План заходів
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
01.12.2018р. по 09.12.2018р.
Час, місце
Відповідальні за
проведення
проведення заходу
01 грудня. Субота
День працівників прокуратури України. Всесвітній день боротьби зі СНІДом
Чемпіонат міста з футзалу серед
Міська федерація
01-02.12.2018р.
аматорських команд
футболу
10.00 год.
КП «МФОЦ»
вул. Симоненка, 13
Відкритий кубок міста з таїландського
Федерація змішаних
01-02.12.2018р.
боксу муей-тай
єдиноборств
10.00 год.
ОДЮСШ
вул. Шухевичів, 21
Кубок області з настільного тенісу
Управління спорту
01-02.12.2018р.
облдержадміністрації
10.30 год.
ІФНТУНГ
Поведення акції «Не дамо СНІДу шанс!» 11.00 год.
БФ «Реабілітаційний
Вічевий майдан
центр наркозалежних
«Захід Шанс»
Інформаційний буклет «Червона стрічка: 12.00 год.
Департамент
пам’ять і застереження»
Бібліотека-філія №14
культури
(вул.Довженка,12)
Виставка- застереження “Символ
Департамент
Впродовж дня
боротьби - червона стрічка”
Бібліотека-філія №9
культури
(вул. Площа двір,1)
Тематична поличка “СНІД - це лихо чи
Департамент
Впродовж дня
провина людства?”
Бібліотека-філія №13
культури
(вул. Берегова, 4А)
Експрес-інформація
Департамент
13.00 год.
“Зупинимо СНІД, доки він не зупинив
Бібліотека-філія №10
культури
нас”
(вул.Вовчинецька,35)
Година спілкування “СНІД-це лихо чи
Департамент
15.00 год.
провина людства?”
Бібліотека-філія №2
культури
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей,
вул. Набережна, 34А)
Відкриття мандрівного міжнародного
Управління культури,
01-09.12.2018 р.
фестивалю документального кіно про
національностей та
16.00 год.
права людини
Театр кіно «Люм’єр»
релігій ОДА
Актуальний діалог “Ні! СНІДу скажи,
Департамент
16.00 год.
здоров'я своє бережи”
Бібліотека-філія №6
культури
(вул. Вовчинецька,188)
Експрес-інформація “Інфекція, яка
Департамент
16.00 год.
загрожує життю”
Бібліотека-філія №1
культури
вул. Вовчинецька, 206
Концерт за участю учасників клубу
Міський Народний дім Департамент
авторської поезії. (Клуб авторської пісні
культури
Назва заходу

та поезії)
Виставка-імпульс “СНІД: не залишимось
байдужими”

Департамент
01-12.12.2018 р.
культури
Впродовж дня
Бібліотека-філія №3
(вул. Хоткевича,52А)
Баскетбол. Вища ліга. «Говерла-КФВ» 18.00 год.
«ДОС ДЮШ ДОР»
Коледж фізичного
виховання
(вул.Мазепи, 142а)
02 грудня. Неділя
Баскетбол. Вища ліга. «Говерла-КФВ» 12.00 год.
«ДОС ДЮШ ДОР»
Коледж фізичного
виховання
(вул.Мазепи, 142а)
Звіт міського голови про 3-й рік
14.00 год.
діяльності
Обласна філармонія
(вул. Леся Курбаса, 3)
Фотовиставка М. Сурмачевської
Департамент
15.00 год.
“Квінтесенція краси, сили, життя”
Абонемент ЦБ
культури
( успішні жінки з інвалідністю; 3.12(вул. К. Данила,16)
Міжнародний день людей з інвалідністю)
«Її величність – любов» творчий вечір
Департамент
15.00 год.
народного аматорського вокального
НД с.Микитинці
культури
ансамблю «Відроджена пісня» НД
с.Микитинці з нагоди 10-річчя його
створення
Вечір-реквієм «Я все віддав тобі,
Громадсько16.00 год.
Україно»
НД «Просвіта»
християнський рух
(вул.Грушевського, 18) «Клич»
03 грудня. Понеділок
Міжнародний день людей з обмеженими можливостями
Виставка-рекомендація
Департамент
Впродовж дня
“Що читати взимку?”
Бібліотека-філія №3
культури
(вул. Хоткевича, 52А)
Концерт «Жага до життя» до відзначення 11.00 год.
Департамент
Міжнародного дня інвалідів
Муніципальний Центр культури
дозвілля
Свято «Живу без обмежень»
Карітас
13.00 год.
Обласна філармонія
(вул. Леся Курбаса, 3)
Змагання з шахів «Біла тура» серед учнів 03-04.12.2018 р.
Департамент освіти
ЗЗСО
та науки
13.00 год.
Шаховий клуб
«Дебют»
Виставка «Діалог про долю і душу.
13.00 год.
Станіслав Вінценз (1888-1971)»
Івано-Франківський
краєзнавчий музей
Просвітницько-профілактичний захід для 13.00 год.
Департамент освіти
учнів 10 класів ЗЗСО (1-2 учні від
Готель «Станіславів»
та науки
закладу).Обізнаність+відповідальність=мі (вул. Чорновола, 7,
й вибір (попередження ВІЛ/СНІДу серед 5 поверх)

учнівської молоді)
Історичне повідомлення “Бо лиш одна
Вкраїна-мати, Де хвилі неба голубі”(1.12
— референдум Акту Незалежності
України)
Прийом громадян з особистих питань
першим заступником міського голови
М.Вітенком
Прийом громадян з особистих питань
керуючим справами І.Шевчуком
Відпочинковий захід для дітей
Навчально-реабілітаційного центру до
відзначення Міжнародного дня інвалідів
Відкриття загальноміського правового
декадника «Мої права – це обов’язки
інших; права інших – це мої обов’язки»
Концерт для людей з особливими
потребами

13.00 год.
Читальний зал ЦБ
(вул. П. Орлика, 5)

Департамент
культури

14.00 год.
ЦНАП

Відділ звернень
громадян

14.00 год.
каб.420
14.00 год.
Навчальнореабілітаційний центр
(вул.Хоткевича,52)
15.00 год.
ЗШ №22

Відділ звернень
громадян
Департамент
культури

15.00 год.
Геріатричний
пансіонат
Відео презентація «1 грудня – Всесвітній 16.00 год.
день боротьби зі СНІДом»
Дитячо-юнацький клуб
«Мангуста»
(Півд. Бульвар, 40)
04 грудня. Вівторок
Оперативна нарада у міського голови.
08.30 год.
Зал засідань 1 поверх
Розглядатимуться питання:
1.
Про
ситуацію
з
вірусними
захворюваннями в місті.
2. Про контроль за роботою громадського
транспорту на маршрутах загального
користування.
3. Про роботу спортивних клубів у 2018
році.
4. Про забезпечення життєдіяльності
міста, розгляд звернень громадян та стан
впорядкування території міста.
5. Про забезпечення громадського
порядку
та
стан
збереження
комунального майна на території міської
ради.
Бібліофреш “СНІД — проблема
Впродовж дня
суспільства чи особистості”
Бібліотека-філія №7
(вул. Дністровська,22)
Фестиваль для людей з обмеженими
11.00 год.
можливостями «Повір в себе»
Івано-Франківський
Академічний обласний
театр ляльок
ім.Марійки Підгірянки
Вернісаж ювілейних дат “О слово! Будь
12.00 год.
моїм мечем!”
Абонемент ЦБ

Департамент освіти
та науки
Департамент
культури
Центр дозвілля дітей
та юнацтва

Відділ контролю

Департамент
культури
Департамент
культури

Департамент
культури

(105р. П. Воронька; 140р. О. Олеся; 120р.
М.Хвильового;180р. М.Вовчка)
Хвилина застереження “СНІД і
наркоманія: як цього уникнути”

(вул. К. Данила, 16)

Департамент
12.00 год.
Бібліотека-філія №12
культури
(вул. Грицишина,10)
Година милосердя “Вони живуть з
Департамент
14.00 год.
вірою” (3.12 -Міжнародний день людей з Бібліотека-філія №8
культури
інвалідністю)
(вул. о.Блавацького,1)
Відкриття виставки робіт учнів молодших 16.00 год.
Департамент
класів дитячої художньої щколи «Зимова Виставковий зал
культури
казка»
державної дитячої
художньої школи
(вул. Чорновола, 25)
05 грудня. Середа
Всесвітній день волонтерів. День працівників статистики в Україні
Відкрите громадське обговорення
Управління
09.00 год.
проекту регуляторного акту – рішення
Зал засідань 1 поверх
економічного та
виконавчого комітету міської ради «Про
інтеграційного
тарифи на послуги з користування
розвитку
майданчиками для платного паркування
транспортних засобів»
Відкрите громадське обговорення
Управління
11.00 год.
проекту регуляторного акта рішення
Зал засідань 1 поверх
економічного та
виконавчого комітету міської ради «Про
інтеграційного
затвердження умов інвестиційного
розвитку
конкурсу по залученню інвестора до
інвестиційного проекту «Будівництво
тенісних кортів з адміністративнопобутовим будинком на вулиці Гетьмана
Мазепи в м.Івано-Франківську»
Обласний фестиваль творчих робіт
Обласний центр
11.00 год.
молоді з особливими потребами
Театр Кіно «Люм’єр»
соціальних служб для
«Горицвіт»
сім’ї, дітей молоді
Відзначення Дня Збройних Сил України
Управління культури,
12.00 год.
Обласна філармонія
національностей та
(вул. Леся Курбаса, 3) релігій ОДА
Виставка-галерея “Художня грань
Департамент
Впродовж дня
таланту” (29.11 - 240р.від дня народження Бібліотека-філія №7
культури
Г.Квітки-Основ'яненка)
(вул. Дністровська,22)
Читацький діалог “Волонтер це той, хто
Департамент
Впродовж дня
щодня віддає частинку себе за покликом
Бібліотека-філія №4
культури
серця” (5.12- Міжнародний день
(вул.Коновальця,132А)
волонтерів)
Літературний портрет “О слово! Будь
Департамент
13.00 год.
мечем моїм” (5.12 -140р. від дня
Бібліотека-філія №2
культури
народження О. Олеся)
(вул. Карпатська,14 )
Відео-репортаж “Серцем покликані до
Департамент
14.00 год.
милосердя” (5.12-Міжнародний день
Бібліотека-філія №8
культури
волонтерів)
(вул. о.Блавацького,1)
Турнір з міні-футболу серед учнів ЗОШ
Департамент
14.00 год.
міста (ЗОШ №1, 4, 17, гімназія №1)
Муніципальний Центр культури

дозвілля
Слайд-огляд “Волонтери: неможливе
15.00 год.
стає можливим”
Бібліотека-філія №14
(5.12 -Міжнародний день волонтерів)
(вул. Довженка,12)
Година пам’яті «Марко Вовчок –
15.00 год.
українська письменниця» до 100-річчя від НД с.Микитинці
дня народження
Богдан Губель. Виставка пастелей
17.00 год.
Центр сучасного
мистецтва
(вул.М.Підгірянки,23)
Пізнавальна бесіда з елементами дискусії 17.00 год.
«Жувальна гумка: користь чи школа?»
Народний дім
с.Хриплин
06 грудня. Четвер
День Збройних Сил України
Чергове засідання виконавчого
14.00 год.
Зал засідань 1 поверх
комітету міської ради
Розглядатимуться питання:
1. Про внесення на розгляд сесії міської
ради проекту рішення «Про безоплатну
передачу майна».
2. Про демонтаж самовільно встановлених
об’єктів.
3. Про передачу на баланс.
Патріотична інформина
14.00 год.
“ На варті Вітчизни”
Абонемент ЦБ
(6.12 - День Збройних сил України)
(вул. К. Данила,16)
Брейн-ринг «Я маю право»
14.30 год.
Дитячо-юнацький клуб
«Прометей»
вул. Вовчинецька, 198
Студія рисунку «Коло»
19.00 год.
Центр сучасного
мистецтва
(вул.М.Підгірянки, 23)
07 грудня. П’ятниця
День місцевого самоврядування в Україні
26-а сесія Івано-Франківської обласної
10.00 год.
Зал засідань, 4 поверх
ради
Розглядатимуться питання:
1. Про виконання обласного бюджету за 9
місяців 2018 року.
2. Про обласний бюджет на 2019 рік.
3. Про стан, ремонт та утримання
автомобільних доріг в області у 2018
році.
Виставка-консультація “Право і закон в
Впродовж дня
нашому житті”
Бібліотека-філія №7
(вул.Дністровська,22)

Департамент
культури
Департамент
культури
Департамент
культури
Департамент
культури

Загальний відділ

Департамент
культури
Центр дозвілля дітей
та юнацтва
Департамент
культури

Обласна рада

Департамент
культури

Літературно-музична композиція “Наша
рідна армія, на посту поставлена. Наша
рідна армія у піснях прославлена”
«Високим ювілеям присвячується: 100річчю ЗУНРу та 150-річчю
ГО«Просвіта»» концерт художніх
колективів міського Будинку вчителя
Урочистості з нагоди відзначення Дня
місцевого самоврядування
Мартін Мак Донах «Людина-подушка» Вистава

12.30 год.
Бібліотека-філія №4
вул. Коновальця, 132А
15.00 год.
Просвіта

Департамент
культури

вул.Грушевського, 21

Департамент
культури
Департамент
культури

Департамент освіти
та науки

19.00 год.
Івано-Франківська
обласна філармонія
ім.Іри Маланюк
08 грудня. Субота
150-річчя заснування Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка
Міські змагання з військово-прикладних
Департамент освіти
09.00 год.
видів спорту серед учнів 10-11 класів
ЗШ № 21
та науки
Чемпіонат міста з футзалу серед
Міська федерація
10.00 год.
аматорських команд
КП «МФОЦ»
футболу
вул. Симоненка, 13
09 грудня. Неділя
Міжнародний день боротьби з корупцією.
Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської
гідності і попередження цих злочинів. День благодійності
Чемпіонат міста з футзалу серед
Міська федерація
10.00 год.
аматорських команд
КП «МФОЦ»
футболу
вул. Симоненка, 13
Відзначення 150-річчя заснування
Управління культури,
12.00 год.
Всеукраїнського товариства «Просвіта»
Обласне об’єднання
національностей та
імені Тараса Шевченка
ВУТ «Просвіта»
релігій
облдержадміністрації,
обласне обєднання
14.00 год.
Обласна філармонія
ВУТ «Просвіта»
(вул. Леся Курбаса, 3)
Андріївські вечорниці
Департамент
14.00 год.
(для людей «Золотого віку»)
Муніципальний Центр культури
дозвілля

