
“50 кроків, що змінять місто” 

Звіт про виконання  
програми розвитку міста Хмельницького  
у сфері культури на період до 2020 року 

 



Реалізація Програми стала концепцією  
та дієвим інструментом формування  

власного «обличчя» міста Хмельницького  
як на теренах України, так і світу,  

створення самобутнього та різноманітного  
міського культурного простору. 

 



Напрям: Культурна спадщина і традиції 
 

Встановлено меморіальні дошки українським державним діячам:  
 
 Євгену Коновальцю 
 Роману Шухевичу  
 Симону Петлюрі 
 Михайлу Грушевському 

 



Напрям: Культурна спадщина і традиції 
 

 реалізовано проєкт  
    «Говорять старовинні будівлі» 
 
 створено сектор з охорони культурної  
    спадщини в структурі управління 
 
 проведено реставрацію металевих скульптур  
    народного художника України М.Мазура 
 

 
 проведено круглі столи та тренінги 
з традиційного народного мистецтва, 
запроваджено конкурс  автентичного 
співу «Співанковий рій» 



Напрям: Нові культурні об’єкти 
 

ВІДКРИТО:  
 виставкову залу дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва по вул. Проскурівська, 67 
 

 Будинок мистецтв Подільського культурно-просвітницького центру імені М. Реріха 
(проспект Миру,103) 

 

 світлицю-музей традиційної матеріальної культури «Світлиця «Ладовиці» у 
приміщенні музичної школи №2 
 

 філію дитячої школи мистецтв в НВК №2 



Напрям: Нові культурні об’єкти 
 

 

  створено  арт-об’єкт           
   «ЩодняХмельницький» 
 

 облаштовано  «Мистецький дворик»  
у дворі дитячої музичної школи №1  
ім. М.Мозгового  (вул. Проскурівська, 18)  
 



Напрям: Нові культурні об’єкти 
 

 розпочато та продовжується облаштування простору 
«Мистецький сад» біля дитячої школи мистецтв 
«Райдуга» (вул. Курчатова, 9) 

 
 розпочато та продовжується реконструкція 
приміщення музейного комплексу історії та культури 
міста по вул. Свободи, 22 

 
 розпочато капітальний ремонт центру національного 
виховання учнівської молоді з облаштуванням 
«Мистецької алеї»,  вул. Курчатова, 1 б 

 
 

 

Музейний комплекс історії та культури міста  
по вул. Свободи, 22 

«Мистецький сад» біля дитячої школи мистецтв «Райдуга» 



Напрям: Нові культурні об’єкти 
 

 
 

 проведено капітальний ремонт клубу 
«Книжківці» 

 

 завершено реконструкцію лівого крила 
будівлі міського будинку культури з 
облаштуванням хореографічної зали 
 



Напрям: Історія міста. Туризм 
 

 визначено концепцію «Відкрий своє місто!»  
    щодо розвитку туризму у місті  

 

 створено інформаційно-туристичний центр  
 

 розроблено 6 нових туристичних маршрутів  
    містом та 2 аудіо екскурсії англійською та 
    німецькою мовами у музеї історії міста та  
    музеї-студії фотомистецтва  

 

 запроваджено екскурсійний автобус 
 

 видано туристичну карту міста  
   «Хмельницький цікавий»  
   українською та англійською мовами 

 
 організовано загальноміський  
   екскурсійний день та проведено  
   39 екскурсій містом та музеями міста 
 



Напрям: Історія міста. Туризм 
 

 туристичний продукт міста представлено  
   на ХІХ міжнародній виставці-ярмарку  
   «ТурЕКСПО» у 2018 р. 

 

 запроваджено «Паспорт мандрівника» 
    у міських музеях 

 

 запроваджено конкурс іміджевого відео  
   про Хмельницький «ProMISTO» 
 
 
 

 проведено акцію «Подаруй експонат  
   музею», отримано 3985 експонатів 
 

 запроваджено Програму річного  
    відвідування міських музеїв учнями  
    загальноосвітніх закладів міста,  
    музеї відвідало 58,3 тис. учнів 

 

 організовано 11 круглих столів  
    та конференцій з метою дослідження  
    історії міста 
 



Напрям: Розвиток мистецтв та початкової мистецької освіти 
 

 муніципальними академічним камерним     
хором та естрадно-духовим оркестром створено 
59 нових концертних програм 

 
 запроваджено практику запрошення   
провідних диригентів для муніципальних 
колективів 

 
 активізовано гастрольну діяльність 
професійних муніципальних колективів: Київ, 
Житомир, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, 
Одеса, Кам’янець-Подільський та інші, а також 
фестивальні виступи в Іспанії, Німеччині, Польщі 

 
 запроваджено програми просвітницьких 
концертів – лекцій для учнів загальноосвітніх 
закладів, проведено понад 130 концертів 

 
 

Хорові репетиції з народним артистом України Миколою Гобдичем 



Напрям: Розвиток мистецтв та початкової мистецької освіти 
 

 у мистецьких школах міста відкрито:  
 
 спеціалізовані класи для дітей з 
особливими потребами та клас графічного 
дизайну у школі образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва 

 
 класи декоративно-ужиткового мистецтва у 
дитячій школі мистецтв 

 
 класи саксофону та труби, народної 
хореографії  у школі мистецтв «Райдуга» 

 
 завершено добудову мансардного поверху 
та створено 8 нових навчальних аудиторій у 
музичній школі №1  



Напрям: Мистецькі заходи та проєкти 
 

 взято курс на проведення у місті 
цікавих подій та їх щорічне 
масштабування 

 
 розроблено Мистецький календар, 
що виходить за порами року 

 започатковано фестивалі: рок-музики 
«Rock&Buh», оркестрових шоу-програм 
«ARTMAJORSHOW», літературно-
перекладацький  фестиваль 
«TRANSLATORIUM», медовий фестиваль, 
різдвяний етнофестиваль «Дар»,  
проєкти: «День героїв», «День незалежності 
України», «Зірки запалюють ялинку»,  
Різвяний ярмарок та Великодній ярмарок 
 



Напрям: Мистецькі заходи та проєкти 
 

 оновлено формат і рівень фестивалів:  
 

 джазу «JazzFestPodillia» 
 

 народної хореографії імені Володимира 
Глушенкова «HlushenkovFolkFest» 
 

 хорової музики «Співоча асамблея» 
 

 літературного фестивалю «Слово єднає!»  
 

 моновистав «Відлуння» 
 

 



Напрям: Мистецькі заходи та проєкти 
 

 

 запроваджено проведення Дня міста 
Хмельницького за єдиною концепцією 
 

 виграно 5 грантів Українського культурного 
фонду на проведення фестивалів, залучено 
4 194,0 тис. грн. 
 

 реалізовано театральний проєкт  
       «Молода еліта міста» для старшокласників та 

студентів та започатковано театральний  
       проєкт «Ветеран» 

 

 організовано щорічний показ  звітної виставки 
Міжнародного конкурсу художньої фотографії 
«Фотовернісаж на Покрову» у музеї-студії 
фотомистецтва 

 



Напрям: Бібліотеки- сучасні соціально-культурні центри 
 

 взято курс на реалізацію концепції розвитку 
бібліотек як відкритих центрів читання, 
публічної інформації та спілкування 

 

 запроваджено електронний читацький квиток, 
електронний реєстр користувачів та електронну 
книговидачу 

 

 започатковано базу даних «Електронна 
бібліотека», в якій вже нараховується 60 
повнотекстових книг 

 

 у міських бібліотеках №2, 7,8,9,11,13,14 та 
центральній бібліотеці створено Пункти  
доступу  громадян до офіційної інформації 

 

 у міській бібліотеці №8 організовано 
Інформаційний центр електронного 
обслуговування громадян 
 



Напрям: Бібліотеки- сучасні соціально-культурні центри 
 

 проведено цілу низку освітніх та 
комунікаційних проєктів:  
 

 безкоштовні курси програмування у 
рамках проєкту «Technology Nation»   

 

 проєкт «Моя нова поліція: громадська 
підтримка реформи Національної поліції» 

 

 проєкти «Жива бібліотека» 
 

 «Літературний туризм» 
 

 серії тренінгів з медіаграмотності 
 



Напрям: Бібліотеки- сучасні соціально-культурні центри 
 

 реалізовано проєкти за рахунок  
   бюджету участі:  

 

 коворкінг у бібліотеці №2 
 

 «SMALL town» у бібліотеці №10 
 

 «Бібліохаб» та проєкт «Smart –бібліотека – 
розумний помічник міста» у центральній 
бібліотеці 

 

 дитячий простір «Казка на троні»  
у бібліотеці №12 
 



 МКУ «Агенція розвитку міста» 
 

 Управління житлово-комунального  
   господарства 
 

 Управління архітектури та містобудування 
 

 Департамент освіти і науки 
 

 Управління капітального будівництва 
 

 Управління торгівлі 
 

 КП «Електротранс» 
 

 КП «Міськсвітло» 
 

 КП «Парки і сквери» 
 

 КП по зеленому будівництву і благоустрою  
    міста 
 
 

Щиро дякуємо за партнерство  
та співпрацю у реалізації Програми: 

 



Працюємо далі!  
 

Сесією міської ради затверджено Програму розвитку  
Хмельницької міської територіальної громади  

у сфері культури на 2021-2025 роки  
«Нова лінія культурних змін» 

 


