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Інформація
про виконання Програми розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50
кроків, що змінять місто»
за 2018 рік
№
з/п

1.

Проекти та заходи

Стан
виконання у 2018 році

5.1. Культурна спадщина і традиції
Складання Реєстру
об’єктів В управлінні культури і туризму наявний перелік
матеріальної та нематеріальної матеріальної культурної спадщини. На
обліку та під
культурної спадщини міста.
охороною в м. Хмельницькому знаходиться 889 пам’яток
культурної спадщини, з яких: 2 пам’ятки археології, 5
пам’яток монументального мистецтва, 21 братська могила,
839 одиночних могил, 17 історичних будинків, 3 пам’ятних
знаки, пам’ятник бойової техніки та монумент Вічної слави;
та 120 об’єктів культурної спадщини: 5 об’єктів археології, 4
історичних об’єкта та 111 щойно виявлених об’єктів
архітектури.

Термін
виконання

2017 р.

Обсяг
видатків
за видами джерел
у 2018 році
(міський бюджет,
державний бюджет,
інші джерела), тис. грн..

2.

Реалізація проекту «Говорять
старовинні
будівлі»
(встановлення охоронних знаків
та інформаційних таблиць на
будівлях - пам’ятках культурної
спадщини).

3.

Створення сектору з охорони
культурної
спадщини
у
структурі управління культури і
туризму.

4.

Реставрація міського будинку
культури – пам’ятки історії
місцевого значення, об’єкту
архітектури
(вул.Проскурівська,43).
Художня реставрація металевих
скульптур
народного
художника України М.І. Мазура
у парку культури і відпочинку
імені М.Чекмана, у сквері імені
Т.Шевченка.
Відновлення через дослідження
та
навчання
традиційних
подільських ремесел та жанрів
прикладного
мистецтва,
автентичного
виконавського
музично-вокального мистецтва,
народного костюму
на базі
дитячої музичної школи №2 та
світлиці – музею «Ладовиці».

5.

6.

Проект «Говорять старовинні будівлі» реалізовано у 2017
році: всього на будівлях – пам’ятках та об’єктах культурної
спадщини міста розміщено 110 табличок «Історична
спадщина міста Хмельницького» з QR-кодами, за якими можна

2017-2019 р.р.

17,8 тис. грн..
міський бюджет

знайти інформацію про будівлю на офіційному сайті управління
культури і туризму в Інтернет. Кількість електронних зчитувань
склала у звітному році 6823 рази. Також, у 2018 році створено та

виставлено в мережі Інтернет відео про будівлі за адресами:
вул. Проскурівська, 13, вул. Проскурівська, 18.
Рішенням одинадцятої сесії Хмельницької міської ради від
25.01.2017 №3 затверджено Положення про управління
культури і туризму Хмельницької міської ради в новій
редакції, де в пункті 5.3. Розділу 5 зазначено, що до складу
управління входить на правах структурного підрозділу
сектор охорони культурної спадщини і туризму.
Виконано роботи по реконструкції існуючих та добудові
гурткових приміщень Хмельницького міського будинку
культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому на
суму 453,4 тис. грн.

2017 р.

2017-2020 р.р.

Проведено реставрацію композиції «Космодром» у парку
культури та відпочинку імені М.Чекмана. Управління
культури і туризму не є замовником художньої реставрації.

2017-2018 р.р.

З метою дослідження української традиційної народної
культури, відродження пісенної традиції та популяризації
забутих обрядів Хмельниччини та Наддністрянського
Поділля. в приміщенні Хмельницької дитячої музичної
школи №2 (корпус №2, вул. Зарічанська, 50/1) відкрито
«Світлицю-Ладовицю», в якій зібрана в експедиціях колекція
предметів народного ужиткового побуту нашого регіону
(народне вбрання, гончарні вироби, меблі, посуд,
писанкарство, витинанка, різьблення по дереву та інші
народні ремесла українського народу). Щорічно 20 травня

2016-2020 р.р.

453,4
міський бюджет

народним колективом «Ладовиці» спільно із зразковим
дитячим гуртом «Ладосвіти» проводиться свято «Ладовиці».
Запроваджено проведення різдвяних етнофестивалів.
Всього у класі фольклору дитячої музичної школи №2 у 2018
році навчалося 18 учнів, які є учасниками дитячого гурту
«Ладосвіти».
7.

8.

Створення нового мистецького
простору під відкритим небом
для проведення заходів:
- «Дворик художника» у дворі
дитячої школи образотворчого
та
декоративно-прикладного
мистецтва;
- «Мистецький дворик» у дворі
музичної школи №1 імені
М.Мозгового;
- «Мистецька алея» біля центру
національного
виховання
учнівської молоді,
-«Мистецький
сад» біля
дитячої
школи
мистецтв
«Райдуга»;
- «Бібліосад» біля бібліотекифілії №8 та «Оаза музики» біля
дитячої музичної
школи №3
у мікрорайоні «Озерна»;
- «Арт-дворик» у дворі музеюстудії фотомистецтва;
- міксбортер біля центральної
бібліотеки.
Створення
музейного
комплексу історії та культури
міста (музей історії міста
Хмельницького,
музей

5.2. Нові культурні об’єкти
У 2017 році була виготовлена проектно-кошторисна
документація «Капітальний ремонт прилеглої території
Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга» по вул.
Курчатова,9 в м.Хмельницькому». У 2018 році розпочато
ремонт та освоєно 637,2 тис. грн. Вперше на території
«Мистецький сад» проведено перший концертний сезон,
впродовж якого відбулося 10 концертів під відкритим небом.
«Мистецький дворик» ХДМШ №1 ім.М.Мозгового 4 травня
2018 року відкрив новий концертний сезон, в рамках якого
проведено пре-паті фестивалю «ДжазФестПоділля», в рамках
відкриття туристичного сезону «Відкрий своє місто»
інтерактивні лекції Сергія Єсюніна та Ігоря Байдака, джемсейшн гурту «Cisco & the Racecars» (США) у рамках
Всеукраїнського туру музики «bluegrass», показ артхаузного
кіно (5 кінопереглядів), майстер-класи з вуличних танців,
пре-паті фестивалю «RESPUBLICA», поетичні заходи
фестивалю «TRANSLATORIUM», а також 12 концертів учнів
та викладачів мистецьких шкіл. Виготовлено світлодіодну
вивіску «Мистецький дворик» та ретро-гірлянду.

У 2018 році продовжувалися роботи з реконструкції існуючої
будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та
культури та освоєно 2993,9 грн. бюджетних коштів.

2016-2020 р.р.

2017-2020 р.р.

651,6
міський бюджет

2993,9
міський бюджет

9.

10.

11.

декоративно-прикладного
мистецтва, музей Людмили та
Миколи Мазурів, музей історії
медицини
Хмельниччини,
художня галерея у будівлі на
вул. Свободи,22).
Модернізація МКП «Кінотеатр
імені
Т.Г.
Шевченка» зі
створенням:
- кіноконцертного залу;
- музею кінотеатру;
- куточка дитячого дозвілля;
- зоокуточка;
- простору для спілкування;
- буфету;
- кіноклубів.

У в зв’язку із спільними напрацюваннями громадської
ініціативи «Proprostir», Агенції розвитку Хмельницького та
Хмельницька міська рада протягом 2017р.та 1 кв. 2018 р.
визначила стратегію розвитку кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка
у м. Хмельницькому, яка була представлена хмельничанам
13.04.2018р. Головна ідея - зберегти споруду, яка є без
перебільшення "серцем" міста і перетворити її у соціально
корисний громадський центр зі збереженням функції
кінопоказів. За роки свого існування споруда не змінювала
основного свого профілю діяльності - кінопокази.
Дана концепція базується на принципах:
- збереження функції кінопоказів;
- відкритість та доступність;
- користь для громади;
- sharingspace.
Місто отримає об'єкт, яким можна буде пишатись на рівні не
лише країни, а й світу. В квітні 2018р.сесією міської ради
виділено кошти в сумі 50,0 тис.грн. на проведення вивчення
грунту під кінотеатром та фундаменту будівлі.
Для кінотеатру також було придбано 2 ноутбуки на суму 27,8
тис. грн. та лампу для проектора на суму 54,0 тис. грн..
Створення алеї українських Вирішення даного питання
перенесене, у зв’язку із
народних героїв на вулиці відсутністю дизайнерського проекту.
Свободи
(від
вулиці
Проскурівської до перетину з
вулицею Т.Г. Шевченка).
Облаштування алей скверу Вирішення даного питання перенесене.
імені
Т.Г.Шевченка
у
національному
українському
стилі, створення «літературної

2016-2018 р.р.

2017р.

2017-2020 р.р.

81,8
50,0
міський бюджет

алеї»
зі
встановленням
пам’ятників
подільським
письменникам та літературним
героям
(від
пам’ятника
Кобзареві у сквері імені
Т.Шевченка – до обласного
літературного музею).
5.3. Історія міста. Туризм.
«Агенцією розвитку міста» розроблено проект створення
інноваційних
об’єктів
туристичної
інфраструктури
Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром в
місті Хмельницькому, який буде реалізований за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського
Союзу на суму 9 900,0 тис. грн.
Проект планується реалізувати у 2019 році.
У 2018 році музеєм історії міста проведено 205 екскурсій, у т.
ч. 15 пішохідних екскурсій містом та 30 екскурсій
Хмельницькою міською радою, запроваджено новий
пішохідно-транспортний
екскурсійний
маршрут
"Мазурленд». Використовуються в роботі туристичні
маршрути:
- «10 музеїв» (вул. Проскурівська),
«Романтика проскурівського
модерну» (пам'ятки
архітектури міста)
- «У пошуках середньовічної фортеці» (набережною
р.Південний Буг, парк ім. Чекмана, - історичний район
«Старе місто»).

12.

Створення
інформаційнотуристичного центру у місті.

13.

Розробка нових туристичних
маршрутів:
«10
музеїв»
(вул.Проскурівська);
- «Романтика проскурівського
модерну»
(пам’ятки
архітектури);
- «У пошуках середньовічної
плоскирівської
фортеці»
(набережна р.Південний Буг –
парк культури і відпочинку
ім.М.Чекмана
–
вул.Староміська)
Створення екскурсійних аудіо- У 2018 році створено:
маршрутів з історії та культури - відеоролик «Музеї міста»;
міста.
- аудіо - екскурсії англійською та німецькою мовами по
музею історії міста та музею-студії фотомистецтва
Підготовка
та
видання Управлінням підготовлено та видано туристичну карту
туристичної
карти
міста, «Хмельницький цікавий», яку презентовано на відкритті
сувенірної та презентаційної туристичного сезону.
продукції про місто.
На джазовий фестиваль виготовлено сувенірну чашку

14.

15.

2016-2017 р.р.

2016-2018 р.р.

2017-2020 р.р.

2016-2020 р.р.

14,6
міський бюджет
20,0
спонсорські кошти

16.

17.

«ДжазФестПоділля», на рок-фестиваль – футболки та
бейсболи із символікою «Rock&Buh».
У вересні підбито підсумки Першого конкурсу іміджевого
відео «PROMISTO», в рамках якого отримано 11 відео про
Хмельницький, які були виставлені в мережі Інтернет.
Запровадження
краєзнавчих У 2018 році управлінням видано карту «Хмельницький
стріт-арт
проектів
з цікавий» та виставлено в електронному варіанті на
використанням QR-кодів.
офіційному веб-сайті:www.kult.km.ua, яка містить куар-код з
посиланням на опис пам’яток та цікавих місць міста
Хмельницького.
Реекспозиція музею історії Повна реекспозиція музею відкладена у зв’язку із
міста Хмельницького.
реконструкцією будівлі музейного комплексу історії та
культури міста.

18.

Проведення акції
експонат музею».

19.

Розробка та впровадження
Програми річного відвідування
міських
музеїв
учнями
загальноосвітніх закладів міста
та
інтерактивних,
ігрових
методів проведення екскурсій.
Проведення
конкурсу
презентаційних відеороликів та
короткометражних фільмів про
Хмельницький.

20.

21.

«Подаруй

На сьогодні частково проведено реекспозиції залу етнографії
та залу війни.
У 2018 році у фонди міських музеїв надійшло 730 предметів,
що на 79 більше, ніж у 2017 році, у т.ч. для музею історії
міста придбано 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.
На виконання програми річного відвідування міських музеїв
учнями загальноосвітніх шкіл у 2018 році музейними
формами роботи охоплено 10 380 учнів. Проведено 105
екскурсій, 38 заходів, зокрема конкурсів, квестів,
мультимедійних лекцій.

У 2018 році проведено відкритий конкурс іміджевого відео
«PROMISTO», на який було представлено 11 робіт.
Переможцем визначено мультиплікаційний відеофільм
«Рідне місто» від студії мультиплікації, керівник Вадим
Подзігун.
Організація наукових
У 2018 році музеєм історії міста Хмельницького проведено "
конференцій та круглих столів з проведено 3 круглі столи за темами: "Євген Коновалець:
історії міста.
життя віддане за Україну" 22.-01.2018р ( ліцей №17),

37,0
благодійні кошти

2017-2020 р.р.

2017-2020р.р.

2016-2020 р.р.

38,0
міський бюджет

2016-2020 р.р.

2017р., 2020р.

37,0
благодійні кошти

щорічно

0,7
міський бюджет

22.

23.

24.

25.

26.

27.

"Символи
національної
ідентичності"
22.02.2018р.,
«Військові підрозділи і формування у Проскурові в період
Української революції 1917-1921 років».
5.4. Розвиток мистецтв та початкової мистецької освіти
Запровадження
обмінних У 2018 році відбулися гастролі муніципальних колективів – 2016-2020 р.р.
концертів
з
професійними естрадно-духового оркестру та академічного камерного хору
творчими колективами інших у містах: Житомир, Бар Вінницької обл., Кам’янецьміст
Подільський, м. Ярослав, Республіка Польща, м. Бед
Шльоме, Німеччина на ХХІ європейському фестивалі духової
музики.
Запровадження
практики У 2018 році проведено майстер-класи з хорового мистецтва
2016-2020 р.р.
запрошення
провідних від народного артиста України, керівника муніципального
диригентів з міст України та хору «Київ» Миколи Гобдича та підготовлено нову програму
Європи
для
розширення з Хмельницьким муніципальним академічним камерним
можливостей
муніципальних хором, презентація якої відбулася на V Всеукраїнському
професійних
колективів, фестивалі хорової музики «Співоча асамблея».
підготовки нових музичних
програм
Студійний
аудіозапис
з Студійний аудіо запис з виготовленням компакт-дисків з 2017-2018 р.р.
виготовленням компакт-дисків нагоди 20-річчя з часу створення Хмельницького
з нагоди 25-річчя з часу академічного муніципального камерного хору та 25-річчя
створення
муніципального муніципального естрадно-духового оркестру перенесено на
естрадно-духового оркестру та 2019 рік.
20-річчя з часу створення
муніципального
камерного
хору.
Запровадження
програми У місті запроваджено проведення програм просвітницьких
2016-2020 р.р.
просвітницьких
концертів- концертів - лекцій для учнів загальноосвітніх закладів
лекцій
для
учнів муніципальним естрадно-духовим оркестром та академічним
загальноосвітніх закладів.
камерним хором. Протягом звітного періоду було проведено
19 концертів – лекцій які відвідали понад 3400 учнів.
Реорганізація дитячої музичної Проведено підготовчу роботу щодо реорганізації дитячої
2017-2018 р.р.
школи №3 у школу мистецтв музичної школи №3 у школу мистецтв «Озерце».
«Озерце» у мікрорайоні Озерна.
Розширення
напрямів
та У Хмельницькій дитячій школі образотворчого та
2016-2018 р.р.
відкриття нових класів дитячої декоративно-прикладного
мистецтва
відкрито

51,4
міський бюджет
18,4
спецфонд

10,0
міський бюджет

194,9
міський бюджет

школи
образотворчого
та
декоративно-прикладного
мистецтва:
- спеціалізованих класів для
дітей з особливими потребами;
відділень
дизайну
та
скульптури.

28.

29.

30.

31.

32.

Відкриття у дитячій школі
мистецтв класів декоративноужиткового
мистецтва
з
вишивки,
писанкарства,
декоративного
розпису
та
створення ансамблів народних
та ударних інструментів.
Запровадження
дитячою
школою мистецтв «Райдуга»
набору
дітей
мікрорайону
Гречани у класи театрального
мистецтва,
народної
хореографії,
класичної
хореографії, мідних духових
інструментів
Культурний обмін між містамипобратимами Хмельницького
Створення мапи фестивалів та
конкурсів, які відбуватимуться
у місті.
Запровадження та проведення
інтерактивних
мистецьких
проектів
у
співпраці
з
молодіжними
культурними
установами
міста
та
громадськими
організаціями:

спеціалізований клас для дітей з особливими потребами, у
якому протягом 2018 року навчалося 17 дітей (аутисти),
удвічі більше, ніж у 2017 році, також відкрито клас
графічного дизайну набрано 3 класи, в яких навчається 27
учнів. Придбано спеціальні меблі на суму 94,7 тис. грн. та
замінено вікна на енергозберігаючі на суму 100,2 тис. грн.
для інклюзивного класу, придбано швейну машинку для
обладнання класу декоративно-прикладного мистецтва,
принтер і телевізор.
У дитячій школі мистецтв відкрито класи декоративноужиткового
мистецтва
з
вишивки,
писанкарства,
декоративного розпису та створено ансамблі народних та
ударних інструментів.

14,8
благодійні кошти

2017-2018 р.р.

У дитячій школі мистецтв «Райдуга» відкрито клас
саксофону, клас мідних духових інструментів (труба),
набрано групу народної хореографії, збільшено набір у клас
фольклору (фольклорний ансамбль "Вербиця").

2016-2017 р.р.

Колективи не запрошувалися.

2016-2020р.р.

5.5. Мистецькі заходи та проекти
З 2016 року видаються Мистецькі календарі на кожну пору
року. У 2018 році вийшло 4 календарі. «Хмельницький
мистецький».
Підтримано організаційно та фінансово: фестиваль
«Respublika» ГО «Територія», Всеукраїнський літературноперекладацький
фестиваль
«ТRANSLATORIUM»,
Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні «Ми українці!» Ігоря Білого, проект О.Педана «JuniorZ», творчі
вечори поета-краєзнавця Ігоря Байдака, поета-пісняра,

2016-2020р.р.

2016-2020р.р.

4,6
міський бюджет
173,0
міський бюджет
160,0
грантові кошти
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35.

стріт-арту,
інсталяцій,
перформансу, флешмобів.
Реалізація мистецького проекту
«Молода еліта міста».
Проведення Всеукраїнських та
Міжнародних фестивалів:
Першого
міжнародного
етнофестивалю «Ладовиці»;
- Всеукраїнського фестивалю
джазової
музики
«Поділля
джаз-фест»;
- Медового фестивалю;
- Всеукраїнського фестивалю
хорової
музики
«Співоча
асамблея»;
- Всеукраїнського фестивалю
народної хореографії імені
В.Глушенкова;
Всеукраїнського
літературного
фестивалю
«Слово єднає!»;
- Всеукраїнського фестивалю
гумору та сатири «Барон
Мюнхгаузен»;
- Міжнародного фестивалю
моно вистав «Відлуння»;
- Всеукраїнського фестивалю
ковальського мистецтва;
-Рок-фестивалю
«Проскуріврокфест»;
- Всеукраїнського фестивалю
мономистецтв «Розкуття».
Організація міжнародних фото проектів:
виставки
Міжнародного
салону-турне
художньої

композитора С.Галябарди, та ще 34 ініціативи громадськості.

У 2018 році продовжено реалізацію мистецького проекту
«Молода еліта міста», проведено 40 вистав.
У 2018 році 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 та інші.
Всього 296.заходів, які відвідало 125,0 тис. глядачів.

2016-2020р.р.

Виставка Міжнародного конкурсу художньої фотографії
«Фотовернісаж на Покрову» традиційно відбулася у музеїстудії фотомистецтва з 11 жовтня до 6 листопада 2018 року.

2016-2020р.р.

2016-2020р.р.
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69,8 тис. грн.
благодійні кошти
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фотографії «З Любов’ю до
жінки»;
звітної
виставки
Міжнародного
конкурсу
художньої
фотографії
«Фотовернісаж на Покрову».
Проведення пленеру молодих Проведення скульптурного пленеру перенесено на
українських скульпторів.
невизначений термін через потребу значних витрат з міського
бюджету на його проведення.
Створення стаціонарної сцени – Проект не розроблявся через неналежність земельної ділянки
«мушлі» на місці концертного до міської комунальної власності.
майданчика
під
відкритим
небом біля кінотеатру імені
Т.Г.Шевченка.
Організація міської культурної Вивчено питання встановлення сітілайтів. За умови надання
реклами: 5 сіті-лайтів на вулиці коштів у 2019 році будуть встановлені у центрі міста та
Проскурівській,
біля
ТЦ мікрорайонах.
«Дитячий світ» та 7 сіті-лайтів
– у мікрорайонах міста.
5.6. Бібліотеки - сучасні соціально-культурні центри
Створення
безкоштовної Використовуючи «Google Analytics», проведено вебелектронної бібліотеки.
аналітичне дослідження відвідуваності сайту централізованої
бібліотечної системи за період 26.12.2017-26.12.2018: візитів
– 55178 (у 2017 р. – 51093); користувачів – 36611 (у 2017 р. –
32415); переглядів – 131546 (у 2017 р. – 135885).
Відвідування сайту становить 16,3% від загального
відвідування ЦБС, що на рівні минулого року.
Суттєво збільшена активність міських бібліотек на сторінках
і групах у Facebook.
Разом із Хмельницькою міською організацією Національної
спілки краєзнавців України на сайті міської централізованої
бібліотечної системи започатковано електронну бібліотеку
науково-краєзнавчих збірників «Хмельницькі краєзнавчі
студії». На сайті виставлено 18 випусків, які побачили світ у
2014-2018рр. Робота над створенням електронної бібліотеки
продовжується.

2017 р.
2017-2019 р.р.

2017р.

2016-2020р.р.

40.

З 2013 р. наповнюється база «Електронна бібліотека» в
автоматизованій бібліотечній системі. У 2018 р. додано 89
статей (у 2017 р. – 90), 4 краєзнавчих збірки, 12 книг в
електронному форматі завдяки міській Програмі «Читай
українською». Всього у звітному році розділ «Повні тексти»
наповнився 16 книгами у форматі .pdf, що стали доступними
віддаленим користувачам.
Організація на базі міських У бібліотеках-філіях №2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 та центральній
бібліотек
Громадських бібліотеці створено Пункти доступу громадян до офіційної
інформаційних
центрів
з інформації (ПДГ). Найпоширеніші питання, з якими
електронного урядування.
зверталися до бібліотеки це:
- Державний бюджет України 2018 року;
- онлайн-запис на прийом до лікаря;
- продовження кредиту онлайн;
- Закон України «Про захист прав воїнів АТО»;
- пошук довгострокової оренди кімнати;
- подання оголошень на OLX та ін.
Протягом 2018 року у бібліотеці-філії №8 продовжував
надавати послуги «Інформаційний центр електронного
обслуговування громадян». Проведено 161 консультаціюдовідку щодо: спілкування з урядовими структурами, оплати
комунальних послуг, користування е–банкінгом, реєстрації у
Приват24, матеріальної допомоги інвалідам та пенсіонерам,
запису до лікарів, допомоги учасникам АТО, замовлення
квитків на потяг, оформлення перепустки до зони АТО,
замовлення на придбання ліків, онлайн-консультацій на
медичних сайтах та інші.
У червні відбувся груповий тренінг для жителів мікрорайону
Озерна з Олександрою Колесниковою, начальником відділу
надання адміністративних та інших послуг ЦНАПу
Хмельницької міської ради. У формі діалогу присутні
дізналися про види адмінпослуг (а їх 217) та порядок подання
заяв щодо їхнього отримання, особливості роботи
електронної системи iGOv.
Для інформування дійсних та потенційних користувачів
бібліотеки було розроблено та втілено нову форму

2016-2020р.р

41.

Запровадження
видачі книг.

електронної

42.

Створення
у
центральній
міській бібліотеці хабу з
офлайн-навчання
основам
комп’ютерного програмування
у рамках реалізації у місті
Всеукраїнського
проекту
«Технологічна
нація»
з
ініціативи Фонду Brain Basket
за
сприяння
Адміністрації
Президента України.

інформування громадян: смарт – діаграма. За допомогою
цього у соціальних мережах та блозі «Бібліотека сімейного
читання» громадяни дізнавалися про нові послуги
інформаційного центру. Щоб користувачам було легше
знайти потрібне, було розроблено хештег #infocentrnews,
який допоміг згрупувати інформацію.
З січня 2018 року користувачі центральної бібліотеки
отримують читацький квиток зі штрих-кодом, що дає
можливість здійснити пошук у базі даних «Читач».
Вся література та періодика, яка надійшла в міські
бібліотеки, відображена в електронному каталозі та в
обліковому каталозі ЦБС. На нові надходження
оформляються повні бібліографічні описи видань, що
розкривають його зміст, візуальне зображення обкладинки
тощо. Кількість описів документів бази даних на 01.01.2019
року становить 23188, у т. ч. у 2018 році зроблено – 2031
записів. У поточному році було прийнято рішення щодо
впровадження електронної книговидачі в бібліотеках-філіях
№10 та №13. Було створено бази даних «Фонд бібліотеки
№10» та «Фонд бібліотеки №13».
З другого півріччя 2018 року розпочато роботу щодо
переведення електронного каталогу на єдину затверджену в
Україні систему класифікації - УДК. Електронний каталог
Хмельницької міської ЦБС з 2018 року знаходиться у
відкритому доступу.
З березня 2016р. у центральній бібліотеці проводяться
безкоштовні курси програмування від фонду Brain Basket у
рамках проекту Technology Nation. Завдяки співпраці з
Хмельницьким національним університетом та IT –
академією Circle Web Group у центральній бібліотеці двічі на
тиждень проходять навчання містян. На сьогодні вже
відбулося вручення сертифікатів третьому випуску. Завдяки
проекту Technology Nation 35 хмельничан стали фахівцями у
ІТ-сфері. Підтвердженням цього є сертифікати які вони
отримали по закінченню навчання.
У центральній бібліотеці з вересня 2017р. працює

2016-2017р.р.

47,0 тис.грн.
міський бюджет

2016-2018 р.р.

99,2 тис. грн..
міський бюджет
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Придбання
обладнання,
комп’ютерної
техніки
та
музичних інструментів для
початкових мистецьких шкіл

44.

Капітальний ремонт ДМШ №3

45.

Капітальний ремонт
іконопису «Нікош»
Поповнення фондів
експонатами

46.

47.

48.

49.
50.

51.
52.

школи
музеїв

«БібліоХаб». За період з грудня 2017 по грудень 2018р. було
проведено понад 80 заходів, учасниками яких було близько
900 чоловік.
Додаток «Перелік об’єктів капітальних вкладень»
Протягом 2018 року для зміцнення матеріально-технічної
2016-2020 р.р.
бази мистецьких шкіл за спецкошти та кошти бюджету
розвитку придбано принтер для ДМШ №2, ноутбуки для
ДМШ №3 та для школи мистецтв «Райдуга», сканер для
дитячої школи мистецтв, звукопідсилювальну апаратуру та
комплект меблів для обладнання класів для дітей з
особливими
потребами
школи
образотворчого
та
декоративно-прикладного мистецтва.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію у 2016
2016-2017 р.р.
році та проведено експертизу проекту за всіма напрямками у
2017 році. У 2018 році кошти не виділялися.
Облаштовано нові класи та майстерні школи іконопису
2017р.
“Нікош”.
Придбано експонати та портативний сканер «Архіваріус»
2016-2020 р.р.
для музею історії міста на вул. Проскурівській, 30.
Фондосховище музею-студії фотомистецтва обладнано
меблями на суму 48,5 тис. грн.
Добудова
вітрини
не
планується
музеєм-студією
2017р.
фотомистецтва, як така, що недоцільна.

Добудова металевої вітрини з
склопакетами та навісом до
музею-студії фотомистецтва
Придбання книг та періодики У 2018 році придбано:
для поповнення бібліотечного - 6986 прим. нових книг та 170 назв періодики на суму 540,6
фонду
тис. грн., у т. ч. 1661 примірник книг місцевих письменників
та поетів для бібліотек міста.
Капітальний ремонт бібліотек
В 2018 році проведено капітальний ремонт бібліотеки-філії
№6 у мікрорайоні Лезнево. Придбано нові сучасні меблі.
Придбання
комп’ютерної Придбано:
техніки,
меблів,
іншого
- меблі та обладнання для бібліотеки-філії №6;
обладнання для бібліотек
- принтер;
Капітальний
ремонт Практично завершено капітальний ремонт клубу, за винятком
приміщення клубу «Книжківці» утеплення тильного фасаду.:
Придбання
У 2018 році для закладів клубного типу придбано: сценічні

2016-2020 р.р.

2016-2018 р.р.
2016-2020 р.р.
2016-2017 р.р.
2016-2019 р.р.

129,6
міський бюджет
80,2 тис.грн. коштів
спецфонду
36,2 тис.грн. коштів
благодійного фонду

25,4
міський бюджет
92,7
міський бюджет

540,6 тис. грн..
міський бюджет
75,6 тис. грн..
спецкошти
123,1
міський бюджет
66,8
міський бюджет
698,0
міський бюджет
214,5

53.

54.

55.

звукопідсилювальної
апаратури, основних засобів
для закладів культури
Реставрація
існуючих
та
добудова гурткових приміщень
міського будинку культури

костюми для хору ветеранів «Надвечір’я», хореографічні
станки та дзеркала для міського будинку культури та центру
національного виховання учнівської молоді.
Виконано роботи по реконструкції існуючих та добудові
гурткових приміщень Хмельницького міського будинку
культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому на
суму 453,4 тис. грн. та проведено експертизу робочого
проекту по об’єкту "Реставрація приміщення Хмельницького
міського будинку культури» на суму 31,7 тис.грн.
Виготовлення
ПКД
на Кошти не виділялися.
реконструкцію
відкритого
концертного майданчика біля
кінотеатру імені Т.Шевченка з
встановленням лавок
Капітальний
ремонт У
2017
році
виготовлено
проектно-кошторисну
приміщення ЦНВУМ
документацію на капітальний ремонт приміщення центру
національного виховання учнівської молоді на вул.
Курчатова, 1Б, у 2018 році оголошено закупівлю в системі

міський бюджет
2016-2020 р.р.

453,4
міський бюджет

2018 р.

2017-2019 р.р.

4,1
міський бюджет

2017 р.
2017-2020 р.р.

99,6
міський бюджет
87,5
міський бюджет

Придбано у 2018 року мікрофони та комп’ютерну техніку для 2016-2017 р.р.
муніципального естрадно-духового оркестру.

29,3
міський бюджет

«Прозорро» на проведення капітального ремонту приміщення
центру національного виховання учнівської молоді, але конкурс не
відбувся.

56.
57.

58.

Придбання механічних штанкет
для сцени в ЦНВУМ
Придбання
концертних
костюмів для муніципального
камерного хору, народного
колективу мажореток «Альфа»,
муніципального
естраднодухового оркестру, творчих
колективів школи мистецтва
«Райдуга», КМЦ «Ветеран»,
міського будинку культури.
Придбання
звукопідсилювальної
апаратури,
музінструментів,
меблів
для
муніципальних

Придбано у 2016 році.
Придбано костюми для муніципального камерного хору.

59.
60.

61.

62.

63.

колективів
Придбання автобуса
Придбання
предметів
довгострокового зберігання для
МКП
«Кінотеатр
імені
Т.Шевченка»
Капітальний ремонт внутрішніх
двориків
та
прилеглих
територій закладів
Встановлення сітілайтів
Реконструкція
комплексу

Начальник управління

На придбання кошти не виділені.
2017 р.
У 2018 році для МКП «Кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка» 2016-2017 р.р.
придбано 2 ноутбуки та лампу для кінопроектора.

81,8
міський бюджет

Виготовлено у 2017 році ПКД на ремонт прилеглої території 2016-2017 р.р.
ДШМ «Райдуга», у 2018 році розпочато ремонт.

637,2
міський бюджет

Питання встановлення сітілайтів вивчено. За умови 2017 р.
виділення коштів будуть встановлені у центрі міста та у
мікрорайонах.
музейного У 2018 році продовжено реконструкцію існуючої будівлі 2017-2020р.р.
краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та
культури по вул..Свободи, 22 в м.Хмельницькому».

2993,9
міський бюджет

А.Ромасюков

