
 
Інформація  

про роботу управління культури і туризму  

у 2021 році  

 

Управління культури і туризму активно працювало над реалізацією 

Стратегічного плану розвитку міської територіальної громади на 2021-2025р.р,  

Програми соціального та економічного розвитку Хмельницької міської 

територіальної громади на 2021 рік, Програми підтримки обдарованих дітей міста 

Хмельницького, трансформацією мережі закладів культури громади, наданням 

якісних та доступних культурно-освітніх послуг населенню, організацією 

змістовного культурно-мистецького дозвілля хмельничан, збереженням та 

популяризацією історико-культурної спадщини, народних традицій, розвитком 

бібліотек та музеїв, туризму.  

У звітному році затверджено Програму розвитку Хмельницької міської 

територіальної громади у сфері культури на 2021 – 2025 роки «Нова лінія 

культурних змін»; Програму підтримки книговидання та читацької культури у 

Хмельницькій міській територіальній громаді «#Щодня читай українською» на 

2021-2025 роки. 

Фінансування галузі – 144,3 млн грн, що на 38,2 млн грн більше, ніж у 2020 році. 

Вагомі зміни відбулися у мережі закладів культури.  Затверджено новий Перелік 

закладів культури базової мережі Хмельницької міської територіальної громади. 

Створено комунальне підприємство «Хмельницький туристично-інформаційний 

центр», затверджено його Статут і Програму розвитку інформаційної 

інфраструктури туристичних послуг на 2021-2023 роки. Встановлено 10 

туристичних кіосків, які інформують громадян щодо об’єктів туризму та 

туристичної інфраструктури, культурно-мистецьких заходів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Комунальне підприємство «Хмельницький туристично-інформаційний центр» 



Відкрито філію музичної школи №1 імені Миколи Мозгового у с. Давидківці, 

розраховану на 50 учнів. Створено 5 центрів культури і дозвілля, затверджено їх 

Статути та штатні розписи та 12 бібліотек – філій, 2 бібліотечних пункти 

централізованої бібліотечної системи у старостинських округах Хмельницької 

міської територіальної громади та мобільний бібліотечний пункт для 

обслуговування мешканців мікрорайону Ружична від бібліотеки-філії №7.  
 

 
 

Мобільний бібліотечний пункт у мікрорайоні Ружична 

 

Надано статус «академічного» Хмельницькому муніципальному естрадно-

духовому оркестру. 
 

 
 

         Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр 

 

За звітний рік всього проведено 223 загальноміські культурно-мистецькі заходи з 

нагоди державних, професійних та народних свят, 46 творчих звітів народних та 

зразкових дитячих та дорослих аматорських колективів, класів та відділень 

мистецьких шкіл для мешканців міста. Вельми успішними та масштабними були: 

День міста Хмельницького «Хмельницькому – 590: Магія любові і добра», 

фестиваль джазу «Jazz Fest Podillya», фестиваль рок-музики «Rock&Buh», 

літературний фестиваль «Слово єднає, 2021», літературно-перекладацький  



фестиваль «TRANSLATORIUM, 2021», Міжнародний фестиваль моновистав 

«Відлуння», фестиваль-конкурс з соціальних танців «Нестримний потік», фестиваль 

аматорського театру «АКТ Другий. Урбаністичний», свято Купала у Молодіжному 

парку, День Героїв, новорічно-різдвяні свята на Різвяному ярмарку.  
 

 
 

День міста Хмельницького «Хмельницькому – 590: Магія любові і добра» 

 

 

  
                       

                          Фестиваль джазу «Jazz Fest Podillya»                                                 Фестиваль рок-музики «Rock&Buh» 

 

Вперше проведено: 

 

- відкритий фестиваль традиційного українського народного танцю 

«Проскурівські клейноди» у парку культури і відпочинку імені М.Чекмана; 

- фестиваль оригінальних мистецтв та вогняних шоу-програм «Zlights»; 

- фестиваль інфомедійної грамотності; 

- «Фестиваль на колесах» в рамках літературного фестивалю «Слово єднає»; 

- Стріт-арт проєкти «Вони любили наше місто, а ти?» («Кость Місевич», «Борис 

Шильман»); 

- проєкт «Сучасне українське кіно просто неба» у населених пунктах громади; 



- концерти муніципальних колективів у Давидковецькому, Пироговецькому, 

Шаровечківському, Олешинському, Копистинському старостинських округах; 

- майстер-класи з джазового музикування для музикантів громади; 

- культурні пікніки «Khmelfamily» у Молодіжному парку спільно з 

національними общинами; 

- заходи  «УкраїноТериторія» у сквері імені С. Бандери. 

 

 
 

Фестиваль інфомедійної грамотності 

 

 

   
 

             Стріт-арт проєкт «Вони любили наше місто, а ти?»                      Американський пікнік у Молодіжному парку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Знято кліп екологічного спрямування академічним муніципальним камерним 

хором «Марево гір» на музику С. Ярецького. 

 

 
 

Кліп академічного муніципального камерного хору «Марево гір» 

 

У монотеатрі «Кут» здійснено постановку моно-вистави «Відлюдько» за 

повістю І. Франка «Сойчине крило» та проведено прем’єрні покази, продовжувалася 

реалізація проєктів «Молода еліта міста» та «Ветеран». 

У 2021 році муніципальним естрадно-духовим оркестром проведено 5 

концертів у Давидковецькому, Пироговецькому, Шаровечківському, Олешинському, 

Копистинському (с. Богданівці) старостинських округах. Також силами кінотеатру 

імені Т.Шевченка відбувся показ фільму «Пекельна хоругва» та мультфільму 

«Викрадена принцеса» для мешканців Копистинського старостинського округу (с. с. 

Копистин, Іванківці, Колибань, Мала Колибань). 

У звітному році музичні школи №2,3 трансформувалися у школи мистецтв 

«Озерна» та «Заріччя», що сприятиме розширенню послуг з мистецької освіти. 

Надано  організаційну та фінансову підтримку для участі у фестивалях та конкурсах 

– 2978 учням, які взяли участь у 156 конкурсах різних рівнів. Здобуто 1371 

перемога. Вперше організовано 6 методичних об’єднань викладачів мистецьких 

шкіл за фахом  як інноваційних майданчиків для акумуляції та обміну новітніми 

педагогічними ідеями та методиками, проведення низки майстер-класів.  

Значна увага була приділена навчанню дітей з особливими потребами. Збільшено 

кількість учнів інклюзивних класів (24 учні, 4 вікових категорії) у Хмельницькій 

художній школі. Надано пільги в оплаті за навчання 962 учням: дітям-сиротам, з 

багатодітних сімей, учасників АТО на суму 1023,2 тис. грн.  

Проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої», відкритий міський конкурс дитячих художніх робіт 

«Портрет моєї матусі», обласний конкурс автентичного співу «Співанковий рій», 

міський конкурс піаністів, конкурс дитячого малюнку «Дитинство у фарбах», 

конкурс української народної іграшки та новорічної атрибутики «Різдвяна феєрія».  

 

 

 



 
 

Конкурс української народної іграшки та новорічної атрибутики «Різдвяна феєрія» 

 

14 учнів та 20 працівників культури та діячів мистецтва стали стипендіатами 

міської ради. 

Школою мистецтв продовжено реалізацію проекту Мін’юсту «Шлюб за добу», 

послугами в рамках якого скористалося 285 пари  (у 2020 році – 257 пар). 

Відкрито «Мобільний консультативний центр з цифрової освіти для людей з 

особливими потребами» у бібліотеці-філії №11, а також офіційні хаби цифрової 

освіти у 4 сільських бібліотеках-філіях (с. Давидківці, Пирогівці, Водички, Масівці) 

від національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта». Центральна публічна 

бібліотека Хмельницької міської територіальної громади стала найкращим хабом 

цифрової освіти в Україні, здобувши перемогу у Першому Всеукраїнському 

конкурсі «Української бібліотечної асоціація» та Міністерства цифрової 

трансформації України; отримала перемогу в обласному конкурсі серед публічних 

бібліотек «Бібліотека – громаді» як краща міська бібліотека. 
 

 

            Центральна публічна бібліотека Хмельницької міської ТГ – найкращий хаб цифрової освіти 

 



Для бібліотек громади придбано 8872 примірники нових книг  та передплачено 

96 назв  періодичних видань на суму 711,8 тис. грн. Видано 2 випуски краєзнавчих 

альманахів, 4 випуски літературних альманахів та альбом «Мандруємо містом 

Хмельницьким». 

У сфері охорони культурної спадщини виготовлено облікову документацію на 7 

щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міської територіальної громади: 

Особняк (нині РАЦС), в якому мешкали відомі військові та політичні діячі, вул. 

Гагаріна, 4, 1903 р., 1928 р., 1970-ті рр.;  Будинок (Житловий будинок кін. ХІХ ст.) 

вул. Грушевського, 97/1; Будинок (Житловий будинок кін. ХІХ ст.) вул. 

Грушевського, 93; Будинок (Театр Б. Шильмана, в якому виступали видатні 

державні, військові та культурні діячі 1907 р.), вул. Проскурівська, 43; Будинок 

(Житловий будинок поч. ХХ ст.), вул. Європейська, 5; Будинок, вул. 

Проскурівська,40 (кінотеатр імені Т.Шевченка); Кінотеатр «Модерн» (власник І.Я. 

Штейн-Шлегера) (мур.) (ДМШ №1). 

Проведено інвентаризацію 11 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини 

за видом архітектура, 11 пам’яток історії місцевого значення та 4 пам’яток 

монументального мистецтва. 

Надано дозвіл на встановлення 8 меморіальних дощок: 

- Бессараба Леонід Павлович (на фасаді будівлі на вул. Старокостянтинівське 

шосе, 12), рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.05.2021 №479; 

- Дереш Валерій Костянтинович (на фасаді будівлі на вул. Староміська,2), 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.07.2021 №658; 

- Дияк Павло Станіславович (на фасаді будівлі на вул. Староміська,2), 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.07.2021 №658 

- Павлов Ілля Олександрович (на фасаді будівлі на вул. Озерна, 8),  рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 08.07.2021 №658; 

- Коваль Володимир Валентинович (на фасаді будівлі на вул. Озерна, 8), ), 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.07.2021 №658; 

- Величко Володимир Володимирович (на фасаді будівлі на вул. Тернопільська, 

15/2), ), рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2021 №1094; 

- Остапчук Сергій Васильович (на фасаді будівлі на вул. Тернопільська, 15/2), ), 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2021 №1094; 

- Пасєка Віктор Степанович (на фасаді будівлі на вул. Тернопільська, 15/2), ), 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2021 №1094.      

     Активізовано музейну роботу у онлайн-форматі, зокрема, започатковано 

відеоцикл «Пісенна спадщина Поділля», зйомка, монтаж та розміщення 

відеопроектів на YouTube-каналі – «Museum_Web_Ex», «ShortStories з історії», 

«Традиції», «Нові імена», «Мистецька вітальня». 



 
 

Відеоцикл «Пісенна спадщина Поділля» музею історії міста Хмельницького 

 

Проведено 136 екскурсій, змонтовано 59 виїзних та стаціонарних виставок, 

надійшло у фонди більше як 700 предметів. Музеї відвідало 17300 осіб. 

З поміж змістовних заходів: круглі столи та конференції, показ пересувної 

виставки «Наука – це вона», як частини освітнього арт-проєкту ініційованого STEM 

is FEM за підтримки міжнародних організацій ООН Жінки в Україні та Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні як частина глобальної кампанії UN Women 

«Покоління рівності», виставка фоторобіт обласної організації Національної спілки 

фотохудожників України, історична квест-гра для шкільного юнацтва «Слідами 

Героїв», присвячена українській історії та героїці до Дня Героїв разом з 

Молодіжним Центром, фотодокументальні виставки: «Пробудження нації», 

«Українське військо - 1917-1921 рр.». 

 

 
 

Історична квест-гра для шкільного юнацтва «Слідами Героїв» 

 

 



Розроблено атмосферну екскурсію «Проскурів в роки Української революції 

1917-1921 років». 

В МКП «Кінотеатр імені Т.Г. Шевченка» протягом року відбулося 7 

допрем’єрних кінопоказів, 19 конкурсних фільмів першого Хмельницького 

кінофестивалю; продемонстровано 128 кінострічок, проведено 22958 кіносеансів, 

які відвідали на платній основі 22958 глядачів, що дало можливість отримати 1024,3 

тис. грн. (валовий збір).  

Управлінням культури і туризму здійснено прийом громадян та розглянуто 

1123 звернень громадян, запитів установ та організацій. Надано 76 погоджень на 

розміщення об’єктів сфери відпочинку та розваг, цирків та луна парків. 

Продовжено реконструкцію музейного комплексу історії та культури по вул. 

Свободи, 22, освоєно – 5000,0 тис. грн. та капітальний ремонт прилеглої території 

«Мистецький сад»  школи мистецтв «Райдуга» (освоєно 1000,0 тис. грн.).   

Проведено ремонт методичного кабінету у Центрі культури і дозвілля села 

Копистин (освоєно 19,0 тис. грн.) та поточний ремонт сцени центру культури і 

дозвілля села Пирогівці (16,7 тис. грн.).  

Реалізовано 3 проекти в рамках програми «Бюджет участі»: «Від розмаїття 

реквізиту до феєричного шоу – один крок!» (міський будинок культури); MIKRO 

(мобільний громадський проект) інтерактивна кімната розвитку  (бібліотека-філія 

№9 ); «PROART» (центральна дитяча бібліотека-філія №12).  

 

 

Начальник управління                                      Артем РОМАСЮКОВ  

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


