
Інформація  управління культури і туризму міської ради  

щодо виконання Програми  

розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року 

«50 кроків, що змінять місто»  

 

 Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року 

«50 кроків, що змінять місто» затверджена рішенням шостої сесії міської ради №16 від 18.05.2016 

року, в якій передбачено розвиток всіх напрямків діяльності у сфері культури нашого міста. Метою 

Програми є створення самобутнього та різноманітного міського культурного простору, що стане 

основою для формування власного обличчя міста Хмельницького у глобальному середовищі.  

 Програма включає 6 основних напрямків, відповідно до яких підбито підсумки діяльності 

закладів культури у 2016- першому півріччі 2017 року.  

 Розділ 5 «Основні завдання та заходи Програми розвитку міста Хмельницького у сфері 

культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»: 

5.1. Культурна спадщина і традиції   

В управлінні культури і туризму є наявний перелік матеріальної культурної спадщини. 

Станом на 21.06.2017 р. 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, монумент Вічної слави та 120 об’єктів культурної спадщини: 5 об’єктів археології, 

4 історичних об’єкта та 111 щойно виявлених об’єктів архітектури. 

В місті запроваджено проект «Говорять старовинні будівлі». Рішенням виконавчого комітету 

Хмельницької міської ради від 13.04.2017 №244 управлінню культури і туризму надано дозвіл на 

встановлення інформаційних табличок із зображенням герба міста Хмельницького, написом 

«Історична спадщина міста Хмельницького» і QR-кодом на 111 об’єктах та пам’ятках культурної 

спадщини міста. Станом на 16.06.2017 встановлено на будинки 78 табличок. 

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. 

З метою проведення реставрації міського будинку культури – пам’ятки історії місцевого 

значення, об’єкту архітектури виготовлено проектно – кошторисну документацію на загальну 

кошторисну вартість будівництва (станом на 01.06.2017 року) 21098,5 тис. грн. На даний час 

отримано експертний звіт на реставрацію приміщення.   

Для встановлення пам’ятного знаку «Скіфський курган – історія наших предків» на 

проспекті Миру,102 управлінням культури підготовлено лист щодо надання дозволу та виділення 

коштів на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на спорудження 

даного пам’ятника.  

Для дослідження української традиційної народної культури, відродження пісенної традиції 

та популяризації забутих обрядів Хмельниччини та Наддністрянського Поділля на базі дитячої 

музичної школи №2, світлиці – музею «Ладовиці» представлена зібрана в етнографічних 

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).  

  

5.2. «Нові культурні об’єкти»   

У 2016 році закінчено роботи з реконструкції виставкової зали  Хмельницької дитячої школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  по Проскурівській, 67, було освоєно понад 

1,01 млн. гривень.  

Під час святкування Дня міста відбулося відкриття Будинку мистецтв Подільського 

культурно-просвітницького центру ім.М.К.Реріха.  

 



У 2017 році виготовлена проектно-кошторисна документація вартістю 51,0 тис. грн. задля    

реалізації проекту «Мистецький сад» дитячої школи мистецтв «Райдуга». Даний проект передбачає 

створення нового концертного майданчика з критою сценою на території школи мистецтв.  

Управлінням культури і туризму розроблено тендерну документацію та оголошено 

процедуру закупівель «Відкриті торги» на «Реконструкцію існуючої будівлі краєзнавчого музею під  

музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 в м. Хмельницькому». Розмір 

бюджетного призначення за кошторисом складає 26 093,6 тис. грн. В бюджеті міста у 2017р. на 

проведення робіт виділено 4476,8 тис. грн. 

 

5.3. «Історія міста. Туризм».  

Працівниками музею історії міста було розроблено нові туристичні маршрути та тексти 

пішохідних екскурсій: «10 музеїв» (вул. Проскурівська), «Романтика Проскурівського модерну»  

( пам'ятки архітектури міста), «У пошуках середньовічної фортеці» ( набережною річки Південний 

Буг, парк ім. М. Чекмана,   історичний район «Старе місто»).  

Рішеннями виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.12.2016 №839, від 

13.04.2017 №245 в місті Хмельницькому запроваджено проект «Екскурсійний автобус» та 

погоджено маршрут туристично-екскурсійного автобуса, надано дозвіл ФОП Баворовському 

Миколі Євгенійовичу здійснювати автобусні екскурсії містом Хмельницьким.  

На відкритті свята туристичного сезону 2016 управлінням культури і туризму презентовано 

українсько-англійський туристичний путівник та представлено паспорт мандрівника, який 

допоможе кожному туристу створити власну історію подорожей. У рамках акції «Подаруй музею 

експонат» було отримано 582 експонати, що поповнили фонди та експозицію музею історії міста. 

На виконання програми річного відвідування міських музеїв учнями загальноосвітніх шкіл 

протягом 2016-2017р було здійснено 89 екскурсій залами музею історії міста та музею 

Проскурівського підпілля.  

У 2016 році відбулася І-ша Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Місто 

Хмельницький в контексті історії України», присвячена 585-річчю першої згадки про місто 

Хмельницький та 450-річчю надання Плоскирову Магдебурзького права. У збірці матеріалів 

конференції представлені роботи 100 авторів з України, Болгарії, Польщі, Словаччини, з них: 12 

докторів наук та 30 кандидатів наук. 

 

 5.4. «Розвиток мистецтв та початкової мистецької освіти». 

 Станом на 10.06.2017 року у місті Хмельницькому функціонує 7 спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів (школи естетичного виховання), у яких навчається 4160 учнів, з них 2883 учня 

на бюджетній формі навчання. Загальна кількість учнів в школах естетичного виховання в 

порівнянні з 2015 - 2016 навчальним роком зросла на 30 осіб, які навчаються на умовах 

самоокупності. 

У 2016 році у конкурсах та фестивалях всіх рівнів взяли участь понад 1100 учнів шкіл 

естетичного виховання, з них понад 350, або третина, здобули перемогу. Надано фінансову 

підтримку з міського бюджету для участі у конкурсах та фестивалях всіх рівнів на  суму 37,6 тис. 

грн., за 1 півріччя 2017 року надано фінансову підтримку 59 учням мистецьких шкіл на суму 39,1 

тис. грн.. 
Хмельницьким муніципальним естрадно – духовим оркестром проведено ряд обмінних 

концертів з професійними творчими колективами інших міст. На сьогоднішній день побували в 

таких містах як Тернопіль, м. Бучач (Тернопільської обл..), м. Теребовля (Тернопільської обл..), м. 

Житомир, м. Рівне тощо.  

Запроваджено практику запрошення провідних диригентів з міст України та Європи, що 

необхідно для розширення можливостей професійного виконання та підготовки нових музичних 

програм. У планах роботи муніципальних колективів є співпраця з відомими диригентами України з 

метою проведення майстер – класів.  

Також, запроваджено проведення муніципальними естрадно-духовим оркестром та 

академічним камерним хором просвітницьких концертів - лекцій для учнів загальноосвітніх 



закладів міста. Так, протягом звітного періоду було проведено понад 30 концертів – лекцій, які 

відвідали  близько 3000 учнів.   

 Протягом 2016 - 2017 років у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно 

прикладного мистецтва відкрито спеціалізований клас для дітей з особливими потребами, у якому 

протягом навчального року навчалося 7 дітей (синдром Дауна) на бюджетній формі навчання. У 

2017 році  відкрито клас мультиплікації та анімації,  де протягом  навчального року навчалося 12 

дітей на госпрозрахунковій формі навчання. 

У діючих 1-3 класах дитячої школи мистецтв включено вивчення предмету «Декоративно-

ужиткове мистецтво», написано програми з декоративно-ужиткового мистецтва, що затверджені на 

методичній раді школи: «Розпис по тканині», «Самчиківський розпис», «Писанкарство». Класи 

відкриються в 2018 році з терміном 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 та троїсті музики у складі викладачів школи. Колектив забезпечує музичний 

супровід зразкового фольклорного гурту «Берегиня» та задіяний у проекті «Шлюб за добу» - весілля 

в етностилі. 

 

 5.5.  «Мистецькі заходи та проекти». 

 Протягом 2016 року проведено 206 загальноміських культурно-мистецьких заходів, на що 

використано 1239,6 тис. грн. бюджетних коштів. Управлінням культури і туризму створено мапу 

фестивалів та конкурсів 2016, 2017 років.  

Моно – театром «Кут» реалізовано мистецький проект «Молода еліта міста», метою якого є  

патріотичне виховання учнівської молоді, на що виділено у 2016 – 2017 роках 83,1 тис. грн. 

бюджетних коштів. Показано 20 різножанрових вистав, які переглянули близько 2000 осіб.  

У 2016 – 2017 році управлінням культури і туризму проведено всеукраїнські та міжнародні 

фестивалі - конкурси: Міжнародний етнофестиваль «Ладовиці»; Всеукраїнський фестиваль джазової 

музики «Поділля джаз-фест»; Медовий фестиваль; Всеукраїнський фестиваль хорової музики 

«Співоча асамблея»; Міжнародний фестиваль народної хореографії імені В. Глушенкова; 

Всеукраїнський літературний фестиваль «Слово єднає!»; Міжнародний фестиваль моно вистав 

«Відлуння»; Рок-фестиваль «Rock&Buh». На їх організацію та проведення використано 980,0 тис. 

грн. бюджетних коштів.  
В музеї – студії фотомистецтва організовано міжнародні фото - проекти: 

- виставки Міжнародного салону-турне художньої фотографії «З Любов’ю до жінки» - 

всесвітньовідомий конкурс для фотохудожників усіх країн та турне виставок по містах України, 

столицях та великих містах світу. 

- звітна виставка Міжнародного конкурсу художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову» - це 

щорічний Міжнародний Салон художньої фотографії, метою якого є засобами фотомистецтва 

відображати мальовничість світу, різноманітність пам'яток історії, архітектури, культури, побут і 

життя людей.  

 

5.6. «Бібліотеки – сучасні соціально – культурні центри».  

У 2017р. найпотужнішим інструментом для швидкого 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.  

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 можна переглянути 10 випусків , які побачили світ у 

2014-2016рр. Робота над створенням електронної бібліотеки продовжується. 

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 -  он-

http://www.cbs.km.ua/


лайн 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 2016 та І півріччя 2017рр. 

послугами ПДГ скористалися 1347 користувачів, надано 457 довідок, оформлено 21 папку-

накопичувач, проведено 92 навчальних занять для читачів, кількість обладнаних місць ПДГ – 8. На 

сайті Хмельницької міської ЦБС є посилання на ПДГ з інформаційними матеріалами. Проведено 2 

соціологічних дослідження. 

  У 2017р., після закупівлі спеціального електронного обладнання на суму 47,0 тис. грн. 

Хмельницька міська централізована бібліотечна система розпочала впровадження електронного 

обслуговування користувачів. Обсяг введеної інформації в електронний каталог становить майже 

45,0 тис. записів книг та періодичних видань. З січня поточного року користувачі центральної 

бібліотеки отримують читацький квиток зі штрих-кодом, що дає можливість здійснити пошук у базі 

даних «Читач». Колективи центральної міської бібліотеки та бібліотеки-філії №13 активно 

працюють над ретроспективним  введенням фондів бібліотек в електронний каталог, введено майже 

4,5 тис. книг. 

У всіх бібліотеках міста створені спеціалізовані зони для неформальної освіти та дозвілля. 

До прикладу: у читальному залі центральної бібліотеки діє інформаційний куточок «Феєрія 

мандрів», де представлено інформацію про туристичні маршрути для бажаючих подорожувати.  

У бібліотеці-філії №7 діє клуб програмування Code Club UA, де діти вчаться програмувати, 

створюючи комп’ютерні ігри, анімацію і веб-сайти. Для дітей молодшого віку мешканців 

мікрорайону Озерна у бібліотеці-філії №8 відкрито дитячу предметно – ігрову розвивальну кімнату 

«Грайлик-читайлик», відкрито клуб за інтересами «Весела майстерня». У рамках навчального 

центру з профорієнтації у бібліотеці-філії №11 для старшокласників проводяться тренінги 

«Працевлаштування від А до Я». Бібліотека систематично проводить ряд індивідуальних 

консультацій для безробітних. На таких консультаціях користувачів навчають написанню резюме, 

створенню ділової пошти та реєстрації на сайтах з пошуку роботи. 

   Хмельницька міська централізована бібліотечна система перша у Хмельницькій області з 

2016 року долучилась до проекту «Моя нова поліція: громадська підтримка реформи Національної 

поліції». Протягом 2016-2017рр. було проведено біля 80 спільних заходів для аудиторії різного віку.  

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 Grup  у центральній бібліотеці двічі на 

тиждень проходять навчання містян. Завдяки даному проекту 35 хмельничан стали фахівцями у ІТ-

сфері.  

 

Розділ 6.  «Обсяги та джерела фінансування Програми» 

 Протягом 2016 року забезпечено оснащення дитячих мистецьких навчальних закладів: 

комп’ютерною технікою та музичними інструментами на суму 537,3 тис. грн., в тому числі  бюджет 

розвитку 393,9 тис. грн., спеціальний фонд 117,2 тис. грн., благодійні кошти – 26,2 тис. грн.; у 

першому півріччі 2017 року – використано коштів на загальну суму 61,7 тис. грн.., в т.ч. 33,7 тис. 

грн. - спецфонд. 

У 2016 році: 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на реставраційні роботи приміщення 

дитячої музичної школи №1 ім. М. Мозгового на суму 120,0 тис. грн.; 

- проведено капітальний ремонт приміщення Хмельницької ДМШ №2 на суму  696, 6 тис. 

грн.;  

- заплановано 513,0 тис. грн. на ремонт та обслуговування 8 туалетних кімнат із заміною 

санвузлів каналізаційних та водних мереж дитячої школи мистецтв, з них використано 473,3 тис. 

грн.;  



- проведено капітальний ремонт даху дитячої школи мистецтв «Райдуга» загальною площею 

650 м2 на суму 170,0 тис. грн.;  

- закінчено роботи з реконструкції виставкової зали Хмельницької дитячої школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  по Проскурівській, 67, освоєно понад 1,01 

млн. гривень; 

   - проведено капітальний ремонт школи іконопису «Нікош», освоєно 253,0 тис. грн. Після 

завершення ремонту у приміщенні школи введено в експлуатацію 3 нових класи. 

У 2017 році заплановано будівництво 3-го поверху дитячої музичної школи №3, на яке 

виділено 2 млн. грн. з бюджету розвитку.  

У 2016 році придбано системи кріплення рамок для виставкової зали музею-студії 

фотомистецтва на суму 26,0 тис. грн., фонди музею історії міста поповнено експонатами на суму 

29,0 тис. грн. 

Для поповнення бібліотечного фонду придбано книг та періодичних видань: 2016 рік - на 

суму 353,0 тис. грн.; 2017 рік  - на суму 294,1 тис. грн.. 

Протягом звітного періоду проведено капітальний ремонт приміщень бібліотеки-філії № 7 на 

суму 181,6 тис. грн., бібліотеки-філії № 10  на суму 65,0 тис. грн.. Придбано меблів для бібліотек-

філій №7, 17, 12 на суму 283,2 тис. грн., меблів та техніки для створення БібліоХабу у центральній 

міській бібліотеці на суму 30,6 тис. грн., обладнання для електронної видачі книг у бібліотеках 

міської ЦБС на суму 46,8 тис. грн..  

З метою проведення капітального ремонту приміщення клубу «Книжківці» у 2016 році 

проведено процедуру тендерних торгів на суму 1991,7 тис. грн., з них освоєно 896,2 тис. грн.: 

перекрито дах із заміною дерев’яних конструкцій, утеплена стеля сцени, замінено електропроводку, 

відремонтовано приміщення бібліотеки – філії №17.  

Для покращення матеріальної бази клубних закладів протягом звітного періоду придбано 

звукопідсилювальну апаратуру, основні засоби (комп’ютерну техніку, меблі, обладнання тощо) на 

суму 120,0 тис. грн. (2016 р.).  

На реставрацію існуючих та добудову гурткових приміщень міського будинку культури 

генпідрядною організацією було складено договір на суму 2867,7 тис. грн. У 2016 році виконано робіт 

на суму 1001,3 тис. грн.: виготовлено металоконструкції покрівлі, встановлено металопластикові вікна 

та двері, проведено підготовчі роботи, збудовано зовнішні стіни гурткових приміщень. У 2017 році 

зроблено каркас та підвісну стелю на суму 74, 4 тис. грн..  

  У 2016 році придбано механічні штанкети для сцени у центрі національного виховання 

учнівської молоді на суму 189,0 тис. грн.. У 2017 році на виготовлення проектно – кошторисної 

документації капітального ремонту приміщення центру національного виховання учнівської молоді 

із благоустроєм прилеглої території виділено 65,0 тис. грн.. 

На придбання концертних костюмів для  народного колективу мажореток «Альфа», 

муніципального естрадно-духового оркестру, творчих колективів культурно-мистецького центру 

«Ветеран», міського будинку культури у 2016 році витрачено 240,1 тис. грн. в т. ч. за рахунок 

спеціального фонду – 25,0 тис. грн..  

 У 2016 році для закладів культури придбано сценічного обладнання на суму 173,3 тис. грн., 

для муніципальних колективів придбано звукопідсилювальну апаратуру, музінструменти, меблі на 

суму 152,9 тис. грн. бюджетних коштів.   

  

 

 

 

 

 

 

   


