меморіальну дошку Симону Петлюрі.  

25. Реалізовано 2 проекти в рамках програми «Бюджет участі»: «SMART-бібліотека – 

помічник розумного міста» та «Коворкінг у бібліотеці – вільний простір для 

творчості», використано 300,0 тис. грн.  

26. Завершено  капітальний ремонт клубу «Книжківці», освоєно у поточному році 

630,0 тис. грн.. Всього вартість об’єкту – 2378,1 тис. грн.. 

27. Продовжено ремонт прилеглої території школи мистецтв «Райдуга» - новий 

культурний простір «Мистецький сад», освоєно 485,78 тис. грн..  

28. Продовжено реконструкцію музейного комплексу історії та культури по вул. 

Свободи, 22, освоєно – 4930,0 тис. грн. 

29. Проведено реконструкцію існуючої системи опалення дитячої музичної школи 

№3, освоєно 267,0 тис. грн. 

30. Розпочато капітальний ремонт приміщення центру національного виховання 

учнівської молоді у мікрорайоні Гречани, освоєно 499,65 тис. грн.. 

31. Встановлено пожежну сигналізацію у музичній школі №2 та охоронну сигналізації 

у центрі національного виховання учнівської молоді,                                                                                                          

використано 65,0  тис. грн.  

32. Проведено ремонт аварійних сходів у бібліотеці-філії №2 на суму 148,0 тис. грн. 



33. Проведено за кошти спец рахунку ремонт хореографічного класу та 

облаштування центральних сходів килимковим покриттям у дитячій школі 

мистецтв (77,8 тис. грн..), ремонт системи водопостачання, системи опалення                                                                                                       

у дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (52,0 тис. 

грн.)  

34. Придбано техніку, музінструменти, сценічні костюми для закладів культури 

міста на суму – 76,8 тис. грн. коштів спецфонду,                                                                                           

звукопідсилювальну апаратуру на суму 127,1 тис. грн. коштів бюджету розвитку. 

 

 

 

   

Начальник управління       А.Ромасюков 


