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Пропозиції до плану роботи управління культури облдержадміністрації
на 2018 рік

№ Назва заходу
Дата

проведен-
ня

Місце
проведення

1 Обласний дитячий фольклорний
фестиваль колядок “Янголи
віншують”

січень м. Житомир 

2 Обласний фестиваль сучасної
естрадної пісні до Дня закоханих

лютий смт Романів

3 Творча зустріч майстрів-аматорів
витинанки

лютий м. Житомир

4 Обласний конкурс читців,
присвячений 204-й річниці з дня
народження Т.Г.Шевченка

березень м. Житомир 

5 Обласний фестиваль інструментальної
музики “Мелодія”

березень м. Коростишів

6 Персональна виставка Боремського
Ігоря — фотомайстра з м. Новоград-
Волинський

березень м. Житомир 

7 Обласний фестиваль “Театральна
весна” з нагоди відзначення
міжнародного Дня театру

березень м. Житомир

8 Передвижна фотовиставка “Рідний
край — моє Полісся”

березень м. Бердичів

9 Вечір-вшанування заслуженого
майстра народної творчості України
Березівського В.Ф. «Заграй, сопілко»  

березень м. Житомир
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10 ІІ тур обласного огляду-конкурсу
любительських об’єднань, клубів за
інтересами художнього та
багатопрофільного напрямку

22 березня Хорошівський
селищний БК

11 Обласний фестиваль “Гітаріссімо” квітень м. Житомир
12 Пересувна фотовиставка “Рідний край

— моє Полісся”
квітень м. Новоград-

Волинський
13 Обласний фестиваль гумору

“Жартомир”
квітень м. Житомир

14 Всеукраїнський фестиваль хорової
пісні пам’яті Анатолія Пашкевича
“Мамина вишня”

квітень м. Баранівка

15 Творча зустріч майстрів–аматорів
писанкарства з нагоди святкування
Великодня      

квітень м. Житомир

16 Виставка традиційного народного
мистецтва Житомирщини в рамках
Національного благодійного
Великоднього ярмарку

квітень м. Київ 

17 Обласний фестиваль ветеранських
колективів

травень м. Житомир

18 Обласне свято духової музики та
конкурс духових оркестрів

травень смт Хорошів

19 Обласний фестиваль сучасної
класичної української музики
“Chatsky open”

травень м. Житомир

20 Обласний фестиваль художніх
колективів національно-культурних
товариств Житомирщини “Поліська
родина”, присвячений Дню Європи

19 травня м. Житомир, 

21 VIII обласний фестиваль родинних,
дитячих фольклорних колективів та
окремих виконавців “Бабусина пісня”

червень смт Чуднів

22 Обласний фестиваль козацької пісні і
танцю “Козацькому роду нема
переводу”

червень смт Черняхів

23 ІХ обласне свято декоративно-
прикладного мистецтва «Майстерний
червень»

червень м. Радомишль

24 Обласний дитячий благодійний
фестиваль “Поліські зорі”

червень с. Ушомир
Коростенського
р-ну

25 Творча зустріч літературно-
мистецьких об’єднань області

червень смт Брусилів

26 Всеукраїнський конкурс автентичного
співу “Животоки” та виставка
традиційного народного мистецтва у
рамках Міжнародного свята

липень м. Новоград-
Волинський



літератури і мистецтва “Лесині
джерела”

27 Обласне свято “На Івана, на Купала” липень с. Буки 
Малинського р-ну

28 Всеукраїнське свято народної
творчості “Рушники мого краю” 

серпень м. Андрушівка

29 XIV обласний фестиваль сучасної
естрадної пісні “Зорі над Убортю”

серпень м. Олевськ

30 Загальнодержавна виставкова акція
“Барвиста Україна”

серпень м. Київ

31 «Містечко майстрів» у рамках
проведення Міжнародного
фестивалю мистецтв ім.
В.Шинкарука «Пісенний спас»

серпень м. Житомир

32 Обласний фестиваль народної
творчості “Пулинський млинець”

серпень смт Пулини

33 Обласне фольклорне свято “Короваю,
мій раю”

вересень смт Брусилів

34 Обласний конкурс на кращий сценарій
театралізованого масового заходу

жовтень м. Житомир 

35 Обласний фестиваль польських
аматорських колективів “Веселка
Полісся”

жовтень м. Житомир,
обласна
філармонія

36 Всеукраїнський літературно-
мистецький фестиваль “Просто на
Покрову”

жовтень м. Коростень

37 “Містечко майстрів” у рамках
проведення обласного свята
“Обжинки-2018”

листопад м. Житомир

38 Обласний фестиваль театральних
колективів “Орхестра”

листопад м. Житомир

39 Обласний конкурс та фотовиставка
“Рідний край, моє Полісся”

грудень м. Житомир

40 Обласний фестиваль польських
колядок

грудень м. Коростень,
РБК

41 Видавнича діяльність

Заступник директора О.П.Ільїнець




