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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
2020 рік
(І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік)

№
з/п

1.

Проекти та заходи

Стан
виконання у 2020 році

Меморіалізація (встановлення
пам’ятних
знаків)
біля
прадавнього
кургану
на
проспекті Миру,102 та місць,
пов’язаних
із
репресіями
комуністичного режиму на
території
«старого
кладовища»
з
боку
Львівського
шосе,
захоронення
біля
ЗАТ
«Хмельницьклегпром» - вул.
С. Бандери

5.1. Культурна спадщина і традиції
Оформлено та передано на баланс МКП по зеленому
будівництву і благоустрою міста земельну ділянку, де
знаходиться курган на проспекті Миру, 102. Питання
встановлення пам’ятного знаку перенесено у програму
«Нова лінія культурних змін» на 2021-2025 р.р.
На території «старого кладовища» по Львівському шосе
знаходиться пам’ятник жертвам репресій. З метою
створення меморіального парку на місці «старого
кладовища» СКП «Хмельницька міська ритуальна
служба» створює карту захоронень.
З метою меморіалізації
захоронення біля ЗАТ
«Хмельницьклегпром» по вул. С. Бандери музеєм історії
міста розпочато пошукові роботи для підготовки

Термін
виконання

2019-2020 р.р.

Обсяг видатків за
видами джерел у
2020 році
(міський бюджет,
державний бюджет,
інші джерела), тис. грн..

2.

3.

7.

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

історичної довідки.
Проектно-кошторисна документація по реставрації МБК
передана
на
баланс
управління капітального
будівництва. У звітному
році УКБ проведено обстеження фундаменту для
коригування проєктно-кошторисної документації.
У першому півріччі 2020 року проведено Різдвяний етнофестиваль «Дар» за участі фольклорних колективів міста
Хмельницького та солістів фольклорних колективів
Хмельницької області та відкритий конкурс автентичного
співу «Співанковий рій», свято «Ладовиці» онлайн.

5.2. Нові культурні об’єкти
У 2018 році розпочато ремонт та освоєно 637,2 тис. грн. на
облаштування прилеглої території
дитячої школи
мистецтв «Райдуга» - «Мистецький сад». У першому
півріччі 2019 року продовжено ремонтні роботи:
прокладено центральну алею, завершено фундамент
літньої сцени, використано 276,3 тис. грн.
У 2020 році проектно-кошторисна документація
відкорегована та продовжено роботи: споруджено
павільйон літньої сцени та глядацькі місця, встановлено
огорожу території.
Використано 700,00 тис. грн. з
бюджету розвитку.
У серпні 2020 року реалізовано проєкт громадської участі
«Облаштування сцени в «Мистецькому дворику» ХДМШ
№1 ім.М.Мозгового, вартістю 80,0 тис. грн (встановлено
сцену та нові ворота. Протягом 2020 року у «Мистецькому
дворику» відбулося 14 заходів, серед яких закриття
театрального сезону монотеатру «Кут», презентація збірки

2017-2020 р.р.

2016-2020 р.р.

2016-2020 р.р.

19,0 тис. грн..
Міський бюджет

780,0
Міський бюджет

біля
дитячої
школи
мистецтв «Райдуга»;
«Бібліосад»
біля
бібліотеки-філії №8 та
«Оаза музики» біля дитячої
музичної школи №3 у
мікрорайоні «Озерна»;
- «Арт-дворик» у дворі
музею-студії
фотомистецтва;
міксбортер
біля
центральної бібліотеки.

8.

9.

поезій О.Саліпи «Територія вогню», показ вистави учнями
театрального відділення дитячої школи мистецтв, запис
концерту муніципального естрадного-духового оркестру
тощо.
У 2020 році роботи з капітального ремонту приміщення
центру національного виховання учнівської молоді не
проводилися, тому благоустрій прилеглої території
“Мистецька алея” як заключний етап даного проєкту
перенесено на наступні роки.
Створення «Дворика художника» у дворі дитячої школи
образотворчого та декоративно - прикладного мистецтва
перенесено у нову програму розвитку Хмельницької
міської територіальної громади на 2021-2025 роки «Нова
лінія культурних змін».
У 2020 році продовжувалися роботи з реконструкції
існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний
комплекс історії та культури та протягом року виконано
роботи з облицювання фасаду та будівництва пандусу, а
також
внутрішні
роботи:
вентиляція,
пожежна
сигналізація, електроосвітлення тощо,
облаштування
прилеглої території.

Створення
музейного
комплексу історії та культури
міста (музей історії міста
Хмельницького, музей
декоративно-прикладного
мистецтва, музей Людмили та
Миколи
Мазурів, музей
історії
медицини
Хмельниччини,
художня
галерея у будівлі на вул.
Свободи,
22).
Облаштування алей скверу Вирішення даного питання
відкладено у зв’язку із
імені
Т.Г.Шевченка
у значною кількістю незавершених об’єктів
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

2017-2020 р.р.

2017-2020 р.р.

5742,5
Бюджет розвитку

обласного
музею).

12.

13.

16.

літературного

5.3. Історія міста. Туризм.
Створення
інформаційно- МКУ «Агенція розвитку Хмельницького» реалізовано
туристичного центру у місті
грантовий проєкт, в ході якого побудовано приміщення
МАФ для Туристично-інформаційного центру. У 2021
році заплановано створення МКП «Туристичноінформаційний центр»
Створення
екскурсійних Створено та використовуються у музеях історії міста та
аудіо-маршрутів з історії та музею-студії фотомистецтва аудіо - екскурсії англійською
культури міста.
та німецькою мовами.
Підготовка
та
видання
туристичної
карти
міста,
сувенірної та презентаційної
продукції про місто.
Запровадження краєзнавчих
стріт-арт
проектів
з
використанням QR-кодів.

17.

Реекспозиція музею
міста Хмельницького.

18.

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

19.

історії

У 2020 році в рамках проєкту «Програма навчальнопросвітницьких заходів «Поджазуємо?!» за підтримки
УКФ виготовлено сувенірні еко-торби у кількості 100
штук з брендом Хмельницького.
У 2020 році на Проскурівській проведено 2 виставки
старовинних фотоапаратів з фондів музею-студії
фотомистецтва
та
стріт – виставки: «Подільський стрій. Вишиванка» з
нагоди Дня вишиванки та «Люди Свободи» до Дня героїв
з фондів музею історії міста,
виставку фотографій
«Хмельницький з висоти пташиного польоту» до Дня
Коституції України, з нагоди пам’яті жертв Голодоморів
- музейну вуличну виставку «Україна 1932-33: геноцид
голодом», «Хмельницький: ЩодняНовий!» до Дня міста.
Повна реекспозиція музею відкладена у зв’язку із
реконструкцією будівлі музейного комплексу історії та
культури міста.
У 2020 році у фонди міських музеїв надійшло739
предметів.
На виконання програми річного відвідування міських
музеїв
учнями загальноосвітніх шкіл у 2020 році
музейними формами роботи
охоплено
38700
відвідувачів, з них понад 20000 онлайн, в т. ч. 3155 учнів.

2016-2017 р.р.

2017-2020 р.р.

2016-2020 р.р.

10,0
Грантові кошти

2017-2020 р.р.

6,0
Міський бюджет

2017-2020р.р.
2016-2020 р.р.
2016-2020 р.р.

закладів
міста
та
інтерактивних,
ігрових
методів
проведення
екскурсій.
20.

21.

22.

23.

25.

30.

Проведено 43 екскурсії, у т.ч. 5 – міською радою, 25
заходів, з них 48 онлайн, зокрема конкурс фотографій
«Весняний
Хмельницький»,
віртуальний
проєкт
«Museum_Web_Ex» на YouTube, онлайн майстер-класи та
історичні екскурси .
Традиційно до Дня міста Хмельницького відбувся
відкритий конкурс іміджевого кіно «Promisto», на який
було представлено 10 відеороликів, у т.ч. 3 – виконані
дітьми до 16 років.
Музеєм історії міста проведено 3 круглих столи та онлайн
конференції з метою дослідження історії міста.

Проведення
конкурсу
2017р., 2020р.
презентаційних відеороликів
та короткометражних фільмів
про Хмельницький.
Організація наукових
щорічно
конференцій та круглих столів
з історії міста.
5.4. Розвиток мистецтв та початкової мистецької освіти
Запровадження
обмінних У 2020 році
гастролі муніципальних колективів – 2016-2020 р.р.
концертів з професійними естрадно-духового оркестру не відбувалися у зв’язку з
творчими колективами інших карантином.
міст
Запровадження
практики У 2020 році не запрошувалися диригенти.
2016-2020 р.р.
запрошення
провідних
диригентів з міст України та
Європи
для
розширення
можливостей муніципальних
професійних
колективів,
підготовки нових музичних
програм
Запровадження
програми У
місті
запроваджено
проведення
програм 2016-2020 р.р.
просвітницьких
концертів- просвітницьких
концертів
- лекцій для
учнів
лекцій
для
учнів загальноосвітніх закладів
муніципальним естраднозагальноосвітніх закладів.
духовим оркестром та академічним камерним хором.
Протягом першого півріччя 2020 року було проведено 11
концертів – лекцій, які відвідали 1350 учнів. У лютому
академічний камерний хор став учасником концертної
програми «Musik Parad» у Німеччині. у зв’язку з
карантином проведення концертів
для учнів
загальноосвітніх закладів було призупинено.
Культурний
обмін
між Колективи не запрошувалися.
2016-2020р.р.

19,0
Міський бюджет

містами-побратимами
Хмельницького
31.

5.5. Мистецькі заходи та проекти
Створення мапи фестивалів та З 2016 року видаються Мистецькі календарі на кожну
конкурсів,
які пору року. У 2020 році вийшло 2 календарі.
відбуватимуться у місті.
«Хмельницький мистецький». У зв’язку із адаптивним
карантином видання календарів було призупинено.

32.

Запровадження та проведення
інтерактивних
мистецьких
проектів
у
співпраці
з
молодіжними
культурними
установами
міста
та
громадськими організаціями:
стріт-арту,
інсталяцій,
перформансу, флешмобів.

33.

Реалізація
мистецького
проекту «Молода еліта міста».

34.

Проведення Всеукраїнських
та Міжнародних фестивалів:
-Першого
міжнародного
етнофестивалю
«Ладовиці»;
Всеукраїнського
фестивалю
джазової
музики «Поділля джазфест»;
- Медового фестивалю;

Розглянуто 33 звернення громадських організацій та 12
громадян. Підтримано організаційно та фінансово:
Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні «Ми українці!» Ігоря Білого,
фестиваль дитячих театрів
«Театральна мозаїка» культурно-мистецького центру імені
М.Реріха,
Міжнародний фестиваль камерної музики
«Хмельницькийкамерфест», проект «Монологи війни» В.
.Павловського, заходи з вшанування учасників бойових
дій в Афганістані та інших локальних війнах міської
організації ветеранів Афганістану, заходів обласної
організації Національної спілки письменників України
щодо онлайн конференції та випуску альманаху «Слово
єднає», обласної організації Національної спілки
художників України щодо участі у заходах до Дня міста.
Протягом року у моно театрі «Кут» зіграно 34 вистави у
проекті «Молода еліта міста» та 3 вистави у рамках
проекту «Ветеран». Крім того, у період карантину
проведено 7 вистав онлайн та 1 виставу у театрі.
Протягом звітного періоду проведено 15 масштабних, у
т.ч. 14 іміджевих культурно - мистецьких заходів, у т. ч.:
Різдвяний етнофестиваль «Дар» та Парад вертепів, свято
закриття
Різдвяного
ярмарку,
фестиваль
«Хмельницькийкамерфест»
Всеукраїнський
конкурс
творчих колективів викладачів мистецьких шкіл «Музична
палітра», свято «Ой, на Івана, ой, на Купала», День
незалежності України..
Організовано відеозйомки та змонтовано концертний
фільм «Rock&Buh 2020», прем’єра якого розпочалася 2

2016-2020р.р.

2016-2020р.р.

2016-2020р.р.

-

1,6
міський бюджет

35,6
міський бюджет

80,0
міський бюджет

466,2
міський бюджет
919,8
Грантові кошти

35.

38.

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
фотографії «З Любов’ю до
жінки»;
звітної
виставки
Міжнародного
конкурсу
художньої
фотографії
«Фотовернісаж
на
Покрову».
Організація
міської

липня 2020 року, проведено відеозйомки та змонтовано
фільм «Пам’ятники Богдану оживають», прем’єра якого
відбулася до Дня міста. Під гаслом «Щодня Новий!»
проведено День міста Хмельницького, в рамках якого
відбулась презентація «Книги Почесних громадян»,
урочистості на стадіоні «Поділля», відкриття арт-об’єкта
«Щодня Хмельницький». Реалізовано масштабний
навчально-просвітницький проєкт «Поджазуємо!» за
підтримки Українського культурного фонду, фестиваль
«TRANSLATORIUM», телепроєкти: «Зірки запалюють
ялинку» та «Зустрічі зі Святим Миколаєм».

Виставка Міжнародного конкурсу художньої фотографії
«Фотовернісаж на Покрову» традиційно відбулася у музеїстудії
фотомистецтва
у
жовтні
2020
року.

Питання встановлення сітілайтів знято у звя’зку із

2016-2020р.р.

2017р.

39.

культурної реклами: 5 сіті- розміщенням 13 інформаційно-туристичних кіосків у м.
лайтів
на
вулиці Хмельницькому у 2021 році.
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
міською організацією Національної спілки краєзнавців
електронної бібліотеки.

2016-2020р.р.

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 2014-2019 рр., їх можна скачувати і
використовувати автономно в off-line режимі.
Протягом 2020 р. на сайт додано 397 новин, cтворено 4
сторінки нових надходжень, оновлено 44 сторінки. Написано 7
статей у розділ «Почесні громадяни», 2 статті у розділи
«Літератори Поділля» та 1 статтю «Про ЦБС». Для
«Календаря знаменних і пам’ятних дат» написано 23 статті (у
2019 – 13). Всього у звітному році було додано на сайт 440
сторінок
Додано 92 статті у «Електронну бібліотеку. Електронна
бібліотека також наповнено 4 науково-краєзнавчими
збірниками «Хмельницькі краєзнавчі студії» і 4 книгами
завдяки програмі «Читай українською». Всього у звітному році
розділ «Повні тексти» наповнено 12 книгами у форматі .pdf,
доступними віддаленим користувачам. Серед яких: Марія

Будзінська «Квітування у рідному краї», Наталя Вітвіцька
«Квіти Надії», «Країна сонця», «Першими на вогонь».
Власних видань – 6.
Популяризація роботи бібліотек та краєзнавчих матеріалів в
мережі Інтернет є невід’ємною складовою діяльності ЦБС. У
2020 році було створено 573 публікації у соціальній мережі
Facеbook..

40.

Організація на базі міських
бібліотек
Громадських
інформаційних
центрів
з
електронного урядування.

У бібліотеках-філіях №2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 та центральній
бібліотеці створено Пункти доступу громадян до
офіційної інформації (ПДГ). Та «Інформаційний центр
електронного обслуговування громадян» у філії №8. У

2016-2020р.р

січні 2020 року ХМЦБС приєдналася до
проєкту «Дія.
Цифрова освіта», спрямований на розвиток та покращення
цифрової грамотності громадян різних категорій.
Найпоширеніші питання, з якими зверталися до бібліотеки це:

- Державний бюджет України 2020 року;
- Онлайн-запис на прийом до лікаря;
- освітній серіал «Оплата комуналки онлайн.
Залишайся вдома»;
- гостьовий курс з мобільної грамотності «Смартфон
для батьків»;
- «Covid 19: що потрібно знати про роботу апаратів
штучної вентиляції легень»,
- «Безпека дітей в Інтернеті»,
- «Базові цифрові навички»,
- «Сучасне резюме та пошук роботи онлайн».
Новими послугами скористалися біля 350 хмельничан.
Протягом звітного періоду
послугами ПДГ
скористалися 264 користувачів.
Нажаль, за умовами карантину обслуговування за
комп’ютерами з 17 березня в читальних залах не
надавалася.
Додаток «Перелік об’єктів капітальних вкладень»
43. Придбання
обладнання, Протягом звітного періоду придбано віолончель, стільці у
комп’ютерної
техніки
та кількості 20 шт., сценічне взуття для фольклорного гурту
музичних інструментів для «Вербиченька» дитячої школи мистецтв «Райдуга» та
початкових мистецьких шкіл
дзеркала і станки для класу народної хореографії філії
дитячої школи мистецтв.
Капітальний ремонт дитячої Капітальний ремонт у 2020 році не планувався.
школи мистецтв
46. Поповнення фондів музеїв Придбання експонатів у музейні фонди не було.
експонатами
48. Придбання книг та періодики Протягом 2020р. бібліотеки Хмельницької міської ЦБС
для поповнення бібліотечного поповнилися на 4749 прим. на суму 184,5 грн., зі всіх джерел
фінансування, в т.ч. місцевою книжковою продукцією 928
фонду
прим. на 81,0 тис.грн.

2016-2020 р.р.

84,6
спецкошти

2016, 2020р.р.
2016-2020 р.р.
2016-2020 р.р.

87,8
міський бюджет
96,8
позабюджетні
кошти

50.

53.

57.

61.

63.

Придбання
комп’ютерної
Протягом 2020 р. за бюджетні кошти для бібліотек міста 2016-2020 р.р.
техніки,
меблів,
іншого придбано канцелярських товарів на суму 15,5 тис. грн.;
обладнання для бібліотек
комп’ютерної техніки – на суму 9,9 тис. грн;
господарських товарів – на суму 17,4 тис. грн. За кошти
спецрахунку придбано канцтоварів на суму 2,9 тис. грн.
Реставрація
існуючих
та Добудову гурткових приміщень міського будинку 2016-2020 р.р.
добудова
гурткових культури завершено у 2019 році. У звітному році УКБ
приміщень міського будинку проведено обстеження фундаменту для коригування
культури
проєктно-кошторисної документації на реставрацію
приміщення.
Придбання
концертних Протягом звітного періоду придбано меморіальну дошку 2017-2020 р.р.
костюмів для муніципального К.Місевичу, віолончель, стільці у кількості 20 шт.,
камерного хору, народного сценічне взуття для фольклорного гурту «Вербиченька»
колективу
мажореток дитячої школи мистецтв «Райдуга» та дзеркала і станки
«Альфа»,
муніципального для класу народної хореографії філії дитячої школи
естрадно-духового оркестру, мистецтв, меблі та компютерну техніку для дитячої школи
творчих колективів школи мистецтв, ворота вїздні для дитячої музичної школи №1 та
мистецтва «Райдуга», КМЦ світлову апаратуру, 2 ноутбуки, багатофункціональний
«Ветеран», міського будинку пристрій у рамках проєкту громадської участі для
культури.
міського будинку культури..
Капітальний
ремонт У 2020 році проектно-кошторисна документація 2016-2017 р.р.
внутрішніх
двориків
та відкорегована та продовжено роботи: споруджено
прилеглих територій закладів павільйон літньої сцени та глядацькі місця, встановлено
огорожу території.
Використано 700,00 тис. грн. з
бюджету розвитку.
Реконструкція
музейного У 2020 році продовжувалися роботи з реконструкції 2017-2020р.р.
комплексу
існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний
комплекс історії та культури та протягом року виконано
роботи з облицювання фасаду та будівництва пандусу, а
також
внутрішні
роботи:
вентиляція,
пожежна
сигналізація, електроосвітлення тощо,
облаштування
прилеглої території.

Начальник управління

42,8
міський бюджет
2,9
спецкошти

199,3
Міський бюджет
123,3
спецкошти

700,0
Міський бюджет

5742,5
міський бюджет

Артем РОМАСЮКОВ

