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Програми, прийняті у 2012 році
1. Програма розвитку агропромислового комплексу у
Хмельницькій області на 2012-2016 роки: Рішення від 15 берез.
2012 р. № 9-9/2012.
2. Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житловопобутових умов сільського населення «Власний дім» на 20122020 роки: Рішення від 15 берез. 2012 р. № 11-9/2012.
3. Обласна програма забезпечення безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та
інших маломобільних груп населення до об’єктів житлового і
громадського призначення на 2012-2017 роки: Рішення від
17 трав. 2012 р. № 10-11/2012.
4. Обласна програма забезпечення публічності у діяльності місцевих органів влади та розвитку інформаційної сфери
Хмельниччини на 2012-2015 роки: Рішення від 17 трав. 2012 р.
№7-11/2012.
5. Обласна цільова програма розвитку фізичної культури
і спорту на 2012-2016 роки: Рішення від 17 трав. 2012 р. № 1211/2012.
6. Обласна цільова програма «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ» на 2012-2013 роки: Рішення від
17 трав. 2012 р. № 26-11/2012.
7. Програма зайнятості населення Хмельницької області
на 2012-2014 роки: Рішення від 17 лип. 2012 р. № 6-12/2012.
8. Програма діяльності Хмельницького обласного контактного центру: Рішення від 17 лип. 2012 р. № 7-12/2012.
9. Обласна програма поліпшення кінообслуговування
населення Хмельницької області на 2013-2017 роки: Рішення від
26 верес. 2012 р. № 13-13/2012.
10. Програма науково-технічного та інноваційного розвитку Хмельницької області на 2012-2015 роки: Рішення від
26 верес. 2012 р. № 14-13/2012.
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Обласні програми, які продовжують
діяти у 2013 році
1. Стратегія регіонального розвитку Хмельницької
області на 2011-2020 рр.: Рішення від 18 трав. 2011р. № 244/2011.
2. Програма «Питна вода Хмельниччини» на 20082020 роки: Рішення п’ятнадцятої сесії п’ятого скликання від
11 черв. 2008 р. №18-15/2008.
3. Програма ліквідації наслідків підтоплення
території у містах та селищах Хмельницької області на 20082012 роки: Рішення чотирнадцятої сесії п’ятого скликання від
23 квіт. 2008 р. № 23-14/2008.
4. Обласна цільова комплексна програма розвитку
футболу у Хмельницькій області на 2009-2013 роки: Рішення
дванадцятої сесії п’ятого скликання від 24 груд. 2008 р. № 1518-2008.
5. Програма оздоровлення та відпочинку дітей
Хмельницької області на період до 2013 року: Рішення двадцять
першої сесії від 29 квіт. 2009 р. № 9-21/2009.
6. Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих
на СНІД у Хмельницькій області на 2009-2013 роки: Рішення
двадцять четвертої сесії від 18 листоп. 2009 р. № 19-24/2009.
7. Комплексна програма запобігання та зменшення
впливу надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру у Хмельницькій області на 2009-2013 роки: Рішення
вісімнадцятої сесії п’ятого скликання від 24 груд. 2008 р. № 1418/2008.
8. Регіональна програма поводження з небезпечними (токсичними) відходами у Хмельницькій області на 20102015 роки: Рішення двадцять сьомої сесії від 24 берез. 2010 р.
№ 12-27/2010.
9. Обласна програма «Спортивний майданчик» на
2010-2014 роки: Рішення двадцять сьомої сесії від 24 берез.
2010 р. № 13-27/2010.
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10. Програма модернізації комунальної теплоенергетики Хмельницької області на 2010-2014 роки: Рішення двадцять восьмої сесії від 26 трав. 2010 р. № 13-28/2010.
11. Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 р.: Рішення двадцять восьмої
сесії від 26 трав. 2010 р. № 14-28/2010.
12. Обласна програма імунопрофілактики та захисту
населення області від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки: Рішення тридцять першої сесії від 29 верес. 2010 р. № 10-37/2010.
13. Програма будівництва, придбання доступного
житла у Хмельницькій області на 2010-2017 роки: Рішення
тридцять першої сесії від 29 верес. 2010 р. № 11-31/2010.
14. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Хмельницької області на 2011-2014
роки: Рішення другої сесії від 29 груд. 2010 р. № 7-2/2010.
15. Регіональна програма підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011-2015 роки: Рішення другої
сесії від 29 груд. 2010 р. № 8-2/2010.
16. Програма моніторингу довкілля Хмельницької
області на 2011-2016 роки: Рішення від 2 берез. 2011 р. № 233/2011.
17. Комплексна програма охорони навколишнього середовища Хмельницької області на 2011-2015 роки: Рішення від
2 берез. 2011 р. № 25-3/2011.
18. Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2011-2015 роки: Рішення від 2 берез. 2011 року
№ 27-3/2011.
19. Обласна програма правової освіти населення на
2011-2015 роки: Рішення від 2 берез. 2011 р. № 29-3/2011.
20. Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2011-2015 роки: Рішення від 2 берез. 2011 р. № 313/2011.
21. Обласна програма розвитку освіти Хмельницької
області на 2011-2015 роки: Рішення від 2 берез. 2011 р. № 403/2011.
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22. Регіональна програма підтримки малого підприємництва Хмельницької області на 2011-2012 роки: Рішення від
2 берез. 2011 р. № 41-3/2011.
23. Програма залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки: Рішення від 2 берез.
2011 р. № 42-3/2011.
24. Програма розвитку земельних відносин у Хмельницькій області на 2011-2015 роки: Рішення від 2 берез. 2011 р.
№ 44-3/2011.
25. Програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад Хмельницької області на 2011-2014 роки:
Рішення від 2 берез. 2011 р. № 45-3/2011.
26. Цільова програма забезпечення пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій
області на 2011-2015 роки: Рішення від 18 трав. 2011 р. № 124/2011.
27. Обласна цільова програма «Цукровий діабет» на
2011-2013 роки: Рішення від 18 трав. 2011 р. № 15-4/2011.
28. Обласна цільова соціальна програма «Молодь
Хмельниччини» на 2011-2015 роки: Рішення від 18 трав. 2011 р.
№ 17-4/2011.
29. Обласна програма підтримки сім’ї та демографічного розвитку на 2011-2015 роки: Рішення від 18 трав. 2011 р.
№ 19-4/2011.
30. Програма приватизації об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на
2011-2015 роки: Рішення від 18 трав. 2011 р. № 22-4/2011.
31. Обласна програма забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року: Рішення
від 5 серп. 2011 р. № 16-5/2011.
32. Про обласну програму розвитку архівної справи на
2011-2015 роки: Рішення від 5 серп. 2011 р. № 18-5/2011.
33. Обласна програма забезпечення медичних закладів області кадрами, особливо у сільській місцевості, на 20112015 роки: Рішення від 5 серп. 2011 р. № 20-5/2011.
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34. Програма забезпечення антитерористичного захисту енергетичного, транспортного комплексів, техногеннонебезпечних військових об’єктів населення у Хмельницькій
області на 2011-2013 роки: Рішення від 19 жовт. 2011 р. № 166/2011.
35. Регіональна програма розроблення схеми планування території Хмельницької області на 2011-2014 роки:
Рішення від 21 груд. 2011 № 18-7/2011.
36. Програма розвитку галузі охорони здоров’я області на 2011-2014 роки: Рішення від 21 груд. 2011 № 19-7/2011.

Основні знаменні пам’ятні дати на 2013 рік
(для використання при складанні планів роботи)

2013 рік проголошено Організацією Об'єднаних
Націй:
Міжнародним роком квіноа (поживна зернова
культура, що росте на схилах Анд у Південній Америці).
Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї
ООН А / RES / 66 / 221 від 22.12.2011 р.
Міжнародним роком водного співробітництва.
Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї
ООН А RES / 65 / 154 від 20.12. 2010 р.
2005-2014 рр. оголошено Генеральною асамблеєю ООН
(2001) Десятиріччям грамотності: освіта для всіх.
2005-2014 рр. оголошено Генеральною асамблеєю ООН
(2002) Десятиріччям освіти в інтересах стабільного розвитку
ООН.
2005-2015 рр. оголошено Генеральною Асамблеєю ООН
(2003) Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя».
2011-2020 рр. оголошено Генеральною асамблеєю ООН
Десятиріччям дій із забезпечення безпеки дорожнього руху.
2013 – Рік математики планети Земля (не є міжнародним роком, проводиться при підтримці ЮНЕСКО).
2013 – «Рік фізичного здоров’я та екології в Україні» –
(послання Президента до народу).
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Цього року виповнюється:
2300 років від дня народження Архімеда (бл. 287 р. до
н. е. – 212 р.), давньогрецького математика, фізика, інженера,
винахідника та астронома;
1035 років від дня народження Ярослава Мудрого (бл.
978–1054), великого князя Київського, державного діяча
Київської Русі;
1030 років від дня народження Антонія Печерського
(983–1073), церковного діяча Київської Русі, одного із
засновників Києво-Печерського монастиря;
975
років
від
дня
народження
Ростислава
Володимировича (бл. 1038–1067), князя тмутараканського,
внука Ярослава Мудрого
960 рокiв вiд дня народження Володимира Мономаха
(1053–1125), великого князя Київського, видатного державного,
політичного та освітнього діяча Київської Русі, автора твору
«Повчання дітям» (1106);
900 років тому (1113) складено первісний варіант
літописного зводу «Повість временних літ»;
810 років від дня народження Василька Романовича
(1203–?), волинського князя, сина засновника ГалицькоВолинської держави Романа Мстиславовича князівства;
650 років від першої письмової згадки про Вінницю як
про литовську фортецю;
520 років від першої згадки (1493) про м. Плоскирiв
(тепер м. Хмельницький);
510 років вiд дня народження Мiшеля Нострадамуса
(1503–1566), астролога, лікаря, поета;
465 років від дня народження Джордано Бруно (1548–
1600), італійського філософа-матеріаліста, поета;
365 років від початку Національно-визвольної війни
українського народу проти польсько-шляхетського панування
(1648–1657) поета;
260 років тому було завершено будівництво Андріївської
церкви (1753) у Києвi;
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250 років від дня народження Антона Антоновича
Прокоповича-Антонського (1763–1848), українського вченого,
просвітителя, педагога, видавця, громадського діяча, що був
ректором Московського університету, членом Російської
Академії наук, директором Шляхетського університетського
пансіону, засновником та керівником Товариства шанувальників
російської словесності, автором творів з питань виховання та
навчання;
225 років від дня народження Андрія Андрійовича
Вербицького (1788–1859), українського вченого, літератора,
педагога;
210 рокiв вiд дня народження Остапа Микитовича
Вересая (1803–1890), українського кобзаря, чия гра на бандурі
та розмаїття репертуару привернули увагу М. Лисенка, О. Русова, О. Міллера, П. Мартиновича, О. Сластьона, П. Чубинського;
175 років від дня народження Юхима Степановича
Кримського (1838–1915), українського літератора, педагога,
краєзнавця, етнолога, бібліографа, видавця;
140 років від заснування (1873) Наукового товариства
ім. Шевченка (НТШ) у Львові – найдавнішої української
наукової організації (до 1892 р. діяла як Літературне товариство
ім. Шевченка);
125 років від дня народження Івана Тарасовича Гончара
(1888–1944), українського гончара, майстра керамічної
скульптури малих форм;
(1888–?), українського військового діяча;
125 років від дня народження Костянтина Прохоровича
Зленка (1888–1965), українського письменника, культурноосвітнього діяча;
120 років від часу відкриття (1893) Трипільської
культури;
80-та річниця Голодомору в Україні (1932–1933);
210 років від дня смерті Петра Івановича
Калнишевського (1691–1803), українського політика, воєначальника, кошового отамана Запорозької Січі;
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375 років від дня смерті Карпа Павловича Скидана (? –
1638), полковника запорізьких нереєстрових козаків, одного з
керівників національно-визвольних повстань 1637–1638 рр.

Твори-ювіляри
Художня література
215 років від дня виходу у світ поеми І.П. Котляревського «Енеїда» (1798);
190 років від дня виходу у світ роману В. Скотта
«Квентін Дорвард» (1823);
180 років від дня виходу у світ повісті Г.Ф. КвіткиОснов»яненка «Конотопська відьма» (1833);
180 років від дня виходу у світ (1833) творів
О.С.Пушкіна «Дубровський», «Казка про золоту рибку», «Казка
про мертву царівну і сім богатирів» та поеми «Мідний
вершник»;
180 років від дня виходу у світ повісті М.В. Гоголя «Ніс»
(1833);
175 років від дня виходу у світ п’єси І.П.Котляревського
«Наталка-Полтавка» (1838);
175 років від дня виходу у світ (1838) казок
Г.Х. Андерсена «Дикі лебеді» та «Непохитний олов’яний
солдатик»;
170 років від дня виходу у світ (1843) творів
Т.Г. Шевченка: поезії «Розрита могила!» та драми «Назар
Стодоля»;
170 років від дня виходу у світ оповідання Е.А. По
«Золотий жук» (1843);
160 років від дня виходу у світ роману Ч. Діккенса
«Холодний дім» (1853);
150 років від дня виходу у світ Марка Вовчка
«Кармелюк» (1863);
130 років від дня виходу у світ повісті І.Я. Франка
«Захар Беркут» (1883);
130 років від дня виходу у світ комедії
М.П. Старицького «За двома зайцями» (1883);
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130 років від дня виходу у світ роману Р.Л. Стівенсона
«Острів скарбів» (1883);
125 років від дня виходу у світ комедії І. КарпенкаКарого «Сто тисяч» (1888);
120 років від дня виходу у світ драми І.Я. Франка
«Украдене щастя» (1893);
120 років від дня виходу у світ оповідання А.К. Дойла
«Остання справа Холмса» (1893);
110 років від дня виходу у світ роману
М.П. Старицького «Розбійник Кармелюк» (1903);
100 років від дня виходу у світ роману Д. Лондона
«Мартін Іден» (1913);
95 років від дня виходу у світ збірки П.Г. Тичини
«Сонячні кларнети» (1918);
90 років від дня виходу у світ роману Я. Гашека
«Пригоди бравого вояка Швейка» (1923);
90 років від дня виходу у світ повісті О. Гріна «Червоні
вітрила» (1923);
85 років від дня виходу у світ комедії М.Г. Куліша
«Мина Мазало» (1928);
85 років від дня виходу у світ роману І. Ільфа та Є. Петрова «Дванадцять стільців» (1928);
75 років від дня виходу у світ збірки Б.І. Антонича
«Зелена Євангелія» (посмертне видання, 1938);
70 років від дня виходу у світ казки А. де Сент-Екзюпері
«Маленький принц» (1943);
70 років від дня виходу у світ казки С.Я. Маршака
«Дванадцять місяців» (1943);
60 років від дня виходу у світ повісті І.П. Багряного
«Огненне коло» (1953);
50 років від дня виходу у світ публіцистичної праці
В.О. Сухомлинського «Дума про людину» (1963);
45 років від дня виходу у світ роману О.Т. Гончара
«Собор» (1968);
40 років від дня виходу у світ повісті В.З. Нестайка
«Тореадори з Васюківки» (1973);
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40 років від дня виходу у
П.А. Загребельного «Смерть у Києві» (1973);
30 років від дня виходу у
П.А. Загребельного «Я. Богдан» (1983).

світ

роману

світ

роману

Історична література
900 років тому (1113) складено первісний варіант
літописного зводу «Повість временних літ»;
125 років від дня виходу у світ книги П.Батюшкова
«Волынь» (Санкт-Петербург, 1988) – видання, присвячене
історії Південно-Західного краю;
110 років від дня виходу у світ першої повної
української Біблії – «Святе письмо Старого і Нового
Заповіту» (1903) у перекладі П. Куліша, І. Нечуя-Левицького та
І. Пулюя;
90 років від дня виходу у світ книги видатного
українського вченого, політика, церковного діяча І. Огієнка
«Українська культура» (Катеринослав; Лейпциг, 1923).
Державні та народні свята
1 січня
6 січня
7 січня
22 січня
8 березня
5 травня
1, 2 травня
9 травня
23 червня
28 червня
24 серпня

Новий рік
Святвечір. Багата кутя
Різдво Христове
День Соборності та Свободи України
Міжнародний жіночий день
Світле Христове Воскресіння. Великдень
День міжнародної солідарності трудящих
День Перемоги
День Святої Трійці
День Конституції
День Незалежності України
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Професійні, громадські, літературні свята

4 січня

6 січня

8 січня

10 січня

22 січня

23 січня

24 січня

25 січня

26 січня
27 січня
29 січня
30 січня

Січень
370 років від дня народження Ісаака Ньютона
(1643–1727), англійського вченого (один із
основоположників сучасного природознавства)
115 років від дня народження Володимира
Михайловича Сосюри (1898-1986), українського поета, лірика
75 років від дня народження Василя Семеновича Стуса (1938-1985), українського поета,
перекладача, правозахисника
130 років від дня народження Олексія Миколайовича Толстого (1883-1945), російського
письменника
День Соборності та Свободи України
225 років від дня народження Джорджа Ноела Гордона Байрона (1788-1824), англійського поета
230 років від дня народження Стендаля (справж. – Анрі Марі Бейль) (1783-1842), французького письменника
80 років від дня народження Євгена Михайловича Дударя (1933), українського письменника-сатирика, артиста розмовного жанру
День Тетяни
75 років від дня народження Володимира Семеновича Висоцького (1938-1980), російського поета, актора
Міжнародний день митних служб
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
День пам’яті Героїв Крут
90 років від дня народження Леоніда Іовича
Гайдая (1923–1993), російського кінорежисера
13

10 лютого

13 лютого

14 лютого
15 лютого
19 лютого

20 лютого
21 лютого
23 лютого
27 лютого

5 березня

8 березня
9 березня

12 березня

Лютий
240 років від дня народження Василя Назаровича Каразіна (1773-1842), українського
та російського вченого, винахідника, освітнього та громадського діяча, публіциста
170 років від дня народження Миколи
Андрійовича Вербицького (1843-1909), українського письменника, педагога, громадського діяча
День Святого Валентина
День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав
540 років від дня народження Миколая Коперника (1473–1543), польського та німецького астронома, математика (творець геліоцентричної теорії світу)
Всесвітній день соціальної справедливості
Міжнародний день рідної мови
День захисника Вітчизни
100 років від дня народження Ірвіна Шоу
(1913-1984), американського письменника,
драматурга, кіносценариста
Березень
110 років від дня народження Наталії Львівни Забіли (1903-1985), української письменниці, перекладача, драматурга
Міжнародний жіночий день (Міжнародний
день прав жінок і миру)
День землевпорядника
День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), українського поета, художника, мислителя
150 років від дня народження Володимира
Івановича Вернадського (1863-1945), українського та російського вченого-енциклопедиста, природознавця, мінералога, геохіміка
14

13 березня

15 березня
17 березня

21 березня

22 березня
23 березня
24 березня

25 березня
26 березня
27 березня
30 березня

1 квітня
2 квітня
3 квітня

7 квітня
11 квітня

125 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888-1939), українського та російського письменника, педагога
Всесвітній день прав споживача
День працівників житлово-комунального
господарства і побутового обслуговування
населення
Всесвітній день поезії
Міжнародний день боротьби за ліквідацію
расової дискримінації
Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води)
Всесвітній метеорологічний день
Всесвітній день боротьби із захворюванням
на туберкульоз
Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
День служби безпеки України
День Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
Міжнародний день театру
160 років від дня народження Вінсента
(Вінсент Віллем) Ван Гога (1853-1890),
голландського живописця
Квітень
День сміху
Міжнародний день птахів
Всесвітній день поширення інформації щодо проблеми аутизму
95 років від дня народження О. Т. Гончара
(1918-1995), укр. письменника, громадського діяча
Всесвітній день здоров’я
День геолога
Міжнародний день визволення в’язнів фа15

12 квітня

18 квітня

20 квітня
22 квітня
23 квітня
25 квітня

26 квітня

28 квітня
29 квітня
1-2 травня
3 травня
4 травня

5 травня
8 травня

шистських таборів
100 років від дня народження Володимира
Гнатовича Хоткевича (1913–1982), українського фізика
Міжнародний день польоту людини в космос
Всесвітній день авіації і космонавтики
День працівників ракетно-космічної галузі
18-22 – дні заповідників і національних
парків
Міжнародний день пам’яті і визначних
місць
День пам’яток історії та культури
День довкілля
Міжнародний день рідної Землі
Всесвітній день книги і авторського права
100 років з дня смерті Михайла Михайловича Коцюбинського (1864-1913), українського письменника, культурного та громадського діяча
Міжнародний день інтелектуальної власності
День Чорнобильської трагедії (1986)
Всесвітній день охорони праці
Всесвітній день споріднених міст
Травень
День міжнародної солідарності трудящих
Всесвітній день свободи преси
День сонця
125 років від дня народження Миколи Олексійовича Грінченка (1888-1942), українського музикознавця, фольклориста, мистецтвознавця
Світле Христове Воскресіння. Великдень
Міжнародний день акушерства
Міжнародний день Червоного Хреста і
16

8-9 травня
9 травня
12 травня
13 травня
15 травня

17 травня
18 травня

19 травня

20 травня
21 травня
22 травня
24 травня
25 травня
25-31 травня
26 травня
28 травня
29 травня
31 травня

Червоного Півмісяця
Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни
День Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 рр.
День Матері
230 років від дня створення (1783) Чорноморського флоту
Міжнародний день родини (сім’ї)
140 років від дня народження Павла Петровича Скоропадського (1873-1945), українського державного та політичного діяча,
воєначальника (гетьман України (1918))
Всесвітній день телекомунікації та інформації
Міжнародний день музеїв
День Європи
День науки
Всеукраїнський день працівників культури
та майстрів народного мистецтва
День пам’яті жертв політичних репресій
Всесвітній день метеоролога
День банківських працівників
Всесвітній день культурного різноманіття в
ім’я діалогу та розвитку
Міжнародний день біологічного різноманіття
День слов’янської писемності і культури
День працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження
Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій
День хіміка
День прикордонника
Міжнародний день миротворців ООН
Всесвітній день боротьби з тютюнопалін17

ням
1 червня
2 червня
4 червня
5 червня
6 червня
8 червня
9 червня
12 червня
14 червня
16 червня
17 червня
20 червня
22 червня

23 червня
25 червня
26 червня

28 червня
30 червня

1 липня

Червень
Міжнародний день захисту дітей
День працівників місцевої промисловості
День працівників водного господарства
Міжнародний день безвинних дітей – жертв
агресії
Всесвітній день охорони навколишнього середовища
День журналіста
Всесвітній день океанів
День працівників легкої промисловості
День працівників фондового ринку
Всесвітній день донорів крові
День медичного працівника
Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами
Всесвітній день біженців
Початок Великої Вітчизняної війни (19411945 рр.)
День скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні
День державної служби ООН
День державної служби
День митної служби
Міжнародний день на підтримку жертв тортур
Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом
День Конституції України (1996)
День молоді
День молодіжних та дитячих громадських
організацій
Липень
День архітектури України
18

2 липня
4 липня
6 липня
8 липня
11 липня
14 липня
16 липня

21 липня
28 липня

1 серпня

2 серпня
4 серпня
9 серпня

11 серпень
15 серпня
19 серпня
20 серпня

День працівників державної податкової
служби України
День судового експерта
Міжнародний день кооперативів
День родини
Всесвітній день народонаселення
День рибалки
День бухгалтера
У цей день (1990) Верховною Радою УРСР
було прийнято декларацію про державний
суверенітет України
День працівників металургійної і гірничобудівної промисловості
День хрещення Київської Русі
День працівників торгівлі
День флоту України
Серпень
100 років з дня смерті Лесі Українки
(справж. – Лариса Петрівна Косач-Квітка)
(1871–1913), української поетеси, перекладача, громадської діячки
День аеромобільних військ
День Повітряних і Збройних Сил України
День військ зв’язку
75 років від дня народження Леоніда Даниловича Кучми (1938), українського державного та політичного діяча (Президент
України (1994–2004))
День працівників ветеринарної медицини
День будівельника
День археолога
День пасічника
170 років з дня смерті Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка (справж. – Квітка)
(1778–1843), українського письменника, культурно-громадського діяча
19

23 серпня
24 серпня
25 серпня
31 серпня
1 вересня

2 вересня
8 вересня

9 вересня

14 вересня
15 вересня
16 вересня
17 вересня
21 вересня

22 вересня
26 вересня
27 вересня
28 вересня

День Державного Прапора України
День Незалежності України (1991)
День шахтаря
День авіації
Вересень
День знань
День підприємця
Початок Другої світової війни (1939)
День нотаріату
Міжнародний день письменності
Міжнародний день солідарності журналістів
День танкістів
День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
185 років від дня народження Льва Миколайовича Толстого (1828-1910), російського
письменника
День фізичної культури і спорту
День українського кіно
Міжнародний день демократії
День працівника лісу
Міжнародний день збереження озонового
шару
День рятівника
Міжнародний день миру
День винахідника і раціоналізатора
День фармацевтичного працівника
День машинобудівника
День партизанської слави
Європейський день мов
Всесвітній день туризму
День туризму
95 років від дня народження Василя Сухомлинського (1918-1970), українського педагога, гуманіста, мислителя, дитячого
20

30 вересня

1 жовтня

2 жовтня

5 жовтня
6 жовтня
8 жовтня
9 жовтня
10 жовтня

13 жовтня

14 жовтня
16 жовтня
17 жовтня
19 жовтня
20 жовтня
24 жовтня

письменника
Всеукраїнський день бібліотек
День усиновлення
100 років від дня народження Льва Івановича Антропова (1913–1994), українського
хіміка
Жовтень
Міжнародний день музики
Міжнародний день людей похилого віку
День ветерана
Міжнародний день боротьби проти насилля
70 рокiв вiд дня народження Богдана Михайловича Стельмаха (1943), українського
драматурга, поета, перекладача
Всесвітній день вчителів
День працівників освіти
День юриста
Міжнародний день поштової служби
Всесвітній день охорони психічного здоров’я
День працівників стандартизації та метрології
Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф
День художника
День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
День Українського козацтва
Всесвітній день продовольства
Міжнародний день боротьби за ліквідацію
бідності
День працівників целюлозно-паперової
промисловості
День працівників харчової промисловості
Всесвітній день розвитку інформації
День Організації Об’єднаних Націй
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27 жовтня
28 жовтня

3 листопада

4 листопада
6 листопада

7 листопада

9 листопада
14 листопада
16 листопада

17 листопада
19 листопада

20 листопада
21 листопада
23 листопада

25 листопада

День автомобіліста і дорожника
День визволення України від фашистських
загарбників
Листопад
День інженерних військ
День ракетних військ і артилерії
День працівника соціальної сфери
День залізничника
Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час
війни та збройних конфліктів
100 рокiв вiд дня народження Альбера
Камю (1913–1960), французького письменника, філософа
День української писемності та мови
Всесвітній день боротьби із захворюванням
на цукровий діабет
Міжнародний день толерантності
День працівників радіо, телебачення та
зв’язку
День студента
День працівників сільського господарства
День скловиробника
День працівників гідрометеорологічної
служби
Всесвітній день дитини
Всесвітній день телебачення
День пам’яті жертв голодоморів
130 рокiв вiд дня народження Миколи Федоровича Яшека (1883–1966), українського
бiблiографа
Міжнародний день боротьби з насильством
проти жінок
175 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького (справж. – Левицький) (1838–1918), українського письмен22

27 листопада

1 грудня

2 грудня
3 грудня
5 грудня

6 грудня
7 грудня
9 грудня

10 грудня
11 грудня
12 грудня
13 грудня

ника
150 рокiв вiд дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської (1863–1942), української письменницi, громадсько-культурної
діячки
Грудень
Всесвітній день боротьби зі СНІДом
День працівників прокуратури
100 рокiв вiд дня народження Георгія Iларіоновича Майбороди (1913–1992), українського композитора
100 рокiв вiд дня народження Платона Микитовича Воронька (1913–1988), українського поета
Міжнародний день боротьби за скасування
рабства
Міжнародний день інвалідів
Міжнародний день волонтерів
День працівників статистики
210 рокiв вiд дня народження Федора Iвановича Тютчева (1803–1873), росiйського
поета
День Збройних Сил України
Міжнародний день цивільної авіації.
День місцевого самоврядування
Міжнародний день боротьби з корупцією
150 рокiв вiд дня народження Бориса
Дмитровича Грiнченка (1863–1910), українського письменника, літературознавця,
лексикографа, етнографа, історика, публіциста, педагога, громадсько-культурного
діяча
День захисту прав людини
Міжнародний день гір
День Сухопутних військ України
120 рокiв вiд дня народження Миколи Гри23

14 грудня
15 грудня

18 грудня
19 грудня
20 грудня
22 грудня

24 грудня

горовича Хвильового (справж. – Фітільов)
(1893–1933), українського поета, прозаїка,
публіциста, критика
День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
День працівників суду
430 рокiв вiд дня смертi Івана Федорова
(Іван Федорович Москвитін) (1525–1583),
засновника книгодрукування в Росiї та
Українi
Міжнародний день мігрантів
День адвокатури
День міліції
День працівників дипломатичної служби
День енергетика
180 рокiв вiд дня народження Марка Вовчка (справж. – Марiя Олександрiвна Вiлiнська) (1833–1907), української та російської письменницi
День працівників архівних установ

Знаменні і пам’ятні дати Хмельниччини на 2013 рік видані
окремим виданням, див. «Календар знаменних і пам'ятних
дат Хмельниччини на 2013 рік».

Рекомендуємо включити в плани роботи
Обласні заходи:
1. Обласний огляд-конкурс центральних районних
бібліотек на кращу організацію роботи по використанню новітніх інформаційних технологій «Бібліотека – Інтернет –
Читач» ( до Всеукраїнського дня бібліотек).
січень-вересень
спільно з управлінням культури, туризму
і курортів ОДА, обласною організацією
профспілки працівників культури
24

2. Обласна виставка-ярмарок інноваційних ідей та
проектів «Думаємо! Творимо! Впроваджуємо!»
квітень-червень
3. Обласний Форум бібліотекарів Хмельниччини.
вересень
- науково-практична конференція «Інформаційне суспільство і
публічні бібліотеки Хмельниччини!».

Обласні соціокультурні заходи:
1. Обласне літературно-мистецьке свято до 95-річчя від
дня народження Володимира Булаєнка «В одному імені – поет і
воїн»
червень, Красилівська ЦРБ
2. Обласне літературне свято гумору до 120-річчя від
дня народження М.П. Годованця «Воюю байкою із ворогом
столиким. Во ім’я світлого людського майбуття...».
вересень Кам’янець-Подільська ЦРБ
3. Обласне свято українського слова до Дня української
писемності та мови «Як вогонь у серці я несу в майбутнє
невгасиму мову, слово незабутнє...»
листопад, Славутська ЦРБ.

Підвищення кваліфікації
1. Літня школа керівника «Правові аспект та сучасний
напрямок діяльності бібліотек» на базі Чемеровецької та
Городоцької ЦРБ. (червень).
2. Лабораторія методиста «Методична діяльність публічних бібліотек: інноваційний підхід» на базі Красилівської
ЦРБ. (листопад).
3. Цикл тренінг-семінарів у «Школі сільського бібліотекаря» на базі Білогірської, Красилівської, Теофіпольської ЦБС.
(травень, березень, червень).
4. Майстер-класи бібліотечних працівників Красилівського, Хмельницького районів та м. Хмельницького «Нові
бібліотечні послуги в практиці роботи» для колег із
Теофіпольського, Старокостянтинівського, Ярмолинецького,
25

Волочиського районів та м. Нетішина. (липень, жовтень,
березень).

Соціологічні дослідження
1. «Роль естетичного оформлення у створенні
позитивного
іміджу
бібліотеки»
(загальнообласне
дослідження).І-ІІ кв.
2. «Організація роботи сільської бібліотеки» (загальнообласне дослідження).ІІІ-ІV кв.
3. «Стан інформатизації публічних бібліотек області»
(локальна розвідка).( серпень-жовтень).
4. «Фаховий портрет бібліотечного спеціаліста області»
(регіональна розвідка).(травень-вересень).
5. «Застосування комунікаційних сервісів в практиці
роботи бібліотек» (в рамках проекту «Бібліоміст») (скайпдослідження).(червень-вересень).

Рекомендована тематика
семінарів бібліотечних працівників
1. «Бібліотечне спілкування в епоху використання нових
технологій: переваги та недоліки».
2. «Професійний імідж бібліотечного працівника в сучасній бібліотеці».
3. «Бібліотечна діяльність: оновлення і трансформація
роботи».
4. «Краєзнавча діяльність бібліотеки: традиції та інноваційний пошук».
5. «Особистий підхід до читача як засіб створення бібліо
теки сучасного типу».
6. «Традиційні та інноваційні послуги сучасної
бібліотеки».
7. «Сучасні аспекти діяльності бібліотеки на допомогу
екологічному вихованню населення».
8. «Інформатизація та комп’ютеризація бібліотечних
процесів».
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9. «Комфортність обслуговування читачів як показник
роботи бібліотеки».
Рекомендована програма проведення семінару
«Комфортність обслуговування читачів
як показник роботи бібліотеки»
Відкриття семінару
Директор ЦБС
«Впровадження
інноваційних
технологій
в
обслуговування користувачів: розширення асортименту
послуг
бібліотек
________________
ЦБС»
(доповідьпрезентація).
Директор ЦБС
«Нові моделі організації бібліотечного обслуговування»
(виступ-презентація).
Методист
«Комфортність обслуговування очима користувачів»
(підсумки вивчення).
Зав. відділом обслуговування
«Новації в обслуговуванні користувачів у сільській
бібліотеці» (виступ).
З досвіду бібліотек-філій
«Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки та
перспективи».
Круглий стіл
Анкетування
підсумків.

учасників

семінару

та

підведення

27

Січень

31

10

21

168

Лютий
Березень

28
31

8
11

20
20

160
159

За І
квартал
Квітень

90

29

61

487

30

8

22

175

Травень

31

12

19

151

Святкові

Робочі години

Робочі дні

Дні, в які робота
не проводиться

Календарні дні

Квартал / місяць

Розрахунок робочого часу на 2013 рік
при 40-годинному робочому тижні

1 січня – Новий
рік
6 січня – 1 год.
передсвяткова
7 січня – Різдво
Христове
7 березня – 1 год.
передсвяткова
8 березня – Міжнародний жіночий день

30 квітня – 1 год.
передсвяткова
1-2
травня
–
Міжнародний
день солідарності
трудящих
4 травня – 1 год.
передсвяткова
5 травня – Великдень
9 травня – День
28

Червень

30

12

18

За ІІ
квартал
Липень
Серпень

91

32

31
31

8
10

23
21

184
167

Вересень
за ІІІ
квартал
Жовтень
Листопад
Грудень

30
92

9
27

21
65

168
519

31
30
31

8
9
9

23
21
22

184
168
175

За ІV
квартал
Всього за
рік:

92

26

66

527

365

114

251

2002

59

143

Перемоги
22 червня – 1 год.
передсвяткова
23 червня – Трійця
27 червня – 1 год.
передсвяткова
28 червня – День
Конституції
України

469

23 серпня – 1 год.
передсвяткова
24 серпня – День
незалежності
України

31 грудня – 1 год.
передсвяткова

У переддень святкового дня робочий час скорочується
на 1 годину.
Якщо святковий день припадає на вихідний, то вихідний
переноситься на перший робочий день після вихідного – 6 травня, 24 червня, 26 серпня.
Відпустка – 28 календарних днів (20 робочих) – 160 год.
Лікарняні – 38 год.
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Непередбачені витрати – 40 год.
Бюджет робочого часу на одного працівника – 1764 год.
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