
ЗВІТ 

про роботу Департаменту культури 

Івано-Франківської міської ради 

у ІІІ кварталі 2018 року  
Робота Департаменту культури Івано-Франківської міської ради у ІІІ 

кварталі 2018 року здійснювалася у напрямку реалізації Комплексної 

програми підтримки та розвитку культури міста на 2016-2020 роки та була 

спрямована на відродження та збереження народної творчості, духовний 

розвиток та формування високих естетичних і художніх смаків у молоді, на 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів та установ культури міста. 

В адміністративному підпорядкуванні Департаменту культури  

знаходиться 10 клубних установ: Центральний Народний дім, Міський 

Народний дім, Муніципальний Центр дозвілля, Центр сучасного мистецтва, 

НД «Княгинин», НД с.Хриплин, НД с.Крихівці, НД с.Микитинці, НД 

с.Угорники, БК с.Вовчинець, 5 початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, Об’єднання муніципальних мистецьких колективів 

м.Івано-Франківська, міська Централізована бібліотечна система, яка об’єднує 

17 бібліотек та один театральний заклад культури – Новий театр.  

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

Фінансування закладів та установ культури міста у III кв. 2018 року  

 

 Затверджено 

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

Загальний фонд 54 422,3 46 519,8 

в т.ч.  з/п 45 855,3 40 433,0 

в т.ч. відзначення 

святкових і пам’ятних  

дат 

3 346,0 2 334,5 

Спеціальний фонд 2 620,6 474,5 

в т.ч. з/п 1 975,1 192,2 

Бюджет розвитку 2 538,5 597,2 

Разом: 59 581,4 47 591,5 

 

На утримання закладів та установ культури міста у III кв. 2018 року було 

затверджено за загальним фондом бюджетні асигнування у розмірі 54 422,3 

тис.грн., фактично профінансовано 46 519,8 тис.грн., в тому числі на заробітну 

плату затверджено 45 855,3 тис.грн., профінансовано – 40 433,0 тис.грн. За 

спеціальним фондом затверджено 5 159,1 тис.грн., надійшло – 

2 218,4  тис.грн., використано 1 071,7 тис.грн., зокрема: 



 

                                 Кошти загального фонду 

 

 

 

Назва закладів, установ, 

організацій 

Затверджено  

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

МЦБС 

в тому числі з/п 

8021,8 

6720,0 

6450,6 

5590,3 

 Народні доми 

в тому числі з/п 

6588,2 

4998,5 

5283,2 

4214,2 

ПСМНЗ 

в тому числі з/п 

32726,8 

31172,2 

29225,4 

27993,4 

Департамент культури  

в т.ч. з/п 

1910,3 

1500,6 

1664,8 

1307,4 

Централізована  бухгалтерія 

в т.ч.  з/п 

1668,1 

1464,0 

1428,8 

1327,7 

Інша діяльність у сфері 

 державного управління  
55,3 26,7 

Оздоровлення та відпочинок 

дітей 
105,8 105,8 

Кошти спеціального фонду 

 

Назва закладу, установи, 

організації 

 

 

 

Затверджено  

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

МЦБС 

 

 

201,0 80,5 

Народні доми 

в т.ч.  з/п 
407,4 

29,4 

47,8 

 26,9 

ПСМНЗ 

в т.ч. з/п 
4 080,5 

1 945,7 

681,8 

165,3 

Цільові фонди  
(КПКВ 1017691) 

415,2 206,6 

Департамент культури 

 
19,7 19,7 

Централізована  

бухгалтерія 
35,3 35,3 

 

Матеріально-технічна база 

 

Капітальні ремонти 

Всього на проведення капітальних ремонтних робіт в 2018р. 

передбачено 5 млн.грн. В список на проведення капітальних робіт включено: 

№ 

п/п 
Об’єкт 

Вартість 

(грн) 

1. 

Капітальний ремонт фасадів  Міського Народного 

дому на вул. Вовчинецька, 188 в м. Івано-

Франківську 

250 000,00 

2. 
Капітальний ремонт Дитячої музичної школи №2 

(корпус І) на вул. Січових Стрільців, 88А в  
520 000,00 



 

 

Об’єкт Дитяча музична школа №2 (корпус І): роботи завершено. 

Виконано наступні роботи: заміна дверей та підлоги, ремонт класів та 

коридорів. Профінансовано 298100,00грн. Акти виконаних робіт оплачено в 

повному обсязі. Залишок суми буде розподілено між іншими об’єктами або 

залишено в резерві. 

 

По об’єктах: Міський Народний дім і Дитяча художня школа – проектно-

кошторисна документація виготовлена, документи проходять експертизу. 

Дитяча музична №3 – передбачено встановлення охоронно-пожежної 

сигналізації, вже проведено всі попередні заміри, оформлено погоджуючи 

документацію та виготовлено проект. Для проведення вищезазначених робіт 

згідно чинного законодавства  передбачено проведення процедури закупівлі 

через систему Prozorro, початок процедур заплановано на 20 вересня. 

Додатково, враховуючи наявність резервних коштів, в цьому році планується 

виготовити проектно-кошторисну документацію для проведення капітального 

ремонту приміщення бібліотеки-філії №5, що на вулиці Тролейбусній, 22а. 

Станом на сьогоднішній день проведено наради зі спеціалістами, зроблено 

попередні розрахунки та заміри. 

Сумарно по капітальних ремонтах (з урахуванням коштів на 

виготовлення проектно-кошторисної документації) профінансовано 

391100,00грн. 

 

Поточні ремонти 

У 2018 році заплановано проведення поточних ремонтних робіт у 8 

закладах культури, планована вартість яких дорівнює 520000,00грн. З них на 

загально-будівельні роботи передбачено 402тис.грн і 118тис.грн на 

забезпечення доступності маломобільних груп до закладів культури 

(встановлення пандусів). 

 В список на проведення загально-будівельних поточних робіт 

включено: 

№ Назва об’єкту  

1. Поточний ремонт Центрального Народного дому (санвузол і  3 кабінети) 

2. Поточний ремонт Муніципального Центру дозвілля 

3. Поточний ремонт  Центру сучасного мистецтва 

м. Івано-Франківську  

3. 

Капітальний ремонт аудиторій та встановлення 

охоронно-пожежної сигналізації в Дитячій 

музичній школі №3 на вул. Галицька, 101 в  

м. Івано-Франківську 

450 000,00 

4. 
Капітальний ремонт фасаду Дитячої Художньої 

школи на вул. Павлика, 17в м. Івано-Франківську 
850 000,00 

5. Резерв 179 800,00 

Всього: 2 249 800,00 



 

4. Поточний ремонт Дитячої музичної школи № 1 (санвузол) 

5. Поточний ремонт Дитячої художньої школи 

6. Поточний ремонт  Дитячої хореографічної школи 

7. Поточний ремонт  бібліотеки-філії № 1(дах) 

8. Поточний ремонт Центральної дитячої бібліотеки (гідроізоляція) 

 

Станом на сьогоднішній день повністю виконано 90% запланованих 

загально-будівельних поточних робіт, серед них: 

- поточний ремонт Дитячої хореографічної школи – проектною 

документацією було передбачено повну заміну підлогового покриття в 

двох танцювальних залах; 

- поточний ремонт бібліотеки-філії № 1 – при попередньому огляді 

об’єкту було встановлено просідання даху, через що дощова вода не 

стікала. В ході поточного ремонту було проведено роботи з підняття 

рівня даху для забезпечення необхідного нахилу до стічних труб, 

проклеєно нове покриття; 

- поточний ремонт Центру сучасного мистецтва – в зв’язку з частою 

заміною виставкових експонатів значною мірою обтерлись стіни. В ході 

виконання робіт було проведено дрібні ремонтні роботи та здійснено 

санітарну побілку; 

- поточний ремонт Муніципального Центру дозвілля – було проведено 

попередні заміри і консультації. Визначено причину замокання стіни, 

проведено ремонт частини дахової покрівлі; 

- поточний ремонт Центральної дитячої бібліотеки – бібліотека з 

найбільшим потоком читачів. Через архітектурні особливості 

приміщення стіни архіву бібліотеки в дощову погоду підмокали. Щоб 

уникнути руйнування приміщення було прийнято рішення провести 

вертикальну гідроізоляцію фундаменту; 

- поточний ремонт дитячої музичної школи № 1 – проектом було 

передбачено поточний ремонт санвузла. В ході виконання робіт було 

замінено стару сантехніку та плитку. Проведено ремонт кабінок. 

- поточний ремонт Дитячої художньої школи – проектом передбачено 

часткову заміну вікон, обшивки труб теплопостачання (з метою 

уникнення тепловтрат). 

Об’єкти на яких розпочинаються ремонтні роботи: 

- поточний ремонт Центрального Народного дому – згідно вимог Закону, 

для уникнення подвійної оплати за виконані роботи, очікуємо 

завершення тендерної процедури закупівель по «Капітальному ремонту 

Центрального Народного дому» (замовник робіт Управління 

капітального будівництва, тендер був проведений двічі, пропозиції 

відхилено згідно вимог Законодавства, станом на сьогодні тендер 

проведено втретє. Участь взяли 6 учасників, триває етап кваліфікації). 

Додатково, поза титульним списком, на виконання поточних робіт 

протягом року було здійснено ряд дрібних робіт, серед них заміна 

внутрішнього освітлення центральної дитячої бібліотеки та ремонт внутрішніх 

електромереж бібліотеки-філії №4. Також зроблено позаплановий поточний 



 

ремонт класу ІІ корпусу Дитячої Художньої школи, що на вул. Чорновола, 

25,27, де через сильні дощі сталося замокання стелі.  

 

Культурно-мистецькі заходи, придбання товарів та процедура 

«ProZorro» 

 

1. Закупівля послуг з організації культурно-мистецьких заходів 

Згідно з «Переліком основних культурно-мистецьких заходів, 

запланованих на 2018р.», керуючись законом України «Про публічні 

закупівлі»,  Департамент культури з січня 2018р.  розмістив на «ProZorro» 25 

оголошень про проведення процедури відкритих торгів.  

На початок вересня 2018р. завершено одинадцять закупівель  за кодом 

державного класифікатора ДК 021:2015 – 79952100-3 (послуги з організації 

культурних заходів). За підсумками процедури закупівель по цих заходах 

укладено договори на загальну суму 696015,00грн. Економія коштів за 

відношенням до очікуваної вартості склала 16074,00грн.  

Також проведено відкриті торги за кодом ДК 021:2015 – 79953000-9 – 

послуги з організації фестивалів) За підсумками процедури закупівель по 

фестивалях укладено договори на загальну суму 911201,00грн. Економія 

коштів за відношенням до очікуваної вартості склала 19465,00грн.  

На етапі подання пропозицій заходи, приурочені УПА (сумарна 

очікувана вартість 185270,00грн). 

2. Придбання товарів 

Для потреб Дитячої художньої школи придбано комп’ютерне 

обладнання на суму 55076,00грн, для потреб бухгалтерії – на суму 

67763,00грн. Економія за результатами проведення процедур закупівель 

склала 20744,00грн. 

3. Придбання книг для центральної бібліотечної системи 

Укладено договорів постачання на суму 189574,00грн, економія по 

відношенню до очікуваної вартості склала 7703,00грн. Також проведено 

закупівлю періодичних видань на ІІ півріччя 2018р., договірна вартість 

придбання складає 84113,00грн, економія – 288грн. 

4. Видання книг 

Із застосування переговорної процедури закупівлі укладено договорів на 

видання книг місцевих авторів на суму 172700,00грн. 

5. Транспортні послуги для забезпечення участі мистецьких колективів 

міста у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, фестивалях та мистецьких 

проектах – проведено дві процедури закупівель, за результатами яких  

укладено договори на суму 39300,00грн, економія – 400грн. 

Інші заходи, послуги та товари, організація та придбання яких не 

передбачає процедуру відкритих торгів проводяться шляхом укладання 

прямих договорів. 

Як підсумок, варто зазначити, що за результатами трьох кварталів 2018р: 

 по запланованих капітальних роботах виконано близько 24%;  

 по поточних ремонтах близько 90%; 

 по культурно-мистецькій частині виконано близько 71%; 

 по придбанню книг для МЦБС відсоток виконання складає 100%; 



 

 по виданню книг виконання близько 90%. 

Сумарна економія за підсумками роботи трьох кварталів за результатами 

закупівлі товарів робіт і послуг склала 64674,00грн. 

 

Посилання на сайт «ProZorro»:  

https://prozorro.gov.ua/tender/search?query=40293230 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА.  

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ. 

 

До мережі закладів Департаменту культури  Івано-Франківської міської 

ради належать 10 закладів культури клубного типу, з них 5 – в сільській 

місцевості приміської зони: 

 Центральний Народний дім (ЦНД), 

 Міський Народний дім (МНД), 

 Муніципальний Центр дозвілля (МЦД), 

 Народний дім «Княгинин», 

 Народний дім с. Угорники, 

 Народний дім с. Микитинці, 

 Народний дім с. Крихівці, 

 Народний дім с. Хриплин, 

 Будинок культури с. Вовчинець, 

 Комунальний  заклад «Івано-Франківський Центр сучасного 

мистецтва».                                     

З січня 2017 розпочав свою діяльність «Івано-Франківський Новий 

театр», вистави якого залюбки відвідують наші містяни. Також, в місті 

функціонує комунальний концертний заклад культури «Об’єднання 

муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська», на базі якого 

працюють всі муніципальні мистецькі колективи. 

В ІІІ кварталі цього року робота закладів культури клубного типу 

спрямована на підготовку та проведення визначних державних свят – Дня 

Прапора України та Дня Незалежності. Значна робота була проведена до свята 

Івана Купала, до 162 річниці від дня народження Івана Франка, свята Хліба, 

проведення фестивалів, родинних свят у мікрорайонах міста та інших заходів, 

згідно перспективних планів роботи. Впродовж третього кварталу 2018 року 

творчі працівники закладів культури клубного типу проводили  культурно-

мистецькі заходи до відзначення  державних і пам’ятних дат, релігійних та 

професійних свят, заходи для дітей та молоді.  Це тематичні заходи, 

концертно-розважальні програми, лекції, історичні години, літературні 

читання, зустрічі з цікавими людьми, майстер-класи, творчі звіти закладів 

культури та народних аматорських і муніципальних  колективів, фестивалі 

тощо. 

     Особливу увагу творчі працівники приділяли розвитку народної 

творчості, збереженню народних традицій і обрядів та задоволенню 

культурних  і мистецьких потреб населення нашого міста та сіл приміської 

зони.  

https://prozorro.gov.ua/tender/search?query=40293230


 

    За ІІІ квартал 2018 року закладами культури клубного типу 

Департаменту культури  Івано-Франківської міської ради було проведено 177 

культурно-масових заходів, на яких було присутніх 35566 глядачів, з них  для  

дітей та підлітків – 75 заходів  із загальною кількістю присутніх 7911 глядачів. 

ІІІ квартал відзначився проведенням фестивалів: 

 фестиваль мистецтв «Купальська ніч» до відзначення свята Івана 

Купала; 

 V міський фестиваль мистецтв «Мелодії парку»; 

 ярмарок-фестиваль «Меди Прикарпаття-2018»; 

 фестиваль «Все українське на новий лад», присвячений Дню 

Незалежності України та Дню Державного Прапора України; 

 фестиваль весільно-ресторанної музики «Лабух-фест»; 

 фестиваль «Каскад-ФЕСТ»;  

 театралізована виставка-ярмарка «Свято хліба». 

Також, мистецькі колективи закладів культури брали участь  у  

всеукраїнських,  регіональних та  обласних фестивалях: 

 участь народної аматорської лемківської хорової капели «Бескид» МНД 

в ХІХ   Всеукраїнському фестивалі лемківської культури «Дзвони  

лемківщини» (м. Монастириськ, Тернопільська обл.); 

 участь  народного аматорського  вокального ансамблю «Смерічка» ЦНД 

в  ХІ обласному фестивалі стрілецької та повстанської пісні Софії 

Галечко  (м. Надвірна, Івано-Франківська обл.); 

 участь народного аматорського хору  «Прикарпаття» НД с. Угорники в  

V Відкритому обласному фестивалі кераміки, ремесел і фольклору 

«Мальований дзбаник» (м. Косів, Івано-Франківська обл.). 

За період  третього кварталу слід відзначити кращі заходи закладів 

культури. Серед них:  

 Святковий концерт «Моя незалежна Україна», присвячений 27 річниці  

незалежності України (МЦД). 

 Урочистості з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 

велопробіг вулицями с. Угорники. 

 Урочистості з нагоди відзначення професійного свята – Дня працівників 

торгівлі. 

 Урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення 582 річниці з 

часу першої згадки про с. Хриплин. 

 Лекція «Володимир Великий – хреститель Київської Русі» до 

відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі (НД с. Микитинці). 

 Концерт духовної музики «Будуймо храм душі своєї» (Вічевий майдан). 

 Святковий концерт з нагоди 591 річниці з дня заснування с. Крихівці. 

 Святковий концерт «Ти будеш жити, Україно!», присвячений Дню  

Незалежності України (БК с. Вовчинець).   

 Народні гуляння з нагоди відзначення Дня Незалежності України за 

участю гурту «По цимбалах» (НД с. Микитинці). 

 Тематичний концерт за участю народного аматорського хору ветеранів        

війни і праці «Фронтові друзі», присвячений 27 річниці визволення 

Івано-Франківська (МНД). 



 

 Офіційна церемонія підняття Державного Прапора України. 

 Урочистості та святковий концерт «Горді тим, що незалежні» з нагоди           

відзначення 27 річниці незалежності України. 

 Концерт «Цвіте  добром земля Каменяра», присвячений 162 річниці           

від дня народження українського письменника І.Я. Франка. 

 Бесіда «Тричі мені являлася любов» з нагоди відзначення 162 річниці  

від дня народження українського письменника І.Я. Франка (МЦД). 

 Урочистості  та святковий концерт з нагоди відзначення професійного   

свята Дня підприємця (ЦНД). 

Впродовж  літнього періоду в рамках V міського фестивалю мистецтв 

«Мелодії парку» на літній естраді міського парку культури та відпочинку ім. 

Т. Г. Шевченка відбувались виступи кращих мистецьких колективів закладів 

культури міста, творчі звіти закладів культури міста та сіл приміської зони, 

звітні концерти муніципальних та народних аматорських колективів, а по 

закінченню концертної програми для відвідувачів парку для людей «Золотого 

віку» проводились танці. 

Івано-Франківськ гідно відзначив 27 річницю Незалежності України.      

23 серпня та 24 серпня 2018р. до  відзначення Дня Державного Прапора 

України та Дня Незалежності України в місті Івано-Франківську уже вдруге  

проходив фестиваль під назвою «Все українське на новий лад». В рамках 

фестивалю  проводились різнопланові заходи на різних локаціях нашого міста: 

площі Ринок,  Вічевому майдані, площі Міцкевича, площі І.Франка, 

мікрорайоні «Княгинин», пішохідній зоні вул.Незалежності, Сквері Руської 

Трійці та на літній естраді  міського парку культури та відпочинку ім.           Т. 

Г. Шевченка.  

В рамках фестивалю відбувалося чимало культурно-мистецьких заходів. 

Серед них: урочистості та святковий концерт «Годі тим, що незалежні», 

концертно-розважальна програма «Великі й малі з незалежністю в душі», 

розважальна програма для дітей «Острів дитинства», мистецька акція 

«Музичні балкони»,  презентація етнічних груп Івано-Франківської області та 

майстер-класи народних ремесел, зона релаксу для людей «Золотого віку», 

танц-денс на стометрівці, концертно-розважальна програма для людей з 

особливими потребами, майстер-класи з табірництва національної скаутської 

організації «ПЛАСТ», ніч українського кіно та вистава Івано-Франківського  

Нового театру  просто неба та ін.  

Вперше в місті проводився музичний флешмоб, де учні дитячих 

музичних шкіл демонстрували свою майстерність на різних українських 

ручних інструментах (стукалки, дримби…), при тім, для бажаючих було 

проведено майстер-клас гри на цих інструментах і вони також приєднались до 

виконавців. 

      До участі у святкових заходах з нагоди  відзначення Дня Незалежності 

України 24 серпня на площі І.Франка відбулися виступи  відомих колективів: 

 концерт Національного заслуженого академічного народного хору 

України ім. Г. Верьовки: 



 

 
 

 концерт гурту «Брати Станіслава»: 

 

 
 концерт гурту «Плач Єремії»: 

 



 

   Також,  26 серпня на літній сцені  Народного дому  с. Микитинці для 

жителів села відбувся  концерт народного артиста України  Богдана Сташківа. 

      26 серпня 2018 р. на Вічевому майдані відбувся фестиваль весільно-

ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ», який проводиться уже вдруге в м. Івано-

Франківську. Метою фестивалю є популяризація кращих зразків сучасного 

музичного мистецтва, розвитку творчих здібностей весільно-ресторанної 

музики. Цьогоріч у фестивалі взяли участь 11 колективів весільно-ресторанної 

музики. Весільні музиканти продемонстрували свою майстерність, про що 

свідчили гучні оплески глядачів, а члени журі визначили  переможців 

фестивалю:  

 
     27 серпня з нагоди відзначення 162 річниці від дня народження 

українського письменника  І. Я. Франка  на Вічевому майдані м. Івано-

Франківська відбувся концерт «Цвіте  добром земля Каменяра» за участю 

муніципальних мистецьких колективів ККЗК, учнів ДМШ №1 ім.                 М. 

Лисенка, ДМШ №2 ім. В. Барвінського та інституту мистецтв 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Від 

представників міської влади  виступив міський голова Руслан Марцінків, 

слово мав голова Івано-Франківської обласної  організації Національної спілки 

письменників України  Є. Баран: 

 
     На честь відзначення річниці патрона нашого міста І. Франка в 

обласному центрі  уже традиційно  проводились літературні  читання біля 

пам’ятника Каменяреві,  на площі Ринок, вулиці І. Франка, Народному домі с. 

Микитинці (за участю учасників літературного клубу «Кришталеві джерела»).  

А у кімнаті-музей І. Франка (вул. Мазепи, 1) відбулися читання творів І. 



 

Франка у виконанні  працівників  Департаменту культури, письменників і 

поетів із клубу «Об’єднані словом», журналістів часопису «Галичина», 

науковців, освітян, працівників міської централізованої бібліотечної системи 

та ін. 

У вересні в мікрорайоні «Позитрон» відбувся фестиваль добрих сусідів 

«Каскад-ФЕСТ», в якому взяли участь творчі колективи закладів культури та 

окремі виконавці, також відбулося представлення 15-ти будинків мікрорайону 

«Позитрон»: 

 
16 вересня м.Івано-Франківськ радо зустрічав Верховинський район з 

мистецькою програмою «Верховина в Івано-Франківську»: 

 
А в кінці вересня працівники культури міста з мистецькою програмою 

завітали у відпочинковий табір «Лімниця» до людей «золотого» віку: 

 



 

 
У ІІІ кварталі 2018 р. слід відзначити і роботу з дітьми, підлітками та 

молоддю. Впродовж кварталу творчі працівники закладів культури проводили 

різнопланові  заходи: концертно-розважальні  програми, зустрічі з цікавими 

людьми, майстер-класи, лекції, бесіди, фотовиставки, екскурсії, заходи 

спортивного спрямування: 

а також при закладах ведуть свою роботу народні університети та клуби  за 

інтересами. 

 

      Серед кращих заходів в третьому кварталі були наступні: 

 Вечір українського кіно до відзначення Дня українського кіно  

(НД с. Хриплин). 

 Фотовиставка «Краса Карпатських гір» (НД с. Угорники). 



 

 Лекція «В. Сухомлинський – педагог, громадський діяч» до 

відзначення 100-річчя від дня його народження. (Університет 

«Народознавство» НД с.Микитинці). 

 Спортивно-розважальна гра «Футбольний вікенд» (МЦД). 

 Лекція «Що таке правова культура. (Університет правового 

виховання ЦНД). 

       

У липні-вересні на майданчиках вулиць  нашого міста Г. Хоткевича,   С. 

Бандери, Галицька, Незалежності, мікрорайон «Княгинин», та в                 с. 

Вовчинець  проводились родинні свята, концертно-розважальні програми  

«Великі й малі з незалежністю в душі» та дитячі заходи «Привіт, літо!»: 

 

 
У заходах брали участь дитячі творчі колективи та окремі виконавці 

закладів культури міста. Для дітей проводились вікторини, конкурси, ігри, а 

також діти співали й танцювали, за що і отримували солодкі подарунки. 

Також, для дітей та молоді при закладах культури міста активно 

проводять свою роботу різноманітні університети культури та клуби за 

інтересами. Основне завдання цих любительських об’єднань – вивчення 

різних історичних, краєзнавчих та культурологічних тем, що сприяє  

формуванню високої культури поведінки, мовної культури, шанобливого 

ставлення до звичаїв і традицій свого народу. Заняття університетів та 

засідання клубів за інтересами відвідують не тільки постійні слухачі, але й всі 

охочі, яким цікаво послухати ту чи іншу лекцію, бесіду чи взяти участь в 

історичній годині або тематичному заході. За звітний період клубами та 

університетами було проведено та організовано цілий ряд цікавих зустрічей, 

бесід, лекцій, майстер-класів, пізнавальних програм та ін. 

Важливу роль у формуванні молодого покоління відіграє фізичне 

виховання. У спортивних залах Муніципального Центру  дозвілля регулярно 

проводяться міські, обласні, всеукраїнські та міжнародні змагання з 

волейболу, баскетболу, міні-футболу: 



 

 
В закладах культури міста в IІІ кварталі 2018 р. вели свою роботу 7 

університетів культури – університет музичної культури, університет 

духовного відродження, університет правового виховання (Центральний 

Народний дім), університет етики та естетики (Міський Народний дім), 

університет «Школа ввічливості» (муніципальний Центр дозвілля), 

університет духовного відродження (Народний дім «Княгинин»), університет 

«Народознавство» (Народний дім с. Микитинці), в яких налічується 535 

постійних слухачів. За звітний період було проведено 9 засідань, в яких взяли 

участь 772 глядачі. 

При закладах культури клубного типу міста протягом ІІІ-го кварталу 

2018 р. діяло 12 клубів за інтересами, з них 4 – для дорослих: клуб «Цікаві 

зустрічі» (Центральний Народний дім), клуб «Цікаві зустрічі», клуб авторської 

пісні, клуб вихідного дня, клуб «Милосердя» (Міський Народний дім), клуб 

цікавих зустрічей «Давайте знайомитись», волейбольний клуб «Будівельник», 

клуб «За покликом душі» (Муніципальний Центр дозвілля), клуб «Цікаві 

зустрічі» (Народний дім «Княгинин»), літературний клуб «Кришталеві 

джерела», клуб образотворчого мистецтва «Чарівний олівець»,  клуб 

«Посиденьки в пані Анни» (Народний дім с. Микитинці), які налічують 82 

учасники, 8 – для дітей, які налічують 368 учасників. 

За звітний період цими клубами було проведено 14 засідань, в яких 

взяли участь 632 особи. 

Серед кращих заходів, які проводились для дітей та молоді в ІІІ кварталі 

2018 р. можна виділити такі: 

 Лекція-концерт «Вимріяна поколіннями конституція УНР» (ЦНД). 

 Концертно-розважальна програма «Привіт, літо!» (МНД). 

 Концерт «Знання ведуть в широкий світ» (МНД). 

 Бесіда-концерт «Пісня миру» до Міжнародного Дня миру (МНД). 

 Концерт «Віра, Надія, Любов – неприступні, як стіна» (МНД). 

 Конкурсно-розважальна програма «Острів дитинства», присвячений 

Дню Незалежності України (МЦД). 

 Святковий концерт «Країна знань», присвячений Дню знань (МЦД). 

 Спортивно-розважальна програма «Футбольний вікенд» (МЦД). 

 Міні-футбол для дітей мікрорайону Набережна (МЦД). 

 Майстер-клас із виготовлення паперових янголят (НД с. Хриплин). 

 «Купайло, Марена та інші» (НД с. Микитинці). 



 

 Велопробіг до 27-ї річниці Незалежності України «Микитинці – це 

Україна» (НД с. Микитинці). 

 Літературні читання «Тричі мені являлася любов» (НД с. Микитинці). 

 Фотовиставка «Краса карпатських гір» (НД с. Угорники). 

 Бесіда «Величні свята першого і другого Спаса» (НД с. Угорники). 

 Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України, велопробіг 

вулицями села та вшанування пам’ятних місць (НД с. Угорники). 

 Концерт шкільних колективів та аматорських колективів Народного 

дому до Дня знань (НД с. Угорники). 

 Конкурс дитячого малюнку на асфальті (НД с. Крихівці). 

 Концерт до Дня Незалежності України у БФ «Карітас» «Ми теж вас 

любимо» для дітей-інвалідів (НД с. Крихівці). 

Впродовж звітного періоду в установах культури міста та сіл Івано-

Франківської міської ради працювали 98 творчих колективів, в яких 

налічувалось 1616 учасників, з них 32 колективи – дитячі, в яких займались 

505 дітей різної вікової категорії. 

В організації дозвілля для населення працівники закладів клубного типу 

не забувають і про людей «осінньої пори життя», адже вони у клубних 

закладах також мають змогу проводити свій вільний час. Для них організовано 

танцювально-творчі вечори.  

Завдяки стабільній та наполегливій праці керівників та учасників 

колективів була поповнена репертуарна скарбниця та проведено 51 концерт, 

на яких було присутніх 15150 глядачів, з них 10 концертів – дитячих, які 

відвідали 2060 осіб. 

Варто відзначити кращі концерти за участі мистецьких колективів міста 

та приміських сіл, зокрема: 

 «Живи й міцній, Українська державо!», присвячений Дню Незалежності 

України (Благодійний фонд «Карітас»); 

 «Ми щиро вас любимо» з нагоди відзначення 27 річниці Незалежності 

України (для дітей-інвалідів, БФ «Карітас»); 

 «Країна знань», присвячений Дню знань; 

 «Життя починається знов», для людей «золотого» віку; 

 Моя незалежна країна – вільна Україна», до Дня Незалежності України; 

 «Привіт, літо!» – концертно-розважальна програма; 

 «Пісня миру», присвячений Міжнародному дню миру; 

 «Горді тим, що незалежні», присвячений Дню Незалежності»; 

 концерти народних аматорських колективів в рамках міського 

фестивалю мистецтв «Мелодії парку»; 

 концерти на «Родинних святах» в мікрорайонах міста; 

 «Щедра осінь в Угорниках», відзначення осінньої пори року; 

 концерт творчих колективів НД с. Угорники в с. Кропивник Калуського 

району, присвячений Дню Конституції; 

 «Родинне перевесло», з нагоди відзначення Дня родини; 

 звітні концерти закладів культури в рамках  міського фестивалю 

мистецтв «Мелодії парку»; 

 концерт в рамках відзначення 582 річниці села Хриплин; 



 

 ювілейний концерт з нагоди відзначення 65-ліття композитора Галини 

Терлецької. 

     У ІІІ кварталі муніципальні мистецькі колективи комунального 

концертного закладу культури «Об’єднання муніципальних мистецьких 

колективів Івано-Франківська» брали участь у загальноміських та обласних 

заходах, у всеукраїнських та обласних фестивалях, урочистих віче, 

організовували й проводили обмінні концерти в Народних домах сіл 

приміської зони. 27 серпня з нагоди відзначення 162 річниці від дня 

народження українського письменника  І. Я. Франка  на Вічевому майдані              

м. Івано-Франківська відбувся концерт «Цвіте  добром земля Каменяра» за 

участю муніципальних мистецьких колективів ККЗК. 

    За звітний період муніципальні мистецькі колективи брали участь у 20-

ти культурно-масових  заходах,  в тому числі, участь у 2-х  обласних 

фестивалях та провели 4 сольні концерти. 

    Впродовж  кварталу Комунальний  заклад «Івано-Франківськи й 

Центр сучасного мистецтва»  організовував виставки сучасного мистецтва та  

презентував творчість місцевих митців:  

 Художня акція «Малюємо Україну».  

 Віктор Бабак. Виставка живопису  «Трансформація». 

 Майстер-клас зі стрінг-арту для дітей. 

 Персональна виставка фотографій  Віктора  Ханаріна, присвячена  

образу жінки. 

 «Франковий мотив», ІІІ-й  Відкритий  міський конкурс дитячого 

образотворчого мистецтва.   

Івано-Франківським Новим театром у ІІІ кварталі проведено вистави: 

 «Відлюдники»; 

  «Інша»; 

 «Маленький принц». 

При Центральному Народному домі працює методичний кабінет. 

Методичний  кабінет є центром для надання фахової допомоги та допомоги у 

підвищенні кваліфікації працівників культури. Діяльність методичного 

кабінету спрямована на роботу з відзначення знаменних  календарних дат 

року, народних свят та звичаїв. Брали участь і надавали консультації у 

проведенні  різноманітних заходів закладів культури міста та сіл приміської 

зони Департаменту культури Івано-Франківської міської ради. У ІІІ кварталі 

методист по роботі з дітьми та молоддю створила сторінку методичного 

кабінету у мережі Фейсбук «Методичний кабінет Департаменту культури» та 

ініціювала створення «Клубу краєзнавців ім. І. Франка» при кімнаті-музеї     І. 

Франка, що діє при краєзнавчому відділі Центральної міської бібліотеки. 

За звітній період методисти зробили підбір матеріалів і написали 

сценарії: 

 Сценарій поетично-музичного вечора «Зродились ми великої години» 

до 76-річчя створення УПА, Дня українського козацтва, Дня Захисника 

України. 

 Сценарій літературно-мистецького заходу «Верни нас, пам’яте 

вогниста, у той далекий листопад», присвячений Дню державності на 

західноукраїнських землях. 



 

 Сценарій літературно-музичної композиції «Живи, Україно, живи для 

правди, для волі й свободи» до відзначення Дня Гідності та Свободи. 

 Сценарій творчого вечора «Славетні родини Івано-Франківська». 

 Сценарій до Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій.  

Підготували і розробили методичні рекомендації та інструктивно-

методичні листи: 

 інструктивно-методичний лист до відзначення річниці від дня 

народження українського композитора Й. Х. Витвицького (1813- 1866) 

(завідувач методичним кабінетом); 

 методичні рекомендації до відзначення 1030-річчя Хрещення  Київської 

Русі (методист з культурно-просвітницької роботи); 

 методичні матеріали до відзначення Дня Незалежності України 

(методист з народної  творчості); 

 інструктивно-методичний лист «Рушник в обрядах українського 

народу» (методист з культурно-просвітницької роботи). 
 

 МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 

 

Основні вектори діяльності роботи Івано-Франківської МЦБС в ІІІ 

кварталі 2018 р. полягали в реалізації таких завдань:  

 задоволення інформаційних потреб різних соціальних верств населення;  

 вивчення і втілення в практику інновацій за такими напрямками: 

організація роботи з користувачами, впровадження маркетингу, реклама 

бібліотек і нових надходжень, перетворення бібліотеки в справжній 

довідково-інформаційний центр – центр духовної культури, дозвілля, 

спілкування; 

 забезпечення вільного доступу користувачів до інтернет-ресурсів; 

 популяризація літератури шляхом проведення різнопланових заходів; 

 організація клубної й гурткової роботи в бібліотеках-філіях; 

 проведення творчих зустрічей з письменниками; 

 налагодження партнерської співпраці з громадськими організаціями, 

органами місцевого самоврядування, творчими об’єднаннями тощо; 

 реалізація бібліотечних проектів («Інформаційний кіоск в бібліотеці», 

«Бібліотечне онлайн радіо», «Інклюзія в бібліотеці» та подання заявки 

на конкурс проектів Social Project Awards; 

 технічне забезпечення: оновлення апаратного забезпечення в 

центральній бібліотеці для дітей, налаштування мережі WI-FI  в 

бібліотеці-філії №1 по роботі з дітьми, відновлення роботи сайту 

«Онлайн бібліотека», оновлення веб-плагінів в системі керування 

сайтом. 

Важливою умовою формування позитивного іміджу бібліотечних 

закладів в суспільстві є встановлення взаєморозуміння, налагодження творчих 

відносин  бібліотек як з традиційними партнерами у сфері культури, так і з 

іншими:  громадськими організаціями, органами юстиції, різними творчими 

об’єднаннями. Тому й в ІІІ кварталі 2018 р. Івано-Франківська МЦБС тісно 



 

співпрацювала із загальноосвітніми школами, вузами, музеями, управлінням 

юстиції, міським центром для сім'ї, дітей і молоді. 

У ІІІ кварталі 2018 р. працівниками бібліотек міста було проведено   93 

масових   заходів;  кількість анонсів – 86; подано інформацій на сайт – 87. Соц. 

мережі Facebook, Instagram, Telegram – 15 586 переглядів,  відеохостинг 

YouTube – 106 переглядів, офіційний сайт МЦБС – 5 035 переглядів, сайт 

центральної дитячої бібліотеки – 43 411 переглядів. Протягом ІІІ кварталу 

обслужено користувачів – 2818; відвідування –39375; книговидача – 113045. 

Кімнатою-музеєм ім. І. Франка при краєзнавчому відділі ЦБ було проведено 

27 екскурсії для 68 відвідувачів.  

В липні 2018 року в бібліотеках МЦБС було проведено Всеукраїнське 

соціологічне дослідження «Бібліотека і громада: рух назустріч», в якому взяло 

участь 38 респондентів віком від 14 до 35 років. Метою дослідження став 

пошук шляхів взаємодії громади та бібліотек, зокрема юнацьких: 

 
 

Впродовж літніх місяців щонеділі в  парку культури та відпочинку ім.  Т. 

Шевченка усі бібліотеки міста проводили масові заходи в рамках  

фестивальної програми «Мелодії парку», знайомлячи присутніх з новинками 

літератури. До кожного заходу бібліотекарі готували різнопланову тематичну 

програму: вікторини, конкурси, ігри, майстер-класи для дітей: 

 



 

 
 Літо – це найкраща пора, коли діти мають чудову нагоду поринути у світ 

літератури, познайомитися з творчістю нових для них письменників, відкрити 

нових героїв, пізнати світ за допомогою книги та отримати насолоду від 

читання. Канікули з дитячою бібліотекою – це чудова програма літнього 

читання для дітей.  Бібліотека намагається створити позитивний образ дитячої 

бібліотеки – як центру дитячого читання, дитячих здібностей і розваг. 

 В рамках проекту «Літо+», який започаткований в МЦБС проведено 35 

масових заходів, в яких взяло участь понад 700 дітей: веселий віршограй 

«Міркуй швидко, відповідай чітко» (ДФ №1), літературний сніданок «Із 

книгою на галявині» (філія №13), еко-гра «Цікаве дозвілля — чисте довкілля» 

(філія №5), літературний ланцюжок «Поетичне слово Віри Багірової» (ЦДБ), 

читання по колу «Бібліопосиденьки на галявині» (філія №12), читання на лавці 

«Нові звичаї — нові книги» (філія №9): 

 

 



 

 

Влітку активізували свою роботу й гуртки, які  діють при бібліотеках. 

Проведено ряд майстер-класів: «Пластиліновий живопис» («С.А.М.», філія 

№3), «Оригінальні поробки зі звичайних речей» («Умілі рученята», філія 

№11), «Пластилінові фантазії» (філія №8), «Паперові чудеса» (філія №13), 

«Браслет «Шамбала» (філія №1): 

 

 
Традиційно до свята Івана Купала бібліотекарі запросили поринути в 

чарівний світ магії та дивовижних дійств, щоб познайомити користувачів із 

обрядовістю українців літнього циклу, його духовним світом та ментальністю: 

година народознавства «Накрапала на Купала з неба Янгольська роса» (філія 

№12), виставка-враження «Жива вода Купальської ночі» (філія №6), майстер-

клас «У наших віночках барвінок хрещатий» (філія №2), народознавчий 

калейдоскоп «Окрилені дзвони Івана Купала» (читальний зал ЦБ): 

 

 

http://mcbs.if.ua/бібліотека-філія-№6/


 

Протягом ІІІ кварталу в бібліотеках міста активно відзначалися ювілеї:  

до 110-річчя від дня народження Василя Барки – ювілейна посвята «Йому 

боліла Україна» (абонемент ЦБ), палітра ювілейних дат «Поетичне мовчання 

Василя Барки» (філія №4), до 140-річчя від дня народження Антіна 

Крушельницького – літературна розвідка «Антін Крушельницький – символ 

української інтелігенції» (читальний зал ЦБ), літературна година «Згаслі крила 

натужного злету» (філія №11),  до 135-річчя від дня народження Осипа 

Назарука – літературний компас «Політик і майстер історичної прози — Осип 

Назарук» (абонемент ЦБ). 

 Бібліотеки-філії також популяризували літературу краєзнавчого 

характеру, яка присвячена видатним особистостям нашого краю: до 70-річчя 

Марії Стеф'юк — п'ять хвилин з мистецтвом «Яскрава зірка оперної сцени» 

(філія №7), мистецький вернісаж «Чарівна перлина нашого краю: кілька 

миттєвостей життя Марії Стеф'юк» (читальний зал ЦБ); до 90-річчя від дня 

народження Володимира Грабовецького – літературно-краєзнавчий фуршет 

«Історії Прикарпаття» (філія №2), година спілкування «Нащадок Довбуша, 

учень Крип'якевича» (краєзнавчий відділ ЦБ), виставка-портрет «Провідний 

історик Прикарпаття» (філія №3); до 110-річчя від дня народження Михайла 

Зорія – мистецьке досьє «Шляхами зболеної душі» (краєзнавчий відділ ЦБ);  

до 80-річчя від дня народження Тараса Мельничука – літературно-музичний 

клуб «Ліра»  «Життя моє в поезії...» (філія №1), літературна імпреза «Князь 

життя і поезії, що в пісню перейшов» (абонемент ЦБ), інформдосьє «Поет з 

високим даром слова» (філія №6); до 70-річчя Віри Багірової – палітра одного 

автора «Хай Бог вас береже» (філія №4), година спілкування за книгами 

«Струмки доброти Віри Багірової» (абонемент ЦБ), літературний ранок «Віра 

Багірова – дітям» (філія №11), вінок духовної поезії «Душею і серцем віддана 

дітям» (філія №6): 

 

 

Підготували й різнопланові заходи працівники бібліотек до відзначення 

Дня Конституції, Дня Національного Прапора та Дня Незалежності України: 

інформаційне повідомлення «Прапор – державна святиня» (ДФ №1); 

інформаційна хвилинка «Синьо-жовтий диво-птах» (філія №1), тематична 

викладка «Небо і сонце наш прапор ясний» (філія №6), флешмоб «Синє небо, 

жовті гори – синьо-жовті в нас прапори» (філія №4), виставка-панорама 



 

«Україна синьо-золота» (філія №14), презентація книжкової виставки 

«Україна незборима зроду, як душа великого народу» (абонемент ЦБ), 

народознавча гра «Народні символи України» (філія №3), літературно-

музична композиція «Хай квітне щаслива моя Україна!» (філія №2), виставка 

творчих робіт користувачів бібліотек «Україна – незалежна країна» 

(абонемент ЦБ), виставка-інсталяція «З Днем Незалежності країну вітаємо!» 

(читальний зал ЦБ): 

 

День народження Івана Франка бібліотеки міста традиційно відзначають 

різноманітними заходами: виставка-персоналія «Непоборимий син землі – 

Іван Франко» (філія №7), бібліотечна виставка «Каменяр української землі» 

(філія №5), поетична година «Іван Франко – поет болю і спротиву» (філія 

№10), цитатне асорті «Іван Франко – дух стихії, що творить в нас і серед нас» 

(абонемент ЦБ), громадський мікрофон «Борітеся!.. По всій землі рівняйте 

стежку правди» (читальний зал ЦБ), бібліотечно-музейне ревю «Перлина 

міста – краєзнавчий музей Івана Франка» (краєзнавчий відділ ЦБ): 

 

Вже традиційно бібліотеки МЦБС долучаються до підготовки й 

проведення першого святкового уроку в школах нашого міста: День знань 

«Знання – це скарб, а книга – ключ до нього» (філія №10), День знань «Наш 

прапор – наша святиня» (філія №4): 



 

   

Сприяння розвитку туризму – один із важливих напрямків роботи 

бібліотек Івано-Франківської МЦБС. Не всі мають можливість подорожувати 

країнами світу, але бібліотеки, використовуючи сучасні технології, проводили 

цікаві заходи для своїх користувачів, а саме: туристичний калейдоскоп 

«Природа нам – як рідний дім, вона усім, як мати» (філія №4), інформ-мікс 

«Туристичні принади нашого краю» (філія №7), краєзнавчий експрес 

«Подорож туристичними стежками краю» (філія №8), віртуальна екскурсія 

«Туристичний потенціал українських міст» (філія №11), туристично-

краєзнавчий проспект «Прогулянка Івано-Франківськом, топ-10: радимо 

відвідати» (абонемент ЦБ), книжковий айдвайзер «Чарівний край Черемоша й 

Прута» (краєзнавчий відділ ЦБ). 

 З нагоди професійного свята – Всеукраїнського дня бібліотек, яке 

відзначається 30 вересня, проведено такі заходи: година цікавих повідомлень 

«Бібліотека – оберіг української духовності» (філія №12), дублер-шоу 

«Бібліотекар на годину» (філія №8), комп'ютерна презентація «Незвичайні 

бібліотеки світу» (ЦДБ), коментарі з нагоди професійного свята «Бібліотека: 

освітній і духовний простір» (читальний зал ЦБ): 

 



 

 
 

 Методична робота в ІІІ кварталі 2018 р. спрямовувалась на управління 

змінами. Бібліотекар повинен постійно вчитися, щоб поспіти за тими змінами, 

які відбуваються в суспільстві. В цьому йому повинен допомогти методист. 

Основним завданням методичного відділу було підвищити рівень 

бібліотечного професіоналізму, організовуючи семінари, тренінги й 

консультації для бібліотечних працівників. Методисти постійно в полі зору 

тримали виконання бібліотеками запланованих масових заходів до ювілейних 

дат, державних свят, контролювали їх виконання, надавали методичні поради 

й розробки: 

 
 

З ініціативи Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка з 5 березня до 1 

вересня 2018 року стартував обласний ярмарок бібліосервісу «Бібліотека – 

платформа для самореалізації, PR для громади». Бібліотеки міста взяли участь 

у ярмарку бібліосервісу, завданням якого є створення комфортного 

бібліотечно-інформаційного середовища для творчого розвитку особистості. 



 

В методичному відділі були зроблені узагальнення у вигляді мультимедійної 

презентації, яка  висвітлює реалізацію актуальних потреб мешканців громад 

Івано-Франківська, а саме: сприяння у реалізації творчих задумів юному 

поколінню, обдарованій молоді й талановитим краянам; висвітлення 

життєдіяльності громади на власних веб-сайтах, блогах, у соцмережах та 

залучення місцевих ЗМІ для популяризації соціокультурних заходів та 

презентацій і надіслані в обласну бібліотеку. 

Значне місце у довідково-бібліографічній роботі ЦМБ займає 

популяризація бібліотечно-бібліографічних знань. Постійно надаються 

консультації користувачам щодо роботи з систематичною картотекою статей, 

пошуку необхідної літератури за допомогою довідкових  посібників. В міру 

надходження  читацьких запитів бібліографом надавалася допомога  у 

складанні користувачами списків використаної літератури до рефератів,  

контрольних та курсових робіт. Читачів ознайомлено із довідково-

бібліографічними покажчиками до запитуваних тем, бібліографічними 

посібниками, які надсилає до фондів ЦБС  Івано-Франківська ДОУНБ  ім. 

І.Франка. 

У третьому кварталі 2018 р. бібліограф ЦМБ виконала 62 усних 

бібліографічних довідки, які  були зареєстровані у «Зошиті виконаних 

бібліографічних довідок». Підготовлено та видано  інформаційний бюлетень 

«Нові книги, які надійшли у фонди ЦБС» (2 випуски). Підібрано нову 

літературу до тематичної виставки «Центр правової інформації». Бібліограф 

поповнила новими матеріалами з періодичних видань книжкові виставки, що 

діють у читальному залі. 

Абонентам інформації було підготовлено та надіслано бібліографічні 

списки до таких тем: 

 Молодь: проблеми і судження; 

 Педагогіка. Педагогічні науки; 

 Інноваційні технології у роботі практичного психолога; 

 Дошкільна освіта: традиції та інновації. 

В межах роботи Центру правової інформації поповнено новими 

матеріалами папки-досьє: 

 Міжнародна підтримка України; 

 Об’єднані територіальні громади; 

 Соціальний захист населення; 

 Пільги ветеранам, інвалідам, чорнобильцям; 

 Пенсійне забезпечення громадян; 

 Житлово-комунальні субсидії; 

 Соціальний захист учасників АТО та їх сімей; 

 Соціальний захист переселенців зі Сходу України. 

Впродовж звітного періоду працівниками бібліотек проводилась робота 

над формуванням електронного каталогу, над введенням матеріалів з 

періодичних видань у систему ІРБІС.  

 

 

 



 

ПОЧАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МИСТЕЦЬКІ НАВЧАЛЬНІ 

ЗАКЛАДИ 

 

 

На сьогоднішній день у місті успішно функціонує 5 шкіл естетичного 

виховання, у яких, станом на 1 вересня, навчалося 2568 учнів.  

Вся навчально-виховна, методична, культурно-просвітницька робота у 

школах була спрямована на естетичне виховання дітей та юнацтва, 

виховання поваги до народних традицій, звичаїв та національних цінностей, 

розвиток творчих здібностей засобами музичного мистецтва, надання 

початкової мистецької освіти, пошук та залучення до навчання особливо 

обдарованих дітей та залучення їх до професійного мистецтва.  

Протягом ІІІ кварталу 2018 року школами проведено цілий ряд творчих 

заходів, спрямованих на залучення кращих дітей міста до навчання у 

мистецьких школах, у яких безпосередньо брали участь учні та їх викладачі – 

це відкриті концерти, фестивалі, оглядові виставки, творчі вечори, майстер-

класи, кращі з яких: 

 фестиваль «Все українське на новий лад»; 

 

 
 

 

 

 концерти до відзначення 27-ої річниці незалежності України 



 

 
 концерти, присвячені Дню знань; 

 концерти в мікрорайонах міста: 

 
 

Організація навчально-виховного процесу розпочалася на початку 
нового навчального року згідно річного плану роботи шкіл, затверджених 
педагогічними радами в перших числах вересня, які були розроблені 



 

адміністраціями на основі програм та навчальних планів, затверджених 

наказом Міністерства культури і туризму України. 
Система організації позашкільної мистецької освіти в Івано-Франківську 

дозволяє дотримуватися єдиних критеріїв щодо її якості, оскільки єдині й 

випробувані часом навчальні плани та програми забезпечують цілісний підхід 

передусім до якості підготовки учнів. З початком нового навчального року, на 

базі шкіл естетичного виховання розпочали свою активну діяльність учнівські 

та викладацькі художні колективи, яким присвоєно звання «народний» – 1 

(камерний оркестр викладачів ДМШ №2 ім. В. Барвінського) та «зразковий» – 

4 (дитячий хоровий колектив дитячої музичної школи №1, фольклорний 

ансамбль «Вишиванка» дитячої музичної школи №3, дитячий духовий 

оркестр ДМШ №1 та ансамбль домристів «Музолька» ДМШ №3). 

Вся навчально-виховна робота шкіл проводиться 
диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей учнів, їх 
інтересів та здібностей, враховуючи їх вікові та психофізіологічні 
особливості, поєднуючи індивідуальні та колективні форми роботи. 

Особлива увага в навчально-виховній роботі звертається на відвідування 
учнями теоретичних предметів та групових занять та вчасне внесення оплати 
за навчання. 

Дитяча художня школа також долучилася до святкування 161-ої річниці 

від дня народження І.Франка, організувавши відкритий міський конкурс  

образотворчого мистецтва «Франковий мотив»: 

 

 
 

Департамент культури проводить постійний моніторинг основних 

показників діяльності мистецьких навчальних закладів міста. Працівниками 

департаменту розробляються аналітичні матеріали, статистичні дані, 

узагальнюються звіти щодо діяльності шкіл естетичного виховання. 

Мистецька освіта сьогодні – це наші майбутні кадри культури, майбутні 

учасники аматорських та професійних мистецьких колективів і взагалі – 

активні учасники всіх масових заходів міста. 


