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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
2019 рік
Обсяг видатків за
видами джерел у
№
Термін
2019 році
Проекти та заходи
Стан виконання у 2018 році
з/п
виконання
(міський бюджет,
державний бюджет, інші
джерела), тис.грн..

1.

5.1. Культурна спадщина і традиції
Проект «Говорять старовинні будівлі» реалізовано у 2017
році: всього на будівлях – пам’ятках та об’єктах культурної
спадщини міста розміщено 111 табличок «Історична
спадщина міста Хмельницького» з QR-кодами, за якими можна

Реалізація проекту «Говорять
старовинні
будівлі»
(встановлення охоронних знаків
та інформаційних таблиць на
будівлях - пам’ятках культурної знайти інформацію про будівлю на офіційному сайті управління
культури і туризму в Інтернет. Також, у 2018 році створено та
спадщини).
виставлено в мережі Інтернет відео про будівлі за адресами:
вул. Проскурівська, 13, вул. Проскурівська, 18.

2017-2019 р.р.

Кількість електронних зчитувань у 2019 році склала 6887 разів.

2.

Реставрація міського будинку
культури – пам’ятки історії
місцевого значення, об’єкту
архітектури (вул.Проскурівська,
43).

Кошти у 2019 році не виділялися.
Реконструкція існуючих та добудова гурткових приміщень
міського будинку культури
не завершена. Потребує
коригування ПКД на реставрацію МБК з включенням робіт
щодо добудови приміщень гурткової роботи. На сьогодні
наказом по управлінню культури і туризму призупинено
проведення масових заходів у зв’язку з незадовільним станом
приміщення.
Проектно-кошторисна
документація
по

2017-2020 р.р.

16 9 тис. грн..
міський бюджет

3.

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».

7.

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

реставрації МБК передана на баланс управління капітального
будівництва.
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
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
– 2019 навчальному році навчалося 18 учнів, які є
учасниками дитячого гурту «Ладосвіти».
20 травня 2019 року проведено семінар-практикум з наукововиконавської реконструкції традиційної культури Поділля. У
програмі якого відбувся майстер-клас лірницької співогри
професора, дослідника старовинних музичних інструментів
Михайла Хая та гаївки на пленері, зокрема відтворення
обряду першого заплітання коси від фольклорного гурту
«Кружіль» з с. Велика Кужелева Новоушицького району.
5.2. Нові культурні об’єкти
У 2018 році розпочато ремонт прилеглої території дитячої
школи мистецтв «Райдуга» «Мистецький сад» та освоєно
637,2 тис. грн. У 2019 році продовжено ремонтні роботи:
прокладено центральну алею, завершено фундамент та
металеві конструкції літньої сцени, виготовлено огорожу, на
що
використано
485,78
тис.
грн.
«Мистецький дворик» ХДМШ №1 ім.М.Мозгового 3 травня
2019 року відкрив новий концертний сезон, в рамках якого
проведено 20 заходів, у т.ч. вечірки фестивалів ArtMajorShow

2016-2020 р.р.

2016-2020 р.р.

2,0 тис. грн..
Міський бюджет

485,78 тис. грн..
міський бюджет

8.

9.

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,
музейдекоративно-прикладного
мистецтва, музей Людмили та
Миколи Мазурів, музей історії
медицини
Хмельниччини,
художня галерея у будівлі на
вул. Свободи,22).
Облаштування алей скверу
імені
Т.Г.Шевченка
у
національному
українському
стилі, створення «літературної
алеї»
зі
встановленням
пам’ятників
подільським
письменникам та літературним
героям
(від
пам’ятника
Кобзареві у сквері імені
Т.Шевченка – до обласного
літературного музею).

та HlushenkovFolkFest, показ артхаузного кіно (2
кіноперегляди), а також 11 концертів учнів та викладачів
мистецьких шкіл та заходів громадських організацій міста
згідно із заявами.

У 2019 році продовжувалися роботи з реконструкції існуючої
будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та
культури та освоєно 4930,0 тис. грн. бюджетних коштів.

2017-2020 р.р.

Вирішення даного питання відкладено у зв’язку із значною
кількістю незавершених об’єктів.

2017-2020 р.р.

4930,0 тис. грн..

5.3. Історія міста. Туризм.
У 2018 році створено:
- відеоролик «Музеї міста»;
- аудіо - екскурсії англійською та німецькою мовами по
музею історії міста та музею-студії фотомистецтва
У 2019 році музеєм історії міста розроблено новий маршрут
містом «Проскурів у роки Української революції 1917-1921
р.р. Місцями пам’яті».
У 2019 році видано двомовну карту «Хмельницький цікавий»
(англомовна версія). Виготовлено 50 сувенірних брендованих
еко-торб.
Виготовлено і розповсюджено в Інтернет відеофільми та
відеоролики
фестивалів
«ArtMajorShow”,
“HlushenkovFolkFest”, “Rock&Buh”. Проведено ІІ конкурс
іміджевого відео «PROMISTO», на який було подано 13
відеофільмів про Хмельницький. Переможцем став фільм
муніципального камерного хору «Місто щасливих людей».
Всі відеоролики виставлені у мережі Інтернет, на каналах
You Tube.
До Дня Героїв проведено стріт – проєкт: «Герої не вмирають!»,

12.

Створення екскурсійних аудіомаршрутів з історії та культури
міста.

13.

Підготовка
та
видання
туристичної
карти
міста,
сувенірної та презентаційної
продукції про місто.

16.

Запровадження
краєзнавчих
стріт-арт
проектів
з до Дня жертв голодоморів – стріт-арт проєкт «Україна 1932-1933
роки: геноцид голодом». Протягом вересня-жовтня було
використанням QR-кодів.
презентовано просторові інсталяції художника Антона Логова
(м. Київ).

2017-2020 р.р.

2016-2020 р.р.

49,87 тис. грн.
міський бюджет

2017-2020 р.р.

2,3 тис. грн.

Проведено 5 вуличних виставок.

17.

Реекспозиція музею
міста Хмельницького.

2017-2020р.р.

18.

Проведення акції
експонат музею».
Розробка та впровадження
Програми річного відвідування
міських
музеїв
учнями
загальноосвітніх закладів міста

2016-2020 р.р.

19.

історії Повна реекспозиція музею відкладена у зв’язку із
реконструкцією будівлі музейного комплексу історії та
культури міста.
На сьогодні частково проведено реекспозиції залу етнографії
та залу війни.
«Подаруй У 2019 році у фонди міських музеїв надійшло 702 предмети.
На виконання програми річного відвідування міських музеїв
учнями загальноосвітніх шкіл у 2019 році музейними
формами роботи охоплено 6344 учні. Проведено 118
екскурсій, у т.ч. 38 – міською радою, 35 заходів, зокрема

2016-2020 р.р.

та
інтерактивних,
ігрових конкурсів, квестів, мультимедійних лекцій.
методів проведення екскурсій.
20.

21.

22.

23.

Проведення
конкурсу
презентаційних відеороликів та
короткометражних фільмів про
Хмельницький.

Проведено ІІ конкурс іміджевого відео «PROMISTO», на
2017р., 2020р.
який було подано 13 відеофільмів про Хмельницький.
Переможцем став фільм муніципального камерного хору
«Місто щасливих людей». Всі відеоролики виставлені у
мережі Інтернет, на каналах You Tube.
Організація
наукових У 2019 році музеєм історії міста Хмельницького проведено
щорічно
конференцій та круглих столів з 5 круглих столів та конференцію за темами: 1.«ОУН і Степан
історії міста.
Бандера як символи боротьби за незалежність України»
(15.01)
2. «Розвиток української ідеї у період Української революції
у Проскурові 1917-1921рр» ( 28.02)
3. «Ми з тобою, солдате України!» до 5- річчя волонтерської
організації (16.05)
4. Науково-практична конференція до 30-річчя Народного
Руху України (26.09.)
5. Круглий стіл «Чорні запорожці у Проскурові у період
Української революції 1917-1921 р.р. Петро Дяченко та інші
славні лицарі Запорозької групи.» (17.12.)
5.4. Розвиток мистецтв та початкової мистецької освіти
Запровадження
обмінних У 2019 році відбулися гастролі муніципальних колективів – 2016-2020 р.р.
концертів
з
професійними естрадно-духового оркестру та академічного камерного хору
творчими колективами інших у містах: Бар Вінницької обл., Кам’янець-Подільський, м.
міст
Одеса в рамках проекту «ArtMajorShow», м. ІваноФранківськ, Нетішин.
Запровадження
практики У листопаді 2019 року муніципальним академічним
2016-2020 р.р.
запрошення
провідних камерним хором підготовлено програму та проведено
диригентів з міст України та концерт «Хорові паралелі:Америка-Україна». Американську
Європи
для
розширення хорову спадщину було представлено творами Еріка Вітекара,
можливостей
муніципальних українську – творчістю заслуженої діячки мистецтв України,
професійних
колективів, композиторки, хмельничанки Ірини Алєксійчук (м.Київ).
підготовки нових музичних
програм

39,87 тис. грн..

28, 6
міський бюджет
112,32
Грантові кошти

25.

Запровадження
програми
просвітницьких
концертівлекцій
для
учнів
загальноосвітніх закладів.

30.

Культурний обмін між містамипобратимами Хмельницького

31.

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:
стріт-арту,
інсталяцій,
перформансу, флешмобів.

32.

У місті запроваджено проведення програм просвітницьких
концертів - лекцій для учнів загальноосвітніх закладів
муніципальним естрадно-духовим оркестром та академічним
камерним хором. Протягом 2019 року було проведено 36
концертів – лекцій які відвідали понад 6100 учнів.
У червні 2019 року у міжнародному фестивалі народної
хореографії HlushenkovFolkFest взяли участь
ансамблі
народного танцю «Сукуреліс», «Люксініс», «Дімеделіс»,
м. Шяуляй, Литва.
5.5. Мистецькі заходи та проекти
З 2016 року видаються Мистецькі календарі на кожну пору
року. У 2019 році вийшло 4 календарі. «Хмельницький
мистецький».
Підтримано організаційно та фінансово: Всеукраїнський
фестиваль патріотичної пісні «Ми - українці!» Ігоря Білого,
фестиваль дитячих театрів «Театральна мозаїка» культурномистецького центру імені М.Реріха, Міжнародний фестиваль
камерної музики «Хмельницькийкамерфест». Розглянуто та
підтримано 17 громадських ініціатив: ФОП Фіца М. І., ГО
Всеукраїнське
об’єднання
"Шлях
до
здоров’я",
Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів театрально
- концертна студія інвалідів "Добробут та злагода",
Українська Православна Церква Відділ у справах молоді
Хмельницької єпархії, Національна Рада жінок України,
Акторська школа "Пармезан", Актор Булат М. М.
ГО "Центр розвитку театру "Час "Т", Школа розвитку дітей
"Little Angel", ТОВ "Престиж - Авто", БФ «Серце до серця»,
ГО «Подільський центр «Гендерна рада», «Арт – студія
Ельф», ГО «Критична маса», ГО захисту дітей «Врятуй
життя», ТОВ «Телерадіокомпанія «ВСІМ РАДІО», ГО
«Творча сотня «Рух до перемоги»; ГО «Хмельницький клуб
історичної реконструкції «Воїн»; НШ «Правий сектор»; ТОВ
«Академія Справжнього успіху», ГО «Кабінет допомоги
вагітним жінкам та сім'ям з дітьми», «Світанок»;
Хмельницьке міське товариство інвалідів; ГО «Голосіївська
криївка»; ОГ «Хмельницьке учбово – виробниче

2016-2020 р.р.

2016-2020р.р.

2016-2020р.р.

2016-2020р.р.

1,6
міський бюджет
173,0
міський бюджет
3,0

підприємство Українського товариства сліпих», ГО «Два
крила».
У 2019 році продовжено реалізацію мистецького проекту
«Молода еліта міста», проведено 40 вистав, в рамках нового
проекту
«Ветеран»
12
вистав.
У 2019 році проведено 285 загальноміських заходів, в т.ч. 20
масштабних: мистецький
проект «Різдвяний ярмарок»,
Всеукраїнський різдвяний етнофестиваль «Дар десь
пребагатий!», Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні
«Ми – українці!», Міжнародний фестиваль камерної музики
«Хмельницькийкамерфест», свято зустрічі весни, фестиваль
писанок «Великодній дивосвіт», оркестрових шоу – програм
«Majorрarad», фестиваль рок – музики «ROCK&BUH»,
фестиваль
народної
хореографії
«HLUSHENKOV
FOLKFEST»,
Міжнародний
фестиваль
моновистав
«Відлуння»; фестиваль –
конкурс з соціальних танців
«Нестримний потік»; відео – арт конкурс «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».

33.

Реалізація мистецького проекту
«Молода еліта міста».

34.

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 - Виставка Міжнародного конкурсу художньої фотографії
проектів:
«Фотовернісаж на Покрову» традиційно відбулася у музеївиставки
Міжнародного студії фотомистецтва у жовтні 2019 року.

35.

2016-2020р.р.

80,0
міський бюджет

2016-2020 р.р.

6500,00
міський бюджет
1629,0
Грантові кошти

2016-2020р.р.

37.

38.

39.

40.

салону-турне
художньої
фотографії «З Любов’ю до
жінки»;
звітної
виставки
Міжнародного
конкурсу
художньої
фотографії
«Фотовернісаж на Покрову».
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 будуть встановлені у центрі міста та мікрорайонах.
Проскурівській,
біля
ТЦ
«Дитячий світ» та 7 сіті-лайтів
– у мікрорайонах міста.
5.6.Бібліотеки - сучасні соціально-культурні центри
Створення
безкоштовної Хмельницька міська ЦБС у співпраці з Хмельницькою
електронної бібліотеки.
міською організацією Національної спілки краєзнавців
України започаткував на сайті ЦБС електронну бібліотеку
науково-краєзнавчих збірників «Хмельницькі краєзнавчі
студії», віртуальним сховищем для яких став Google disk. На
сайті в on-line режимі є можливість переглянути всі випуски,
які побачили світ у 2014-2018 рр., їх можна скачувати і
використовувати автономно в off-line режимі.
Пріоритет надається повнотекстовій версії документа.
«Повні тексти» книг вводяться у форматі pdf і стають
доступними віддаленим користувачам. Станом на 01.01.2020
розділ «Повні тексти» електронної бібліотеки нараховує 218
книг, з них у 2019 році введено 29.
Також оцифровуються статті з періодичних видань, які
поповнюють електронну повнотекстову базу даних, а саме: у
2019 році додано 86 статей. Всього повнотекстова база
даних періодики складає 606 статей краєзнавчого характеру.
Організація на базі міських У бібліотеках-філіях №2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 та центральній

2017-2019 р.р.

2017р.

2016-2020р.р.

2016-2020р.р

43.

44.

46.
48.

бібліотек
Громадських бібліотеці працюють Пункти доступу громадян до офіційної
інформаційних
центрів
з інформації (ПДГ). Найбільш затребувані теми, з якими
зверталися до бібліотеки:
електронного урядування.
- 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.
Також, в кожній міській бібліотеці для дорослих
Хмельницької ЦБС створені і діють інформаційні куточки з
електронного урядування. інформаційними матеріалами з
яких скористалося 425 мешканців міста.
Протягом 2019 року у бібліотеці-філії №8 продовжував
надавати послуги «Інформаційний центр електронного
обслуговування громадян», послугами якого скористалося
250 осіб. Протягом року надано 236 інформаційних довідок,
проведено 6 заходів з медіа грамотності та правознавства.
Запроваджено нові послуги для користувачів – «SMARTдіаграми», тобто допомоги щодо реєстрації та користування
електронними сервісами у мережі Інтернет.
Додаток «Перелік об’єктів капітальних вкладень»
Придбання
обладнання, Протягом 2019 року для зміцнення матеріально-технічної бази
комп’ютерної
техніки
та мистецьких шкіл за спецкошти та кошти бюджету розвитку
музичних інструментів для придбано меблі для ДМШ №2.
початкових мистецьких шкіл
Капітальний ремонт ДМШ №3
Виготовлено проектно-кошторисну документацію у 2016
році та проведено експертизу проекту за всіма напрямками у
2017 році. У 2019 році кошти не виділялися, натомість
проведено реконструкцію існуючої системи опалення ДМШ
№3, освоєно 267,05 тис. грн
Поповнення фондів музеїв Придбання експонатів у музейні фонди не було.
експонатами
Придбання книг та періодики Поповнено фонди міських бібліотек новими книгами у
для поповнення бібліотечного кількості 6204 примірників та періодикою на суму 515,0 тис.
фонду
грн. Закуплено для бібліотек міста 335 примірників книг

2016-2020 р.р.

2016-2017 р.р.

12,0
спецфонд

267,05
міський бюджет

2016-2020 р.р.
2016-2020 р.р.

540,5
міський бюджет

49.

Капітальний ремонт бібліотек

50.

Придбання
комп’ютерної
техніки,
меблів,
іншого
обладнання для бібліотек

51.

Капітальний
ремонт
приміщення клубу «Книжківці»
Придбання
звукопідсилювальної
апаратури, основних засобів
для закладів культури

52.

53.

Реставрація
існуючих
та
добудова гурткових приміщень
міського будинку культури

місцевих авторів на суму 25,5 тис. грн.
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».
У вересні 2019 року відкрито коворкінг у бібліотеці-філії №2
(пр. Миру, 70/3) у рамках проекту бюджету участі «Коворкінг
у бібліотеці – вільний простір для творчості», проведено
ремонт приміщення, на що використано 87,17 тис. грн.. Крім
того, там проведено ремонт аварійних сходів до бібліотеки на
суму 148,0 тис. грн.
У 2019 році реалізовано проект у рамках бюджету участі
«SMART – Бібліотека – помічник розумного міста». Було
закуплено 3D-принтер, 3D-ручки, графічні планшети,
електронні книжки, плотер та книжки, що можуть оживати на
суму 98,07 тис. грн..
Придбано телевізор, ноутбук. комплект м’яких меблів і
стільців для обладнання коворкінгу у бібліотеці-філії №2 у
рамках відповідного проекту бюджету участі на суму 46,5
тис. грн.
Завершено капітальний ремонт клубу, у 2019 році освоєно
630,0 тис. грн..
У 2019 році для дитячої музичної школи №2 та культурномистецького центру «Ветеран» придбано комплекти
звукопідсилювальної
апаратури,
меморіальну
дошку
С.Петлюрі, лампи для кінопроектора для кінотеатру імені
Т.Шевченка..
У 2017 році проведено експертизу робочого проекту по
об"єкту "Реставрація приміщення Хмельницького міського
будинку культури» на суму 31,7 тис.грн. До виконання робіт
у 2019 році не приступали. Кошти не виділялися. ПКД по

2016-2018 р.р.

235,17
міський бюджет

2016-2020 р.р.

144,57
міський бюджет

2016-2017 р.р.

630,0
міський бюджет
244,45
міський бюджет

2016-2019 р.р.

2016-2020 р.р.

55.

Капітальний
приміщення ЦНВУМ

даному об’єкту передано на баланс управління капітального
будівництва.
ремонт У
2017
році
виготовлено
проектно-кошторисну
документацію на капітальний ремонт приміщення центру
національного виховання учнівської молоді на вул.
Курчатова, 1Б. У 2019 році проведено перший етап капітального
ремонту, освоєно 499,65 грн: замінено тамбурні двері та 2 вікна

2017-2019 р.р.

599,65
міський бюджет

на сходовій клітині на енергозберігаючі, опалення та систему
водопостачання. Встановлено охоронну сигналізацію у центрі

національного
виховання
використано 100,0 тис. грн.
57.

61.

63.

Придбання
концертних
костюмів для муніципального
камерного хору, народного
колективу мажореток «Альфа»,
муніципального
естраднодухового оркестру, творчих
колективів школи мистецтва
«Райдуга», КМЦ «Ветеран»,
міського будинку культури.
Капітальний ремонт внутрішніх
двориків
та
прилеглих
територій закладів
Реконструкція
комплексу

учнівської

молоді,

Сценічні костюми придбані для мистецького колективу 2017-2020 р.р.
дитячої музичної школи №2, сценічне взуття для
хореографічного колективу міського будинку культури.

Виготовлено у 2017 році ПКД на ремонт прилеглої території 2016-2017 р.р.
ДШМ «Райдуга», у 2018 році розпочато ремонт. Роботи
продовжувалися у 2019 році:
завершено фундамент
сценічної площадки та металеві конструкції літньої сцени,
виготовлено огорожу , облаштовано центральну алею.
музейного У 2019 році продовжено реконструкцію існуючої будівлі 2017-2020р.р.
краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та
культури по вул..Свободи, 22 в м.Хмельницькому».

Начальник управління культури і туризму

20,3
спецфонд

485,78
міський бюджет

4930,0
міський бюджет

А.РОМАСЮКОВ

