УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
вул. Проскурівська,30, м. Хмельницький, 29000, Тел. (0382) 65-85-35, факс 65-61-60
р/р 35418003050109 ГУДКСУ в Хмельницькій області
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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 друге півріччя 2017 року – перше півріччя 2018 року
(І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік)

№
з/п

1.

2.

Проекти та заходи

Стан виконання

5.1. Культурна спадщина і традиції
Складання Реєстру
об’єктів В управлінні культури і туризму наявний перелік
матеріальної та нематеріальної матеріальної культурної спадщини. Станом на 14.05.2018 р.
культурної спадщини міста.
на обліку та під 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.
Реалізація проекту «Говорять З 18 квітня 2017 року по 14 травня 2018 року QR-коди

Термін
виконання

Обсяг видатків за
видами джерел
(міський бюджет,
державний бюджет, інші
джерела)

2017 р.

-

2017-2019 р.р.

17,8 тис. грн.

3.

4.

5.

6.

старовинні
будівлі»
(встановлення охоронних знаків
та інформаційних таблиць на
будівлях - пам’ятках культурної
спадщини).
Створення сектору з охорони
культурної
спадщини
у
структурі управління культури і
туризму.

проскановано 9958 разів.
Станом на 14.05.2018 створено 2 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.
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 З метою дослідження української традиційної народної
та
навчання
традиційних культури, відродження пісенної традиції та популяризації
подільських ремесел та жанрів забутих обрядів Хмельниччини та Наддністрянського
прикладного
мистецтва, Поділля 11.01.2016 р. в приміщенні Хмельницької дитячої
автентичного
виконавського музичної школи №2 (корпус №2, вул. Зарічанська, 50/1)
музично-вокального мистецтва, відкрито «Світлицю-Ладовицю», в якій зібрана в експедиціях
народного костюму
на базі колекція предметів народного ужиткового побуту нашого
дитячої музичної школи №2 та регіону (народне вбрання, гончарні вироби, меблі, посуд,
світлиці – музею «Ладовиці».
писанкарство, витинанка, різьблення по дереву та інші
народні ремесла українського народу).
15 січня 2017 р. в Хмельницькому обласному академічному
музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького
відбувся третій різдвяний етнофестиваль. Основною метою
цього фестивалю було представлення міському глядачу

міський бюджет

2017 р.

-

2017-2020 р.р.

-

2017-2018 р.р.

-

2016-2020 р.р.

37, 2 тис. грн.
міський бюджет

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
М.Мозгового;
- «Мистецька алея» біля центру
національного
виховання
учнівської молоді,

першоджерельної, народної, співочої, обрядової традиції
зимового календаря як нашого регіону, так і інших областей
України у виконанні:
- фольклорно-етнографічного колективу «Відродження»,
с.Пилипківці Новоушицького району Хмельницької області
(керівник Тарасюк О.М.);
фольклорно-етнографічного
колективу
«Бобравка»,
с.Лисець Дунаєвецького району Хмельницької області
(керівник Твердохліб Л.І.);
- зразкового дитячого фольклорного ансамблю «Родовід», с.
Антоніни Красилівського району Хмельницької області
(керівник Підберезна Т.В.);
- фольклорного гурту «Родовід», м. Львів;
- фольклорно-етнографічного гурту «Касамара», с.
ШершенціКодимського району Одеської області (керівники
Надія та Дмитро Скорик);
- народного аматорського лемківського хору «Яворина», с.
Криниця Монастириського району Тернопільської області
(керівник Баран В.Д.);
- ГО «Відродження традицій Поділля» (керівник Телюх І.Г.);
- зразкового фольклорного гурту «Ладосвіти» Хмельницької
дитячої музичної школи №2 (керівник Телюх І.Г.).
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». Після проведення
експертизи документації планується проведення відкритих
торгів на проведення зазначених робіт. «Мистецький сад»
розпочав свій перший концертний сезон.
«Мистецький дворик» ХДМШ №1 ім.М.Мозгового 4 травня
2018 року відкрив новий концертний сезон. Тут вже
проведено пре-паті фестивалю «ДжазФестПоділля», концерт
учнівських колективів ХДМШ №1 ім.Мозгового, в рамках
відкриття туристичного сезону «Відкрий своє місто»

2016-2020 р.р.

51, 0 тис. грн.
міський бюджет

3,5 тис. грн.
міський бюджет

8.

9.

-«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
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.

інтерактивні лекції Сергія Єсюніна та Ігора Байдака.
Виготовлено світлодіодну вивіску «Мистецький дворик» та
ретро-гірлянду.
Кошти на облаштування «Бібліосаду» біля бібліотеки-філії
№8 не виділялись.

Кошти для міксбортеру не виділялись.
У липні 2017 року проведено відкриті торги «Реконструкція
існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс
історії та культури по вул.Свободи, 22 в м.Хмельницькому».
На сьогодні освоєно 1 634 168 грн 00 коп.

2017-2020 р.р.

1 634,2 тис. грн.
міський бюджет
за 1 кв. 2018р. –
1117,3 тис. грн..

У в зв’язку із спільними напрацюваннями громадської
ініціативи Proprostir,АгенціярозвиткуХмельницького та Хмел
ьницька міськарада протягом 2017р.та 1 кв. 2018 р. визначено
стратегію розвитку споруди 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:

2016-2018 р.р.

50,0 тис. грн.
міський бюджет

- збереження функції кінопоказів;
- відкритість та доступність;
- користь для громади;

10.

11.

12.

13.

- 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.
Створення алеї українських народних героїв на вулиці
Свободи
(від
вулиці
Проскурівської до перетину з
вулицею Т.Г. Шевченка).
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).
5.3. Історія міста. Туризм.
Створення
інформаційно- «Агенцією розвитку міста» розроблено проект створення
туристичного центру у місті.
інноваційних
об’єктів
туристичної
інфраструктури
Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром в
місті Хмельницькому, який буде реалізований за рахунок
коштів державного бюджету.
Проект планується реалізувати до 2020 року.
Розробка нових туристичних Розроблено туристичні маршрути:
маршрутів:
- «10 музеїв» (вул. Проскурівська),
«10
музеїв» «Романтика проскурівського модерну» (пам'ятки
(вул.Проскурівська);
архітектури міста)
- «Романтика проскурівського - « У пошуках середньовічної фортеці» (набережною
модерну»
(пам’ятки р.Південний Буг, парк ім. Чекмана, - історичний район
архітектури);
«Старе місто»).
- «У пошуках середньовічної

2017р.

-

2017-2020 р.р.

-

2016-2017 р.р.

2016-2018 р.р.

-

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

плоскирівської
фортеці»
(набережна р.Південний Буг –
парк культури і відпочинку
ім.М.Чекмана
–
вул.Староміська)
Створення екскурсійних аудіомаршрутів з історії та культури
міста.
Підготовка
та
видання
туристичної
карти
міста,
сувенірної та презентаційної
продукції про місто.

-

Управлінням підготовлено та видано туристичну карту
«Хмельницький цікавий», яку презентовано на відкритті
туристичного сезону.
На джазовий фестиваль виготовлено сувенірну чашку
«ДжазФестПоділля».
Виготовлено промо-ролик про музеї міста Хмельницького.
Запровадження
краєзнавчих стріт-арт
проектів
з
використанням QR-кодів.
Реекспозиція музею історії Реекспозиція музею відкладена у зв’язку із реконструкцією
міста Хмельницького.
будівлі музейного комплексу історії та культури міста.

Проведення акції «Подаруй
експонат музею».
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.
Організація наукових
конференцій та круглих столів з

Підготовка до реекспозиції залу етнографії почалася в 2018
році, ведеться робота до реекспозиції залу війни.
У рамках акції «Подаруй музею експонат» було отримано
386 експонатів, що поповнили фонди та експозицію музею.
На виконання програми річного відвідування міських музеїв
учнями загальноосвітніх шкіл 2017-2018р зали музею історії
міста Хмельницького, музею Проскурівського підпілля,
музею-студії фотомистецтва відвідало 6818 учнів.
Розроблено положення про проведення відкритого конкурсу
інформаційно-промоційного відео «PROMISTO».
Музеєм історії міста Хмельницького проведено:
1. Конференцію 07.11. 2017р "100 років української

2017-2020 р.р.

-

2016-2020 р.р.

12, 0 тис. грн.
міський бюджет

2017-2020 р.р.

-

2017-2020р.р.

-

2016-2020 р.р.

-

2016-2020 р.р.

-

2017р., 2020р.

-

щорічно
5,4 тис. грн.

історії міста.

22.

23.

24.

революції".
2. Круглий стіл "Євген Коновалець: життя віддане за
Україну" 22.-01.2018р ( ліцей №17).
3. Круглий стіл "Символи національної ідентичності"
22.02.2018р.
У Центральній бібліотеці 14.11.2017 відбувся круглий стіл
для представників ОТГ Хмельницького району, спільно з
агенцією місцевого розвитку, громадською організацією
«Про міжфракційні об’єднання в радах».
26.12.2017 у відбулося засідання круглого столу в рамках
проекту «Захист прав осіб з інвалідністю», який було
організовано спільно із Управлінням патрульної поліції в м.
Хмельницькому. Серед учасників були представники
спеціалізованих громадських організацій, Хмельницької
обласної організації УТОГ, Головного територіального
управління юстиції Хмельницької області.

5.4. Розвиток мистецтв та початкової мистецької освіти
Запровадження
обмінних У липні 2017 року муніципальний естрадно-духовий оркестр 2016-2020 р.р.
концертів
з
професійними провів концерт у м. Києві, а у листопаді 2018 у м. Могілівтворчими колективами інших Подільський (Вінницької області).
міст
Запровадження
практики У 2017 році отримано згоду від відомих диригентів України
2016-2020 р.р.
запрошення
провідних М. Гобдича та Г. Горбатенко на проведення хорових майстер
диригентів з міст України та – класів та підготовки нової програми, яка дасть можливість
Європи
для
розширення зазвучати Хмельницькому хору по - новому, а мешканцям
можливостей
муніципальних міста насолодитись цікавими програмами. Планується
професійних
колективів, проведення таких майстер класів в рамках проведення V
підготовки нових музичних Всеукраїнського фестивалю хорової музики
«Співоча
програм
асамблея» у листопаді 2018 року.
Студійний
аудіозапис
з Студійний аудіозапис 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 планується на
естрадно-духового оркестру та жовтень – листопад 2018 року.
20-річчя з часу створення

міський бюджет

10,7 тис.грн
міський бюджет

-

-

25.

26.

27.

28.

муніципального
камерного
хору.
Запровадження
програми
просвітницьких
концертівлекцій
для
учнів
загальноосвітніх закладів.

У місті запроваджено проведення програм просвітницьких
концертів- лекцій для учнів загальноосвітніх закладів. Такі
концерти- лекції проводять муніципальний естрадно-духовий
оркестр та академічний камерний хор. Так протягом звітного
періоду було проведено 20 концертів – лекцій які відвідали
понад 2100 учнів.
Реорганізація дитячої музичної Проведено підготовчу роботу щодо реорганізації дитячої
школи №3 у школу мистецтв музичної школи №3 у школу мистецтв «Озерце».
«Озерце» у мікрорайоні Озерна.
Розширення
напрямів
та У Хмельницькій дитячі школі образотворчого та
відкриття нових класів дитячої декоративно-прикладного
мистецтва
відкрито
школи
образотворчого
та спеціалізований клас для дітей з особливими потребами у
декоративно-прикладного
якому протягом 2016-2017навчального року навчалося 7
мистецтва:
дітей (аутисти), 2017-2018 навчального року 10 дітей у 2017
- спеціалізованих класів для році відкрито клас мультиплікації та анімації де протягом
дітей з особливими потребами; навчального року навчалося 12 дітей на госпрозрахунковій
відділень
дизайну
та формі навчання.
скульптури.
За рахунок коштів субвенції державного бюджету придбано
15 комп’ютерів для класу дизайну відкриття якого
планується у вересні 2018 року.
Відкриття у дитячій школі В діючих 1-3 класах школи включено вивчення предмету
мистецтв класів декоративно- «Декоративно-ужиткове мистецтво», Написано програми з
ужиткового
мистецтва
з декоративно-ужиткового мистецтва, що затверджені на
вишивки,
писанкарства, методичній
раді
школи:
«Розпис
по
тканині»,
декоративного
розпису
та «Самчиківський розпис», «Писанкарство» (викл. Чебан
створення ансамблів народних О.М.). Класи відкриються у вересні 2018 року з терміном
та ударних інструментів.
навчання 4 роки.
У 2016-2017 навчальному році на музичному відділенні
Хмельницької дитячої школи мистецтв створено:
Ансамбль народних інструментів на базі класів скрипки,
гітари, флейти та ударних інструментів
Колектив брав активну участь у звітному концерті 13.04.2018
р. та в концертних заходах школи, виступаючи як у повному

2016-2020 р.р.

-

2017-2018 р.р.
2016-2018 р.р.

2017-2018 р.р.

-

29.

30.

31.

32.

33.

34.

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:
стріт-арту,
інсталяцій,
перформансу, флешмобів.
Реалізація мистецького проекту
«Молода еліта міста».

складі, так і малими його формами: квартети, тріо.
o Троїсті музики у складі викладачів школи: О.Пірога
(баян), Л.Васячкіної (скрипка) та А.Мислицького (бубен).
Колектив забезпечує музичний супровід зразкового
фольклорного гурту «Берегиня» та задіяний у проекті «Шлюб
за добу» - весілля в етностилі.
У дитячій школі мистецтв «Райдуга» відкрито клас
саксофону, набрано підготовчу групу народної хореографії
на засадах самоокупності (17 учнів). Збільшено контингент
на 20 учнів за рахунок розширення класу фольклору
(фольклорний ансамбль "Вербиця").
За кошти спецфонду придбано: ноутбук для викладання;
предмету "Історія мистецтва", мікрофони та саксофон.

2016-2017 р.р.

50,0 тис.грн.
спецкошти

2016-2020р.р.
5.5. Мистецькі заходи та проекти
З 2016 року видаються Мистецькі календарі на кожну пору
року. Вийшло 6 календарів та Мистецька мапа.

2016-2020р.р.

6,0 тис. грн..
міський бюджет

-

2016-2020р.р.

-

2016-2020р.р.

150,0 тис.грн.
міський бюджет

2016-2020р.р.

105, 0 тис. грн.
міський бюджет

Рішенням сесії міської ради від 29.12.2017року № 12 «Про
бюджет міста Хмельницького на 2017р.» на мистецький
проект «Молода еліта міста» на 2018р. виділено 80,0 тис.грн.
та фінансується 100% до помісячного розподілу. Протягом
2017 року виділено проведено 22 вистави для учнів 911класів загальноосвітніх навчальних закладів міста.
Проведення Всеукраїнських та Фестиваль «Медовий Спас» був започаткований у 2016 році,
Міжнародних фестивалів:
і є щорічним. У серпні 2017 року в його програмі, крім

35.

36.

-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
фотографії «З Любов’ю до
жінки»;
звітної
виставки
Міжнародного
конкурсу
художньої
фотографії
«Фотовернісаж на Покрову».
Проведення пленеру молодих

ярмарку меду та виробів народного мистецтва, відбулася
наукова конференція, присвячена діяльності Костя Місевича,
лялькова вистава, забавки для дітей, концертні програми
колективів та етно-рок гуртів.
Всеукраїнський літературний фестиваль «Слово єднає!» був
започаткований у 2015 році. У вересні 2017р було проведено
третій літературний фестиваль «Слово єднає!». У
фестивальних заходах взяло участь понад півтори тисячі
поціновувачів художнього слова. Серед гостей фестивалю –
письменники і поети: Василь Шкляр, брати Капранови, Марія
Чумарна
(м.Львів),
Лора
Підгірна
(м.Кам’янецьПодільський), Наталка Михно (м.Теребовля Тернопільської
області), Микола та Ірина Сичови (м.Старобільськ), Григорій
Половинко (м.Луганськ).
У травні 2018 року відбувся Vфестиваль джазової музики
«ДжазФестПоділля», який проходив на двох сценах і
представляв музичні колективи з Києва, Одеси, Вінниці,
Хмельницького. Хедлайнерами фестивалю стали гурт ТНМК
з програмою «Джазі» та фанк-проект Ольги Лукачової
«Volga:funk».
6-10 червня 2018р відбудеться 20-ий Міжнародний фестиваль
моно-вистав «Відлуння – 2018».

З 12.10.2017 року 31.10.2017 року проведено виставку
Міжнародного
конкурсу
художньої
фотографії
«Фотовернісаж на Покрову».

Не проведено через значний обсяг коштів.

20, 8 тис. грн.
міський бюджет

535,0 тис. грн.
міський бюджет

116,0 тис. грн.
міський бюджет

2016-2020р.р.

2017 р.

37.

38.

39.

українських скульпторів.
Створення стаціонарної сцени – Проект не розроблявся.
«мушлі» на місці концертного
майданчика
під
відкритим
небом біля кінотеатру імені
Т.Г.Шевченка.
Організація міської культурної Придбання та встановлення сітілайтів планується на
реклами: 5 сіті-лайтів на вулиці IVквартал 2018 року.
Проскурівській,
біля
ТЦ
«Дитячий світ» та 7 сіті-лайтів
– у мікрорайонах міста.
5.6.Бібліотеки - сучасні соціально-культурні центри
Створення
безкоштовної У 2017р. найпотужнішим інструментом для швидкого
електронної бібліотеки.
публічного доступу до інформації продовжує залишатись
сайт Хмельницької міської ЦБС (www.cbs.km.ua). Саме
завдяки йому центральна бібліотека три рази ставала
переможцем Всеукраїнського конкурсу з популяризації
читання на сайтах бібліотек України.
У рейтингу найпопулярніших сторінок на сайті ХМЦБС за
2016р. були: сторінка новин, «Літератори Поділля»,
«Центральна бібліотека», «Ми знаємо про Хмельницький
все», «Анонси та плани», «Звідки походить назва міста»,
«Нові надходження», «Магера Микола Никанорович».
Разом із Хмельницькою міською організацією Національної
спілки краєзнавців України на сайті міської централізованої
бібліотечної системи започатковано електронну бібліотеку
науково-краєзнавчих збірників «Хмельницькі краєзнавчі
студії», що стало довгоочікуваною подією для наукової
спільноти обласного центру. На сайті зараз можна
переглянути 10 випусків , які побачили світ у 2014-2016рр.
Робота
над
створенням
електронної
бібліотеки
продовжується.
У 2017р. додано 90 статей (у 2016р. – 93). З 2014р. сектором
ЕР ведеться база оптичних дисків. Станом на 01.01.2018р. в
базі 220 дисків (у 2016р. – 207). У 2016р. розпочалася
співпраця відділу ІТ та ЕР з Хмельницькою міською

2017-2019 р.р.

2017р.

2016-2020р.р.

40.

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

41.

Запровадження
видачі книг.

електронної

організацією Національної Спілки краєзнавців України.
Завдяки цьому в 2017р. електронна бібліотека поповнилась
чотирма краєзнавчими збірниками у форматі pdf.
Для використання електронних ресурсів місцевого
самоврядування, бази даних бібліотек, ресурсів Інтернету у
бібліотеках-філіях №2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 та центральній
бібліотеці створено Пункти доступу громадян до офіційної
інформації (ПДГ). Серед послуг, які надають пункти - онлайн зв’язок із органами влади, електронний доступ до
надання
адміністративних
послуг,
користування
електронними ресурсами та базами даних бібліотеки, доступ
до мережі Інтернет та WІ-FІ, сканування, ксерокопіювання та
друк документів.. У бібліотеках – це спеціально обладнане
комп’ютерне місце з підключенням до мережі Інтернет, де
користувачі можуть самостійно або за допомогою
бібліотечного працівника отримати доступ до інформації
органів влади будь-якого рівня. У бібліотеці-філії №8 (мкрн.
Озерна) хмельничани отримують консультації бібліотекарів у
новоствореному Центрі електронного обслуговування
громадян. За 2017 та І квартал 2018рр. послугами ПДГ
скористалися 1645 користувачів, надано понад 150
консультацій-довідок з питань: спілкування з урядовими
структурами, оплати комунальних послуг, користування ебанкінгом, тощо. Були організовані тренінги з питань «Роль
електронних сервісів у повсякденному житті (комунальні
платежі, Приват-24, Е-квиток, Е-бібліотека»). Для соціально
незахищених груп населення у жовтні місяці був
організований тренінг «Е – урядування для громади» у якому
взяли участь люди літнього віку(користувачі бібліотеки) та
надано – 35 консультацій. На сайті Хмельницької міської
ЦБС є посилання на ПДГ з інформаційними матеріалами.
У 2017р. після закупівлі спеціального електронного
обладнання
Хмельницька
міська
ЦБС
розпочала
впровадження електронного обслуговування користувачів.
Обсяг введеної інформації в електронний каталог становить
майже 45,0 тис. записів книг та періодичних видань. З січня

2016-2020р.р

2016-2017р.р.

47,0 тис.грн.
міський бюджет
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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 BrainBasket за
сприяння
Адміністрації
Президента України.

2018 року користувачі центральної бібліотеки отримують
читацький квиток зі штрих-кодом, що дає можливість
здійснити пошук у базі даних «Читач». Колективи
центральної міської бібліотеки та бібліотек-філій №13,8
активно працюють над ретроспективним введенням фондів
бібліотек в електронний каталог, введено майже 6,0 тис.
книг.
З березня 2016р. у центральній бібліотеці проводяться
безкоштовні курси програмування від фонду BrainBasket у
рамках проекту TechnologyNation. Завдяки співпраці з
Хмельницьким національним університетом та IT –
академією CircleWebGroup у центральній бібліотеці двічі на
тиждень проходять навчання містян. На сьогодні вже
відбулося вручення сертифікатів третьому випуску. Завдяки
проекту TechnologyNation 35 хмельничан стали фахівцями у
ІТ-сфері. Підтвердженням цього є сертифікати які вони
отримали по закінченню навчання. На даний час проводиться
набір шостої групи.
У центральній бібліотеці з вересня 2017р. працює
«БібліоХаб».За період з грудня 2017 по травень 2018р. було
проведено понад 50 заходів, учасниками яких було близько
600 чоловік.

2016-2018 р.р.

99,2 тис. грн..
міський бюджет

Додаток «Перелік об’єктів капітальних вкладень»
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Придбання
обладнання,
комп’ютерної
техніки
та
музичних інструментів для
початкових мистецьких шкіл
Капітальний ремонт ДМШ №3
Капітальний ремонт школи
іконопису «Нікош»
Поповнення фондів музеїв
експонатами
Добудова металевої вітрини з
склопакетами та навісом до
музею-студії фотомистецтва
Придбання книг та періодики

2016-2020 р.р.

Капітальний ремонт школи іконопису «Нікош» проведено в
2016 році.
Придбано манекени та військові строї.
В 2017 році придбано 4377 прим. книг та 357 прим., 170 назв

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

33, 5 тис. грн.
міський бюджет
-

2016-2020 р.р.

24, 5тис. грн. на

49.

50.

51.

52.

53.

для поповнення бібліотечного періодики, а також за рішенням «Координаційної ради по
фонду
закупівлі книг місцевих авторів» придбано 1034 примірників.

придбання книг
99, 9 тис. грн. на
передплату
періодичних видань
міський бюджет

В 1 кварталі 2018 році придбано 146 прим. творів місцевих
авторів та придбано періодики 90 назв.

8,9 тис. грн. на
придбання книг
14,0 тис. грн. на
періодичних видань
міський бюджет

Капітальний ремонт бібліотек

В 2017 році проведено капітальні ремонти:
- бібліотеки-філії №10 (заміна теплових радіаторів,
ремонт книгосховища) вул. Тернопільська, 32;
- капітальний
ремонт
бібліотеки-філії
№15
вул. Гастелло, 16.
Придбання
комп’ютерної Придбано:
техніки,
меблів,
іншого
- меблі та обладнання для бібліотек-філій №12, №15;
обладнання для бібліотек
- лазерного принтеру CANON;
- звукопідсилюючої апаратури.

2016-2018 р.р.

Капітальний
ремонт Продовжено капітальний ремонт клубу мікрорайону
приміщення клубу «Книжківці» «Книжківці»:
- покрівлі;
- глядацької та танцювальної зали;
- електромонтувальні роботи.
Придбання
звукопідсилювальної
апаратури, основних засобів
для закладів культури
Реставрація
існуючих
та В 2017 році та у першому кварталі 2018 року проведено
добудова гурткових приміщень загальнобудівельні
роботи
(внутрішнє
оздоблення
міського будинку культури
приміщення, електромонтувальні роботи, утеплення фасаду
будівлі).

2016-2017 р.р.

71, 1 тис. грн.
міський бюджет
212, 2 тис. грн.
міський бюджет

2016-2020 р.р.
85, 6 тис. грн.
6, 5 тис. грн.
12, 5 тис. грн.
міський бюджет
776, 4 тис. грн.
міський бюджет

2016-2019 р.р.

-

2016-2020 р.р.

1469, 7 тис. грн.
326, 3 тис. грн.
міський бюджет

54.

55.
56.
57.

58.

59.
60.

61.

62.
63.

Виготовлення
ПКД
на
реконструкцію
відкритого
концертного майданчика біля
кінотеатру імені Т.Шевченка з
встановленням лавок
Капітальний
ремонт
приміщення ЦНВУМ
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.

-

У 2017 році здійснено проектувальні роботи, виготовлено
експертизу проекту, корегування кошторисної документації.
Придбано в 2016 році.
У 2017 році придбано концертні костюми:
- ДМШ №2;
- ДМШ №3;
- творчого колективу клубу «Книжківці»;
- творчого колективу ЦНВУМ;
- КМЦ «Ветеран».

2018 р.

-

2017-2019 р.р.

72,0 тис. грн.
міський бюджет
99,6 тис. грн.

2017 р.
2017-2020 р.р.

У першому кварталі 2018 року придбано костюми для
академічного муніципального камерного хору.
Придбання
В 2017 році придбано:
2016-2017 р.р.
звукопідсилювальної
- звукопідсилювальну апаратуру для ДМШ №2
апаратури,
музінструментів,
- музичні інструменти для ДМШ №3;
меблів
для
муніципальних
колективів
Придбання автобуса
2017 р.
Придбання
предметів На придбання предметів довгострокового користування для 2016-2017 р.р.
довгострокового зберігання для МКП «Кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка» впродовж 2017 року
МКП
«Кінотеатр
імені кошти не виділялись.
Т.Шевченка»
Капітальний ремонт внутрішніх 2016-2017 р.р.
двориків
та
прилеглих
територій закладів
Встановлення сітілайтів
2017 р.
Реконструкція
музейного У липні 2017 року проведено відкриті торги «Реконструкція
комплексу
існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс
історії та культури по вул..Свободи, 22 в м.Хмельницькому».

17, 5 тис. грн.
10, 5 тис. грн.
42, 3 тис. грн.
28, 0 тис. грн.
25, 0 тис. грн.
міський бюджет
87, 5 тис. грн.
міський бюджет
6, 0 тис. грн.
30, 0 тис. грн.
міський бюджет
-

-

1 634,2 тис. грн.
міський бюджет

На сьогодні освоєно 1 634 168 грн 00 коп. на будівництво.
Начальник управління

А.Ромасюков

