
ЗВІТ про роботу Департаменту культури Івано-Франківської міської 

ради у 2018 році 

 

Робота Департаменту культури Івано-Франківської міської ради у 2018 

році була спрямована на удосконалення та збереження діючої мережі закладів 

культури та мистецтва, зміцнення їх матеріально-технічної бази, 

популяризацію і примноження культурних цінностей, задоволення 

культурних і духовних потреб населення, підтримку талановитої молоді, 

зміцнення та розширення культурно-мистецьких зв’язків. 

Усвідомлення необхідності створення єдиного культурного простору та 

формування унікальної культурної атмосфери Івано-Франківська 

позначається на діяльності закладів та установ культури, визначає рівень і 

якість культурно-освітніх послуг, що надаються ними. Протягом року в місті 

було здійснено ряд планових, системних заходів, що кардинально змінили 

політику розвитку галузі та позитивно позначились на її діяльності. 

Особливий акцент у роботі всіх закладів культури міста приділявся роботі з 

дітьми, молоддю, і літніми людьми, створенню сприятливих умов для їх 

духовного збагачення, а також організації їхнього дозвілля. Значна робота в 

2018 році здійснювалася у напрямку реалізації Комплексної програми 

підтримки та розвитку культури міста на 2016-2020 роки. 

До мережі закладів культури міста Івано-Франківська належать 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 мистецьких шкіл, 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 2018 році 

 Затверджено 

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

Загальний фонд 65 650,9 61 898,2 

в т. ч. з/п 55 814,5 54 529,2 

в т. ч. відзначення 

святкових і пам’ятних  

дат 

4 376,5 2 994,2 

Спеціальний фонд 3528,9 3385,1 

в т. ч. з/п 2683,3 2676,1 

Бюджет розвитку 1415,0 703,5 

Разом:   

На утримання закладів та установ культури міста у 2018 році було 

затверджено за загальним фондом бюджетні асигнування у розмірі 65 650,9 

тис.грн., фактично профінансовано 61 898,2 тис.грн., в тому числі на заробітну 
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плату затверджено 55 814,5 тис.грн., профінансовано – 54 529,2 тис.грн.  За 

спеціальним фондом затверджено  4 943,9 тис.грн., надійшло – 

3 745,0  тис.грн., використано – 4 088,6 тис.грн., зокрема: 

                                 Кошти загального фонду 

 

 

 

Назва закладів, установ, 

організацій 

Затверджено  

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

МЦБС 

в т. ч. з/п 

9496,5 

8022,0 

8804,2 

7755,1 

 Народні доми 

в т. ч. з/п 

7641,8 

6151,0 

7237,4 

5983,0 

ПСМНЗ 

в т. ч. з/п 

39352,6 

37665,0 

38507,4 

37126,6 

Департамент культури  

в т. ч. з/п 

2549,0 

2084,5 

2324,6 

1901,2 

Централізована  бухгалтерія 

в т. ч. з/п 

2073,4 

1892,0 

1888,7 

1763,3 

Інша діяльність у сфері 

 державного управління  
55,3 35,9 

Оздоровлення та відпочинок 

дітей 
105,8 105,8 

Кошти спеціального фонду 

 

Назва закладу, установи, 

організації 

 

 

 

Затверджено  

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

МЦБС 

 

 

219,0 118,8 

Народні доми 

в т. ч. з/п 
242,4 

42,7 

92,8 

 36,4 

ПСМНЗ 

в т. ч. з/п 
3 841,9 

2 640,6 

3 285,0 

2 639,7 

Цільові фонди  
(КПКВ 1017691) 

585,6 537,0 

Департамент культури 

 
19,7 19,7 

Централізована  

бухгалтерія 
35,3 35,3 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

Капітальні ремонти 

Титульним списком на 2018 рік було передбачено наступні капітальні 

роботи: 

№ 

п/п 
Об’єкт 

Вартість 

(грн.) 

1. 
Капітальний ремонт фасадів  Міського Народного дому 

по вул. Вовчинецька, 188 в м. Івано-Франківську 
250 000,00 
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Дитяча музична школа № 2 (корпус І) роботи завершено. Виконано 

наступні роботи: заміна дверей та підлоги, ремонт класів та коридорів. 

Профінансовано 298,1 тис.грн. (акти виконаних робіт оплачено в повному 

обсязі).  

По об’єктах:  

 Міський Народний дім – роботи виконано;   

 дитяча музична №3 – приступили до роботи, до кінця року планують 

завершити електричну частину та пожежну сигналізацію. Даний 

об’єкт розраховано як перехідний, тому частина робіт буде 

виконуватись ще в 2019 р.; 

 Дитяча художня школа – проектно-кошторисна документація 

виготовлена, документи проходять експертизу, початок ремонтних 

робіт заплановано з квітня 2019р.; 

 виготовляється проектно-кошторисна документація для проведення 

капітального ремонту приміщення бібліотеки-філії №5, що на вулиці 

Тролейбусній, 22а. Станом на сьогоднішній день проведено наради зі 

спеціалістами, зроблено попередні розрахунки й заміри. 

Сумарно по капітальних ремонтах (з урахуванням коштів на 

виготовлення проектно-кошторисної документації) профінансовано 391100,00 

грн. 

Поточні ремонти 

У 2018році було заплановано проведення поточних ремонтних робіт у 8 

закладах культури на суму 520 тис.грн. З них на загально-будівельні роботи 

передбачено 402 тис.грн і 118 тис.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. 

Капітальний ремонт Дитячої музичної школи №2 

(корпус І) по вул. Січових Стрільців, 88А в м. Івано-

Франківську  

320 000,00 

3. 

Капітальний ремонт аудиторій та встановлення 

охоронно-пожежної сигналізації в Дитячій музичній 

школі №3 по вул. Галицька, 101 в м. Івано-Франківську 

700 000,00 

4. 

Капітальний ремонт з влаштування скріпленої 

зовнішньої теплоізоляції Дитячої Художньої школи по 

вул. Павлика, 17 в м. Івано-Франківську 

850 000,00 

5. 

Реконструкція нежитлових приміщень під бібліотеку-

філію №5 по вул. Тролейбусній, 22а в м. Івано-

Франківську 

120 000,00 

6. Резерв 9 800,00 

Всього: 2 249 800,00 



4 

2. Поточний ремонт Муніципального Центру дозвілля (дах над входом) 

3. Поточний ремонт  Центру сучасного мистецтва (побілка стін) 

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

5. Поточний ремонт Дитячої художньої школи (пожежна сигналізація) 

6. 
Поточний ремонт  Дитячої хореографічної школи (підлога в 

танцювальних залах) 

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

8. Поточний ремонт Центральної дитячої бібліотеки (гідроізоляція)  

 

Станом на сьогоднішній день повністю виконано 100% запланованих 

загально-будівельних поточних робіт на суму 338,05 тис.грн., серед них: 

 поточний ремонт Дитячої хореографічної школи – проектною 

документацією було передбачено повну заміну підлоги 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 – встановлення пожежної 

сигналізації. 

Поточний ремонт Центрального Народного дому відбуватися не буде,  

оскільки на даний час Управлінням капітального будівництва здійснюється 

капітальний ремонт. 

Також зроблено позаплановий поточний ремонт класу ІІ корпусу Дитячої 

Художньої школи, що по вул. Чорновола, 25,27 на суму 16,0 тис.грн.  

Для забезпечення життєдіяльності в закладах та установах культури 

проведено наступні заходи на суму 262,544 тис.грн.: 

 Перезарядка вогнегасників – 2,4 тис. грн. 

 Придбання нових вогнегасників – 9,24 тис.грн. 

 Закупівля нових водолічильників –  0,68 тис.грн. 
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 Повірка теплових лічильників –  9,484 тис.грн. 

 Повірка газових лічильників – 3,8 тис.грн. 

 Перепломбування лічильників – 0,53 тис.грн. 

 Повірка  електролічильників – 0,523 тис.грн. 

 Повірка  лічильників  гарячої води – 1,3 тис.грн. 

 Повірка  лічильників  холодної води – 1,48 тис.грн. 

 Повірка вентиляції та димових каналів 1,4 тис.грн. 

 Технічне обслуговування автоматичних пожежних систем – 7,65 

тис.грн. 

 Оплата послуг охорони – 104,7 тис.грн. (95,5 – палац Потоцьких та – 

9,2 заклади культури)   

 Оплата технічного обслуговування комп՚ютерної техніки – 20,168 

тис.грн. 

 Оплата послуг зв՚язку – 29,076 тис.грн. 

 Оплата послуг інтернету – 48,214 тис.грн. 

 Оплата за заміри опору ізоляції та опору заземлення – 20,578 тис.грн. 

 Оплата технічного обслуговування газових приладів – 2,45 тис.грн. 

 

Публічні закупівлі в системі Prozorro 

 

У 2018 р. проведено 77 тендерних процедур. Серед них: 

- закупівля послуг з організації і проведення заходів – 33 процедури; 

- закупівля комп’ютерного обладнання – 2 процедури; 

- придбання періодичних видань – 2 процедури; 

- придбання книг – 3 процедури (з них 1 не відбулась в зв’язку з  

відхиленням всіх пропозицій); 

- видання книг – 20 процедур; 

- капітальні ремонти – 3 процедури (з них 2 не відбулись через відсутність 

пропозицій); 

- транспортні послуги – 7 процедур (з них 5 не відбулись через відсутність 

пропозицій); 

- закупівля газу – 3 процедури (з них 1 не відбулась через недостатню 

кількість учасників); 

- закупівля електроенергії – 3 процедури (з них 1 не відбулась через 

відсутність пропозицій); 

- закупівля теплової енергії – 1 процедура. 

Сумарна економія 2018 р. за результатами закупівлі товарів робіт і послуг 

склала близько 180 тис. грн. 

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Завдяки співпраці з громадськими організаціями, установи та заклади 

культури цьогоріч виграли та реалізували 5 проектів у міському конкурсі 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського 

суспільства на загальну суму 83,0 тис.грн., а саме: 
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- проект «Сценічний костюм – історія української нації у виконанні 

муніципальної капели бандуристів», сума фінансування – 17000,00 грн.; 

- проект «Придбання комп’ютера для класу комп’ютерної графіки Івано-

Франківської державної дитячої художньої школи», сума фінансування – 

11000,00 грн.; 

- проект «Цифрове піаніно для Івано-Франківської дитячої музичної школи 

№1», сума фінансування – 20000,00 грн.; 

- проект «Придбання музичних інструментів (ударні інструменти)», сума 

фінансування – 20000,00 грн.; 

- проект «Інформаційний кіоск в бібліотеці», сума фінансування – 15000,00 

грн. 

Також працівники відділу АБІС Івано-Франківської МЦБС перемогли у 

грантовому проекті міжнародної співпраці за програмою Culture Bridges від 

Британської ради у партнерстві з мережею Європейської спілки національних 

інститутів культури (EUNIC) в Україні. Сума гранту складає майже 10 000 

євро. Culture Bridges трирічна програма підтримки розвитку культурного 

сектора в Україні, що фінансується Європейським Союзом та прагне 

покращити ефективну взаємодію України з культурними організаціями та 

операторами в ЄС. Реалізація даного проекту надасть можливість отримати 

досвід від країни ЄС, зокрема Румунії зі створення бібліотечної онлайн 

радіостанції. Івано-Франківська МЦБС, практично єдина бібліотечна система 

в Україні, яка матиме можливість спілкуватись з користувачами на просторах 

інтернет-радіо. 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА.  

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ. 

 

Робота міських закладів культури клубного типу в 2018 році була 

спрямована на пошук, розробку та  впровадження інноваційних методів 

роботи, розвиток аматорської творчості, традиційного та сучасного мистецтва, 

підтримку талановитої молоді та обдарованих дітей, реалізацію культурно-

мистецьких та культурологічних заходів, підвищення професійного рівня 

колективів художньої творчості, вивчення дозвіллєвих потреб різних вікових 

категорій населення та втілення їх в культурно-мистецьку діяльність, охорону 

й збереження нематеріальної культурної спадщини.    

Для задоволення культурних, естетичних і духовних потреб населення в 

місті функціонують 10 закладів культури клубного типу: 

 Центральний Народний дім м. Івано-Франківська; 

 Міський Народний дім м. Івано-Франківська; 

 Івано-Франківський Муніципальний Центр дозвілля; 

 Народний дім «Княгинин»; 

 Івано-Франківський Центр сучасного мистецтва; 

 Народний дім с. Хриплин, 

 Народний дім с. Микитинці, 

 Народний дім с. Крихівці, 

 Народний дім с. Угорники, 

 Будинок культури с. Вовчинець. 

http://mcbs.if.ua/%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%81/
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 У місті також діють – Комунальний концертний заклад культури 

«Об’єднання муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська» та   

Комунальний заклад «Івано-Франківський Новий театр». 

 Культурно-масова робота закладів Департаменту культури Івано-

Франківської міської ради була спрямована на відродження та збереження  

історичних, культурних, духовних цінностей українського народу, розвиток  

народної творчості та задоволення культурних і мистецьких потреб різних 

верств населення.  

За весь період року творчі  працівники закладів культури міста та сіл 

приміської зони проводили різнопланові тематичні заходи, концерти, 

фестивалі, обмінні концерти, літературно-музичні композиції, концертно-

розважальні заходи для дітей та молоді, родинні свята, бесіди, лекції, лекції-

концерти, історичні та літературні години, зустрічі з письменниками, 

виставки, екскурсії, засідання народних університетів, клубів за інтересами 

тощо. 

Загалом, за 2018 рік закладами Департаменту культури Івано-

Франківської міської ради було проведено всього 858 культурно-масових 

заходів, на яких були присутніми 143312 глядачів. З них  для  дітей та підлітків 

– 441  захід  із загальною кількістю присутніх 39182 глядачів. 

Впродовж року слід відзначити загальноміські заходи, фестивалі, 

конкурси, які проводились за сприяння міського голови п. Руслана Марцінківа 

та директора Департаменту культури Івано-Франківської міської ради  п. Надії 

Загурської:  

 Новорічна шоу-програма «Новорічна ніч-2018». 

 Мистецький різдвяний  фестиваль  «Різдво у Франківську». 

 Новорічно-Різдвяний ярмарок. 

 ІХ Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях». 

 «Колядуймо гуртом» - святкові заходи у мікрорайонах міста. 

 Святковий концерт  «Від Василя до Василя». 

 Святковий концерт «Різдво іде по світу». 

 Театралізоване дійство «Розколяда». 

 Святкове дійство «Ой, водице-йорданице, дай здоров’я, як годиться» до 

Богоявлення Господнього. 

 Урочиста театралізована академія до відзначення 100-річчя бою під 

Крутами. 

 Міський огляд-конкурс читців, присвячений 204 річниці від дня 

народження Т.Г.Шевченка. 

 Святковий концерт «Уклін Тарасові». 

 Фестиваль духовної та естрадної пісні «Великодні дзвони». 

 Святковий концерт хорової духовної музики в рамках фестивалю 

духовної та естрадної пісні «Великодні дзвони». 

 Акція вшанування лідерів економічного розвитку Івано-Франківська 

«Тріумф». 

 Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону 

«Карпатський простір». 
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 Національні читання-флешмоб «Ліна Костенко об’єднує» в рамках 

міжнародного  мистецького фестивалю країн Карпатського регіону 

«Карпатський простір». 

 Фестиваль «Івано-Франківськ – місто для життя» та святкові заходи, 

присвячені 356 річниці з дня заснування міста. 

 V міський фестиваль мистецтв «Мелодії парку». 

 Фестиваль «Мамина пісня» та святкові заходи, присвячені Дню матері. 

 Вшанування творчих матерів міста «Криниця маминого серця» в рамках 

фестивалю «Мамина пісня». 

 Фестиваль «Барви дитинства».  

 Мистецька дитяча акція «Привіт, літо!». 

 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. 

 Офіційна церемонія підняття Державного Прапора України. 

 Фестиваль весільно-ресторанної музики «Лабух-фест». 

 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. 

 Фестиваль «Каскад-ФЕСТ». 

 Театралізована виставка-ярмарка «Свято-хліба». 

 Святкова програма «Верховина в Івано-Франківську». 

 Урочистий концерт з нагоди вручення м. Івано-Франківську найвищої 

нагороди ПАРЄ – «Приз Європи». 

 Урочистості та святковий концерт в рамках фестивалю патріотичної 

пісні, присвяченого 76 річниці створення УПА, Покрови Пресвятої 

Богородиці, Дня захисника України та Дня українського козацтва. 

 Фестиваль патріотичної пісні, присвячений 76 річниці створення УПА, 

Дню захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та Дню 

Українського козацтва. 

 Тематичний концерт, присвячений  100-річчю проголошення ЗУНР. 

 Урочистості та святковий концерт  гурту «Шпилясті кобзарі» з нагоди 

відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва і святкування 20-річчя з дня відкриття 

Муніципального Центру дозвілля. 

 Екскурсія для творчих працівників закладів та установ Департаменту 

культури (с. Криворівня, Верховинський район). 

 Урочисте  відкриття Центральної Новорічної ялинки та Новорічно-

Різдвяної ярмарки (Вічевий майдан).   

 Відкриття ялинок в мікрорайонах міста, 

 Новорічні забави та концерти у мікрорайонах міста. 

 Новорічна шоу-програма «Новорічна ніч-2019». 
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Головною метою діяльності закладів Департаменту культури є 

відродження національної культури та збагачення  духовності українського 

народу. 

Впродовж січня в рамках фестивалю «Різдво у Франківську» на 

Вічевому майдані біля центральної Новорічної ялинки, площі Ринок та в 

мікрорайонах міста «Пасічна», «Каскад», «БАМ», вул. Івасюка, В. Стуса  

відбувалися святкові  заходи до відзначення  Різдва Христового,  Василія 

Великого, Богоявлення Господнього під назвою «Колядуймо гуртом». Заходи 

проводились за участю творчих колективів закладів культури міста, 

зразкового фольклорного дитячого ансамблю «Зоресвіт» ДМШ №3, 

фольклорного колективу «Дзвіночки» ДМШ №1 ім. М. Лисенка, 

фольклорного ансамблю ДМШ №2 ім. В. Барвінського, «Вертепів», 

«Маланок», солістів-вокалістів вокальних студій. Учасники творчих 

колективів  віншуваннями та  колядками   вітали іванофранківців з Різдвом 

Христовим і Новим  роком, прославляючи у своїх виступах новонародженого 

Ісуса Христа – Сина Божого. А по закінченню Різдвяних свят в кожному 

сільському закладі культури відбувалися театралізовані дійства проводів 

Різдвяних свят – «Розколяда» за участю церковних сільських хорів, 

«Вертепів», «Маланок», вокально-хорових  колективів Народних домів сіл 

приміської зони та загальноосвітніх  шкіл сільської місцевості.  

Також, цьогоріч Департамент культури долучився до проведення ІХ 

Різдвяного фестивалю «Коляда на Майзлях», який  традиційно проводиться  в 

церкві Царя Христа оо. Василіян  (м. Івано-Франківськ). 

Слід відзначити вервицю заходів новорічно-різдвяної тематики: 

    -  Новорічна шоу-програма «Новорічна ніч-2018»: 
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 -  Мистецький різдвяний  фестиваль  «Різдво у Франківську»: 

 
 

    -  Новорічно-Різдвяний ярмарок. 

    -  ІХ Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях»: 

 
 

-  «Колядуймо гуртом» - святкові заходи у мікрорайонах міста: 
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 Святковий концерт  «Від Василя до Василя». 

 Святковий концерт «Різдво іде по світу». 

 Театралізоване дійство «Розколяда»: 

 
 

 

-  Святкове дійство «Ой, водице-йорданице, дай здоров’я, як годиться: 
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Одним з важливих напрямків культурно-освітньої роботи закладів 

культури є національно-патріотичне виховання. Творчі працівники впродовж 

року проводили тематичні заходи до відзначення історичних і пам’ятних дат, 

а саме: 

 Літературно-музична композиція «Понад Крутами вічність у сурми        

сурмить» (методичний кабінет). 

 Тематичний концерт «Соборність України від ідеї до сьогодення»,          

присвячений 99 річниці Соборності України (ЦНД). 

 Урочиста театралізована академія до відзначення 100-річчя бою під        

Крутами. 

 «Полум’я пам’яті в наших серцях» - концерт-зустріч ветеранів війни         

Афганістану (ЦНД): 

 
 

 Тематичний захід «У нашій пам’яті вони назавжди залишились» до 

відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (МЦД). 

 Фотовиставка до відзначення Дня українського добровольця (НД         с. 

Угорники). 

 Тематичний концерт за участю народного аматорського хору ветеранів     

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

Івано-Франківська (МНД). 

 Лекція «Роман Шухевич: з минулого в сучасне» (МЦД). 
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 Тематичний захід «Батьківщини сини незборимі!», присвячений 75 

річниці створення Української Дивізії «Галичина» та Дню Героїв (ЦНД).  

 Тематичний концерт до відзначення Дня пам’яті та примирення, 

присвячений жертвам ІІ Світової війни (МНД). 

 «Немає більшої сили, ніж стійкість духу» - лекція-зустріч з волонтерами 

до відзначення Дня українського добровольця та ін.  

З нагоди відзначення 204 річниці від дня народження видатного 

українського пророка, драматурга, мислителя, художника Т.Г.Шевченка в 

закладах культури проводились тематичні концерти, літературно-музичні 

вечори, виставки творчих робіт, поетичні години, літературні читання, лекції-

концерти, літературно-музичні години, а саме: 

 Міський огляд-конкурс читців (методичний кабінет): 

 
 

 Тематичний концерт «Єднаймо Україну Тарасовим словом» (ЦНД).  

 Літературно-музична композиція «Жіноча доля очима Кобзаря» (НД    с. 

Микитинці). 

 Літературно-мистецьке свято «Тарас Шевченко наш. Він для усіх 

століть» (МЦД). 

 Літературно-музичний вечір «Слово, думо, пісне Кобзарева» (НД         с. 

Хриплин). 

 Тематичний концерт «Поклін тобі, Тарасе!» (НД с. Угорники). 

 Літературно-музична композиція «Поет, художник, борець за вільну     

державу», присвячена творчості Т.Шевченка (МНД). 

Яскравим завершальним акордом у святкуванні 204 річниці від дня 

народження Кобзаря відбувся концерт «Уклін Тарасові», який пройшов в 

обласній філармонії силами Комунального концертного закладу культури 

«Об’єднання муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська»: 
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На високому рівні відбулось святкування Великодніх свят. З нагоди 

відзначення Воскресіння Христового в м. Івано-Франківську відбувся  

фестиваль духовної та естрадної пісні «Великодні дзвони». В рамках 

фестивалю відбувалися різнопланові  святкові заходи у мікрорайонах міста, 

закладах культури міста та селах приміської зони.  

На Вічевому майдані м. Івано-Франківська відбувся концерт хорової 

духовної музики, в якому взяли участь 15 церковних хорів міста різних 

релігійних конфесій:  

 
Також у місті відбувся Великодній хоровий фестиваль «Катедральні дзвони»: 
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У травні, в рамках фестивалю «Івано-Франківськ – місто для життя», 

відбувалися святкові заходи, присвячені 356 річниці від дня заснування міста. 

По різних локаціях міста проводились культурно-мистецькі заходи, як для 

дорослих, так і для дітей та молоді. Урочисте відкриття  святкування  356 

річниці Івано-Франківська відбулось на площі Ринок. Усіх іванофранківців та 

гостей свята благословили священики різних конфесій. З днем народження 

міста вітали міський голова Р. Марцінків, представники  обласної влади, гості 

з міст-побратимів, міністр культури України Є.Нищук, депутат Верховної 

Ради України А.Матвієнко. Програма святкування була доволі насиченою – 

танцювально-розважальна програма «В ритмі танцю», відкриття V міського 

фестивалю мистецтв «Мелодії парку», «Зона релаксу для людей похилого 

віку», мистецька акція «Музичні балкони», акція «Музичні тролейбуси», 

розважальна програма «Острів дитинства», для дітей з фізичними 

обмеженнями  відбулася вистава «Заздрісний котик». На День міста франківці 

отримала дарунок від міського голови – виставу «Річард ІІІ» за участю 

народного артиста України Богдана Бенюка та виставу «Відлюдники» Івано-

Франківського Нового Театру, відбулися концерти відомих українських та 

зарубіжних гуртів: «Друга ріка», «Танок на майдані Конго», швейцарського 

гурту «Кадебостані», Національні читання-флешмоб «Ліна Костенко 

об’єднує». По  закінченню святкування 356 річниці міста Івано-Франківська 

на площі Ринок відбувся концерт симфонічного рок-оркестру «Бревіс» (м. 

Рівне) та феєрична вистава відомого Львівського театру на ходулях 

«Воскресіння»: 
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Травень багатий на святкові дні та важливі дати. У другу неділю травня 

все людство світу  вшановує жінку-матір, жінку-берегиню життя на землі. До 

відзначення свята матері в закладах культури міста в рамках фестивалю 

«Мамина пісня» проводились культурно-мистецькі заходи, присвячені Дню 

матері. Згідно програми фестивалю,  як  в закладах культури міста, так і 

Народних домах сіл приміської зони, мікрорайонах міста проводилися  

концерти, творчі звіти закладів культури (МНД, БК с. Вовчинець), родинні 

свята,  виставки дитячих творчих робіт (НД с. Хриплин, БК с. Вовчинець), 

також була організована виставка дитячих творчих робіт учнів Івано-

Франківської державної дитячої школи «Мамина колискова» та майстер-клас 

з виготовлення вітальних листівок «Листівка для мами». 

Відбулось вшанування творчих матерів міста «Криниця маминого 

серця» в рамках фестивалю «Мамина пісня», а в мікрорайоні Опришівці –захід 

«Під опікою Пресвятої Богородиці»: 

 
У червні Департаментом культури було організовано мистецький  

фестиваль  «Барви дитинства», в якому взяли участь вихованці музичних шкіл 

міста, учні хореографічної та художньої шкіл.  
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 Цьогоріч, вже традиційно, було проведено концерти до відзначення 

Міжнародного дня захисту дітей, Дня Молоді та Дня Конституції України, які 

відбулись в міському парку культури й відпочинку ім. Т. Шевченка.  

Родзинкою у проведенні літніх заходів, став фестиваль «Купальська 

ніч». Цікавими були для глядачів майстер-класи із вінкоплетіння та ляльки-

мотанки. Дівчата, сплівши вінок із  квітів, представляли його в українському 

строї, у конкурсі «Кращий купальський вінок». На святі купальське дерево 

«Мариноньку» прикрашали та Купайла закликали, а ще, традиційно, було 

запалено купальське вогнище. На святі панувала атмосфера родинності, 

чарівності.  

На високому рівні було проведено святкові заходи, присвячені Дню 

Незалежності України та Дню Державного Прапора України, які проводились 

у рамках фестивалю «Все українське на новий лад». 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. 24 серпня на 

площі І.Франка відбулися виступи відомих колективів за сприяння міського 

голови Р. Марцінківа – концерт Національного заслуженого академічного 

народного хору України ім. Г. Верьовки: 



18 

 
 концерт гурту «Брати Станіслава» та концерт гурту «Плач Єремії»: 

 
На літній сцені  Народного дому  с. Микитинці для жителів села відбувся  

концерт народного артиста України  Богдана Сташківа. Також у рамках 

святкування Дня Незалежності України 26 серпня на Вічевому майдані 

відбувся фестиваль весільно-ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ», який 

проводиться уже вдруге в м. Івано-Франківську. Цьогоріч  у фестивалі взяли 

участь 11 колективів весільно-ресторанної музики. Весільні музиканти 

продемонстрували свою майстерність, а члени журі визначили  переможців 

фестивалю. Перше місце між собою розділили два гурти – кавер-гурт  

«Luckyday» та гурт «Samuliak band»: 
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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: 

 
У вересні  відбувся фестиваль «Каскад-ФЕСТ», в якому взяли участь 

творчі колективи закладів культури та окремі виконавці, також відбулося  

представлення 15-ти будинків мікрорайону «Каскад» та «Позитрон»: 
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У вихідні та святкові дні на літній естраді парку культури та відпочинку 

ім. Т. Г. Шевченка впродовж травня-вересня в рамках V міського  фестивалю 

мистецтв «Мелодії парку» відбувалися звітні концерти за участю 

муніципальних та народних аматорських колективів, а також звітні концерти 

закладів культури міста та сіл приміської зони: 

 
В діяльності клубних установ міста важливе місце займає робота з дітьми-

сиротами, дітьми-інвалідами та людьми  похилого віку. Творчі працівники 

закладів Департаменту культури співпрацюють з Відкритим Міжнародним 

університетом  розвитку людини «Україна»,  Геріатричним пансіонатом, з 

Івано-Франківським обласним Центром соціально-психологічної реабілітації 

дітей, Благодійним Фондом «Карітас», де завжди організовуються 

різнопланові заходи:  благодійні  концерти, акції милосердя,  театралізовані 

дійства, бесіди, розважальні та відпочинкові заходи, дитячі ранки, вистави та  

зустрічі з цікавими людьми, а саме: 
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 концерт «Жага до життя» до відзначення Міжнародного дня  людей 

похилого віку (МЦД); 

 відпочинковий захід  для дітей Навчально-реабілітаційного  центру до 

відзначення Міжнародного дня інвалідів (МЦД); 

 благодійні концерти для вихованців дитячих будинків (НД 

«Княгинин»); 

 вечір відпочинку «Добром зігріте серце». (Клуб вихідного дня) (ЦНД); 

 вечір відпочинку «Повір у себе» до відзначення Міжнародного дня 

людей похилого віку. (Клуб вихідного дня (МНД); 

 святковий концерт «Зігріймо серце добротою»  з  нагоди  відзначення 

Міжнародного дня людей похилого віку  (ЦНД); 

 ранок для дітей «Святий Миколай іде – Різдво веде» для дітей обласного 

Центру соціально-психологічної  реабілітації дітей (МЦД); 

 вистава «Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей» до відзначення 

свята Св. Миколая  для дітей парафії Кирила і Методія (НД 

«Княгинин»); 

 вечір відпочинку для людей похилого віку «Серця на зустріч». (Клуб 

вихідного дня (ЦНД) та ін. 

Впродовж жовтня-листопада для людей «золотого віку» (жителів м. Івано-

Франківська) у відпочинковому таборі «Лімниця» проводились спільні заходи 

за участі творчих працівників закладів культури: Народних домів, Центру 

сучасного мистецтва, дитячих музичних шкіл, міської Централізованої 

бібліотечної системи та Дитячої художньої школи. Заходи  були організовані  

за різною тематикою. В Муніципальному Центрі дозвілля для людей похилого 

віку в рамках клубу вихідного дня відбувся вечір відпочинку «Танцю, до тебе 

прагне серце і душа». 

Особливої уваги  у 2018 році набули тематичні заходи, присвячені 76 

річниці створення УПА, 100-річчю утворення ЗУНР, Дню Гідності та Свободи 

та пам’яті жертв голодомору в Україні: 

 тематичний вечір  «Тернистий шлях до свободи», присвячений річниці        

Гідності та Свободи  (ЦНД); 

 літературно-музична композиція «Майдан – ти наша гідність, наша       

честь!» до відзначення Дня Гідності та Свободи  (МНД);  

 вечір-реквієм «На вікні свіча догасала» до відзначення Дня пам’яті 

жертв голодомору в Україні (ЦНД); 

 літературно-музична композиція «Ми повстали тоді і ми будемо вічно!», 

присвячена 100-річчю утворення ЗУНР (МНД); 

 година пам’яті  «Вогонь скорботи в серці України» до відзначення Дня        

пам’яті жертв голодоморів (НД с. Микитинці); 

 «Пам’яті свіча» - вечір до відзначення Дня пам’яті жертв Голодомору в 

Україні (за участю артистів Нового театру та струнного ансамблю          

обласної філармонії ім. Іри Маланюк) (НД «Княгинин»); 

 година-реквієм «В руках, що виростили хліб, не залишили і зернини…»          

до відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні (НД                с. 

Хриплин); 
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 тематичний концерт «Сила нескорених», присвячений 76 річниці 

створення УПА, Дня захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці 

та Дня Українського козацтва (НД с. Хриплин); 

 година історичної пам’яті «В пам’яті народній – навічно» до відзначення 

100-річчя Дня державності на західноукраїнських землях (НД с. 

Микитинці); 

 тематичний  концерт «ЗУНР – наша слава і гордість» з нагоди 100-річчя 

проголошення державності на західноукраїнських землях (ЦНД); 

 історична година  «Голод – цей спомин і сьогодні ранить душу» з           

нагоди відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів (МНД); 

 історичний екскурс «ЗУНР – провісниця держави України» з нагоди 

відзначення Дня державності на західноукраїнських землях та 100-річчя 

проголошення ЗУНР (НД с. Хриплин); 

 тематичний захід «Славетні герої УПА» (МНД); 

 творчий звіт муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська,           

присвячений 100-річчю проголошення ЗУНР (ККЗК). 

На відзначення цих славетних подій  в закладах культури клубного   

типу проводились тематичні заходи, загальноміські урочисті та поминальні 

віча,  за участю чинного духовенства, представників обласної та міської влади, 

сільських рад, громадських організацій, політичних партій, громадськості 

міста та творчих колективів закладів  культури міста та сіл приміської зони. 

Важливе місце в культурно-просвітницькій роботі займає сімейне та  

родинне дозвілля. Протягом  року в закладах культури та мікрорайонах міста 

«Пасічна», «БАМ», «Позитрон», «Набережна», «Княгинин», «Хоткевича», 

вул. Сухомлинського, вул. Пулюя, вул. С. Бандери, вул. Галицька, вул. 

Незалежності, вул. Галицький-Північний бульвар та селах приміської зони 

Угорники, Микитинці, Вовчинець)  проводилися родинні свята з нагоди 

відзначення Великодніх свят, 356 річниці з дня заснування м. Івано-

Франківська, Дня матері, Міжнародного дня захисту дітей та концертно-

розважальні програми  «Великі й малі з незалежністю в душі» та дитячі заходи 

«Привіт, літо!».  

 
У програмі заходів: концерти, концертно-розважальні програми, звітні 

концерти, ігри, вікторини, конкурси, майстер-класи для дітей (писанкарство, 

вінкоплетіння, виготовлення ангелів, розпис на кераміці), конкурси малюнків 
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на асфальті, виставки дитячих творчих робіт, сімейні вечори відпочинку, 

бесіди, лекції, заходи патріотичного спрямування. 

У даних заходах брали участь дитячі й дорослі творчі колективи та 

окремі виконавці закладів культури міста:  

 різдвяні концерти у мікрорайонах міста («Пасічна», «Позитрон», 

«БАМ», «Каскад»; 

 майстер-клас з виготовлення ангеликів для воїнів АТО з участю учнів 

мікрорайону «Княгинин» (НД «Княгинин»); 

 вечір відпочинку «Зимові акварелі» в рамках фестивалю «Новорічні 

витребеньки-2019».  (Клуб вихідного дня) (МНД); 

 творча зустріч з поетом-піснярем Романом Бойчуком. (Клуб авторської 

 пісні та поезії) (МНД); 

 родинне свято (вул. С. Бандери, Коновальця, Ленкавського, І.Павла ІІ); 

 родинне свято «Свято осені» (вул. Мазепи, 173); 

 новорічні забави та концерти у мікрорайоні «Каскад», «БАМ», 

«Пасічна» в рамках фестивалю «Новорічні витребеньки-2018» (ЦНД, 

МНД, МЦД, НД «Княгинин»);  

 відкриття ялинок в мікрорайонах міста. 

Також  для жителів мікрорайонів  міста  відбулося відкриття  сучасного 

спортивного простору (вул. Целевича, 1а), відкриття дитячої стоматологічної 

кімнати (вул. Набережна, 34б) та  відкриття майданчика  (вул. Івасюка, 46). 

Родинні заходи відбувались за сприяння міського голови п. Р. Марцінківа.  

Цьогоріч, на свято Андрія урочисто засвітилися  новорічними вогниками 

головна міська ялинка. На Вічевому майдані відбулося театралізоване  дійство. 

На загальноміських вечорницях на Андрія не тільки засвітили Новорічну 

ялинку, а ще й відкрили Новорічно-різдвяний ярмарок: 

 
Впродовж багатьох років в місті пошановується традиційне проведення   

ювілейних творчих вечорів мистецьких колективів закладів культури міста та 

сіл приміської зони. 

 Цьогоріч варто відзначити: 

 святкування 20-річчя з дня відкриття Муніципального Центру дозвілля 

м. Івано-Франківська; 

 творчий вечір з нагоди 5-річчя створення молодіжного  вокального гурту 

«Істина» НД с. Микитинці; 



24 

 творчий вечір «Її величність – любов» - народного аматорського 

вокального ансамблю «Відроджена пісня» НД с. Микитинці з нагоди 10-

річчя його створення; 

 творчий вечір з нагоди 20-річчя створення вокального тріо «Цвіт 

папороті» НД с. Микитинці. 

З нагоди професійних свят у 2018 році творчі працівники закладів культури 

брали активну участь у їх відзначенні: Дня працівників  комунального 

господарства, медичного працівника, Дня підприємця, Дня працівників 

торгівлі, відзначення Дня працівника соціальної сфери «Хай не згасне ваша 

віра в щедрість людської доброти», Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва та Дня місцевого самоврядування. 

У 2018 році в народних домах міста та приміських сіл стабільно працювали 

99 різножанрових мистецьких колективів, в яких брали участь 1595 аматорів 

сцени, з них – 33 дитячі колективи, в яких займались 482 дітей різної вікової 

категорії. Впродовж року творчими майстрами сцени було проведено 203 

концерти, яким аплодували 50280 глядачів, з них – 81 дитячих, які відвідали 

11630 осіб. Серед усіх мистецьких колективів 29 мають почесне звання 

«народний аматорський», 4 дитячі колективи носять звання «зразковий 

аматорський», 7 мистецьким колективам мають статус «муніципальний». 

Важливо відзначити, що в 2018 році підтвердили звання «народний 

аматорський» та «зразковий аматорський» 15 мистецьких колективів та 2 

технічні гуртки, а чоловічому хору «Каменяр» Центрального Народного дому 

присвоєно почесне звання «народний аматорський». 

 Значними творчими здобутками можуть похвалитися такі мистецькі 

колективи, як: народний аматорський хор «Золота заграва», народний 

аматорський хор ветеранів війни і праці «Фронтові друзі», народний 

аматорський ансамбль танцю «Карпати», народні аматорські хори 

«Прикарпаття», «Первоцвіт», «Червона калина» БК с. Вовчинець, вокальні 

гурти «5-й ОКЕАН», «П’ять зірок», вокальна формація «Ньюфран», народні 

аматорські вокальні ансамблі «Коралі», «Черемош», «Відроджена пісня», а 

також вокальне тріо «Дольче» та тріо бандуристок «Зорецвіт».  

     Протягом року кращі мистецькі колективи міста взяли участь в 

міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях і конкурсах: 

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

міжнародному фестивалі «Великдень у Космачі» (с.Космач, Косівський 

р-н); 

 участь народного аматорського ансамблю танцю «Карпати» МЦД у 

Відкритому обласному фестивалі народного танцю «Арканове коло» 

(м.Івано-Франківськ); 

 участь  народного аматорського ансамблю танцю «Карпати» МЦД в 

традиційному заході «Традиційна багатокультурна народна маївка»  

(Польща); 

 участь солістів ЦНД у святкуванні Дня м. Ополє (Польща); 

 участь муніципального камерного хору «Галицькі передзвони» ККЗК та 

народного аматорського молодіжного хору «Осанна» МНД в 

урочистому відкритті міжнародного мистецького фестивалю країн 

Карпатського регіону «Карпатський простір» (Івано-Франківськ); 
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 участь народної аматорської лемківської хорової капели «Бескид» МНД 

в ХІХ   Всеукраїнському фестивалі лемківської культури «Дзвони 

Лемківщини»  (м. Монастириськ, Тернопільська 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.); 

 участь солістів ЦНД та МНД у ІІІ Всеукраїнському фестивалі «Форум-

конкурсі» інструментального, вокального, хореографічного мистецтва, 

соло-виконавців, малих форм та творчих колективів «STARS OF 

YAREMCHE» (м. Яремча); 

 участь муніципального оркестру народної музики «Рапсодія» ККЗК у 

Європейському фестивалі гри на Волинці «Волинка у Швабії»             (м. 

Балінген, Німеччина); 

 участь і перемога (І місце) муніципального камерного хору «Галицькі 

передзвони»  у VІІІ Всеукраїнському хоровому конкурсі ім. М. Лисенка 

(м. Київ). 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності закладів культури є робота з 

дітьми, підлітками та молоддю. Протягом року творчі працівники  закладів 

культури для дітей та молоді проводили тематичні заходи: лекції, бесіди, 

концерти, лекції-концерти, концертно-розважальні програми, майстер-класи, 

зустрічі з цікавими людьми. При закладах культури активно ведуть свою 

роботу дитячі творчі колективи, оздоровчі  гуртки, народні університети, 

любительські об’єднання та клуби за інтересами. В закладах культури міста в 

2018 р. вели свою роботу 8 університетів культури, в яких налічується 625 

постійних слухачів  – 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, університет етики та естетики (Народний дім «Княгинин»), 

університет «Народознавство» (Народний дім с. Микитинці). За звітний період 

університетами культури було проведено 21 засідання, в яких взяли участь 

1528 глядачів. 

У закладах культури клубного типу міста впродовж 2018 р. діяло 14 

клубів за інтересами (546 учасників), з них 8 – для дорослих (260 учасники),  6 

– для дітей (289 учасники): клуб «Цікаві зустрічі» (Центральний Народний 

дім), клуб «Цікаві зустрічі», клуб авторської пісні, клуб вихідного дня, клуб 

«Милосердя», Клуб духовного розвитку (Міський Народний дім), клуб 

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

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

зустрічі», Клуб юних знавців історії та етнографії (Народний дім «Княгинин»), 

літературний клуб «Кришталеві джерела», клуб образотворчого мистецтва 

«Чарівний олівець»,  клуб «Посиденьки в пані Анни» (Народний дім с. 

Микитинці). За звітний період цими клубами було проведено 26 засідань, в 

яких взяли участь 2112 особи. 

Працівники закладів культури впродовж звітного періоду проводили не 

тільки тематичні заходи, але й заходи спортивного спрямування. Слід 

зазначити, що Муніципальний Центр дозвілля – це єдиний культурно-
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спортивний комплекс м. Івано-Франківська, де проводяться навчально-

тренувальні заняття арбітрів федерації футболу м. Івано-Франківська,  

спортивні змагання з волейболу, баскетболу на першість міста, області та 

Міжнародні змагання. При МЦД  працюють  п’ять оздоровчих гуртків, в яких 

займаються  76 учасників. Також увага спортивному дозвіллю приділяється у 

Народному домі с. Крихівці, де проводяться шахово-шашкові турніри.  

При Центральному Народному домі веде свою роботу методичний 

кабінет, який корує роботу клубних установ міста та приміської зони. За період 

роботи 2018 р. методичним кабінетом надавалась допомога закладам культури 

в організації та проведенні творчих звітів народних домів, муніципальних і 

народних аматорських колективів, тематичних заходів та концертів, а також  

надавалась  методична та практична допомога  клубним установам міста у 

написанні текстових та статистичних звітів, перспективних планів роботи, в 

організації та проведенні заходів різного спрямування. За даний період 

методисти зробили підбір матеріалів і написали ряд сценаріїв: 

 віча пам’яті страчених борців за незалежність України 17 листопада 

1943 року; 

 урочистого віча до відзначення 81 річниці від дня народження             В. 

Чорновола; 

 година пам’яті до дня вшанування пам’яті жертв голодомору в Україні 

«Не забуваймо болісні 30-ті»; 

 сценарій до релігійного свята Святого Миколая; 

 творчого вечора  «Вшанування  мистецьких творчих родин». 

Підготували й розробили методичні рекомендації та інструктивно-

методичні листи: 

 інструктивно-методичний лист-сценарій літературно-пісенного 

вернісажу «Крила стрілецької пісні»;  

 методичні матеріали по відродженню повстанських колядок;   

 методичні рекомендації «Як правильно писати інформаційні   

повідомлення про заходи в мережі фейсбук»;  

 інструктивно-методичний лист щодо проведення свята Миколая;  

 методичні рекомендації до 115-річчя від дня народження       

М.Ф.Колесси (1903-2006) видатного українського композитора;        

 інструктивно-методичний лист «Рушник в обрядах українського 

народу». 

Методисти допомагали працівникам клубних установ у написанні 

статистичних та творчих звітів, надавали творчі й методичні поради у 

написанні сценаріїв.  

Також в системі Департаменту культури веде свою роботу Комунальний 

заклад «Івано-Франківський Центр сучасного мистецтва». Центр сучасного 

мистецтва є мистецьким осередком для творчої молоді міста, художників, 

фотохудожників та письменників, який впродовж року презентував виставки  

місцевих митців, а також відомих  художників  України, а саме:  

 «Барвистий світ. Пастель» - виставка пастелей заслуженого художника 

України, професора  Богдана Губаля. 

 «EGO» - виставка живопису українського художника Ореста Костіва. 
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 «Над простором і часом» - виставка живопису українського львівського 

фотохудожника Йосипа Марухняка, яка організована у співпраці з 

Міжнародним мистецьким проектом об’єднанням Art Media Holding  

«Civitas LEOPOLIS» в рамках проекту World Promotion of Ukrainian 

Painting».   

 виставка  живопису Ореста Білоуса. 

    При  Центрі сучасного мистецтва з 08 листопада розпочала роботу  

студія вечірнього рисунку «Коло» для дорослих, яка працює  щотижня.  

 

КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Впродовж звітного періоду в клубних установах міста та сіл Івано-

Франківської міської ради проводилась не менш плідна робота, ніж 

попереднього року. Діяльність закладів культури була спрямована на 

організацію та проведення планових заходів різного тематичного 

спрямування. Тож активно велася концертно-театральна діяльність. 

За весь звітний період варто відзначити і роботу муніципальних 

мистецьких колективів Комунального концертного закладу культури 

«Об’єднання муніципальних мистецьких колективів м. Івано-Франківська». 

При даному закладі  працюють сім муніципальних мистецьких колективів з 

чисельністю 179 музикантів та співаків. Керівниками мистецьких колективів  

є дипломовані  спеціалісти з великим досвідом роботи. Троє керівників 

колективів мають звання: залужений працівник культури України               (М. 

Шевченко), заслужений артист України (Л. Никорак) та заслужений діяч 

мистецтв України (І. Дем’янець). Основним завданням ККЗК є здійснення 

концертної діяльності. Муніципальні мистецькі колективи брали участь у  

міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, 

загальноміських та обласних заходах, урочистих вічах, організовували  виїзні 

сольні концерти в межах області, а також обмінні концерти в закладах 

культури сіл приміської зони. Цьогоріч започатковано  мистецький проект 

«Об’єднані вірою, надією та любов’ю»,  в рамках якого відбулися концерти в 

Центральному Народному домі, БК с. Вовчинець, НД с. Крихівці, НД 

с.Угорники та НД с. Микитинці, також відбулися концерти з нагоди річниці  

заснування смт. Верховина та м. Бурштин. Налагоджена тісна співпраця ККЗК 

з громадськими організаціями, навчально-виховними закладами освіти, 

закладами охорони здоров’я, релігійними організаціями, Мальтійською 

службою допомоги м. Івано-Франківська. Цього року ККЗК став переможцем 

міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та 

громадського суспільства в м. Івано-Франківську. 18 листопада 2018року в 

обласній філармонії імені Іри Маланюк  відбувся творчий звіт «Об’єднання 

муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська», присвячений 100-

річчю створення ЗУНР.  В 2018 році  в квітні відсвяткували 30-ти річчя 

муніципального оркестру духової музики. За сприяння міського голови Р. 

Марцінківа придбано костюми для муніципальної капели бандуристів. 

За весь період роботи активною була творча робота  акторів «Івано-

Франківського Нового театру», які  постійно брали участь у проведенні 

тематичних заходів  закладів культури міста та загальноміських заходах до 

відзначення 100-річчя ЗУНР, Всеукраїнського дня  працівників культури та 
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майстрів народного мистецтва, пам’яті жертв голодоморів в Україні. Також 

акторами театру здійснено постановки нових вистав: сумна комедія «Собака» 

за п’єсою Валентина Красногорова, музична мелодрама «Інша» за п’єсою Ніла 

Лабута, вистава  Мартін Мак Донах «Людина-подушка»,  міні вистава «Балкон 

Крігера». 

 

МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 

 У 2018 році бібліотеки Івано-Франківської МЦБС спрямовували свою 

діяльність на ефективне обслуговування користувачів, впровадження 

інноваційних форм популяризації літератури, забезпечення повного та 

вільного доступу до інформації, використання сучасних технологій, 

співпрацю із соціальними партнерами, покращення матеріально-технічної 

бази, постійне підвищення професійного рівня та формування корпоративної 

культури персоналу задля створення нової моделі сучасної бібліотеки. 

Населення міста в 2018 році обслуговувало 17 публічних бібліотек, в 

тому числі: Центральна міська бібліотека, 2 дитячі бібліотеки, 5 сільських та 9 

міських бібліотек.  

Працівники бібліотек впродовж року тісно співпрацювали із владою 

міста, зокрема міським головою Р. Марцінківим, секретарем міської ради О. 

Савчук, депутатським корпусом по своїх мікрорайонах, обласним 

управлінням юстиції, товариством «Просвіта», навчальними закладами, 

Народними домами, релігійними громадами, реабілітаційним центром, 

центром соціально-психологічної реабілітації, центром патріотичного 

виховання ім. С. Бандери, дитячими клубами за місцем проживання, 

католицькою школою ім. Святого Василія Великого, музеєм О. Довбуша. 

 Бібліотекарями Івано-Франківської МЦБС протягом 2018 року 

обслужено 40356 користувачів, книговидача становить 772945  примірників 

книг, відвідування користувачами бібліотек – 248844, середнє відвідування – 

6,2, кількість звернень на веб-сайт МЦБС – 23402, ЦДБ – 232321,  періодика – 

253533, масові заходи – 744, анонси – 637, на сайт подано 685 інформацій (дані 

за 11 місяців). 

Бібліотеки міста працювали в оновлених проектах, започаткованих 

методичним відділом ЦБ: 

 Прочитай книгу про війну; 

 Літо+. Читання під відритим небом; 

 Співпраця міських та шкільних бібліотек; 

 Презентація бібліотеки. Створення нової моделі сучасної бібліотеки. 

Також взяли участь у ярмарку бібліосервісу «Бібліотека – платформа для 

самореалізації, PR для громади», 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 і 

презентацій.  
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Методичний відділ систематично здійснював моніторинг діяльності 

бібліотек міста – основних показників, масової, індивідуальної, довідково-

бібліографічної роботи. Впродовж року проводилися наради з працівниками 

бібліотек, надавалися методичні консультації з усіх напрямків бібліотечної 

справи: 

    

Інтенсивно в бібліотеках у 2018 р. працювали 11 гуртків (гурток «Умілі 

руки», тріагональні шахмати, шашки, конструктори, головоломки для дітей та 

дорослих (філія №1); «Створи красу своїми руками» (філія №2); творча 

майстерня «С.А.М.» (філія №3); «Недільна дивоказка» (філія №4); «Пізнайко» 

(філія №6); «Радість спілкування» (філія №7);  «Дитячий кінозал» (філія №14);  

«Слухняні ручки (філія №13)»; «Бібліотечний кінозал» (ДФ №1); «Грайлики-

читайлики» (ЦДБ) та 9 клубів за інтересами (літературна вітальня «Ліра» 

(філія №1), «Муза» (філія №2), «Свічадо» (філія №3), «Срібні передзвони» 

(філія №7), правовий клуб «Діалог», клуб «Людей золотого віку» (читальний 

зал ЦБ) та арт-актив «Бібліотечник» (абонемент ЦБ), «Барвінок» (ЦДБ), 

«Паросток» (ДФ №1): 

 
Впродовж року в рамках засідань клубів проводились тематичні заходи 

з популяризації літератури через різноманітні форми й методи роботи, 

бібліотекарі не оминули жодне свято, жоден ювілей письменника.  

Національно-патріотичне виховання, краєзнавство, духовне 

відродження – основні бібліотечні пріоритети. Не залишалися поза увагою 

відзначення роковин провідника української нації С. Бандери: історичний зріз 

«Степан Бандера – світоч Нації» (філія №4), презентація книжкової виставки 
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«Велет української нації» (філія №10), історична година «Степан Бандера: 

розсекречене життя» (філія №12): 

 

 До Всесвітнього дня вшанування жертв Голокосту працівники бібліотек 

організували: виставку-реквієм «Голокост злочин проти людства» (філія №6), 

година пам'яті «Страшна правда Бабиного Яру» (філія №11)...; до Дня 

Соборності України: ретро-погляд «І обнялися береги одного вічного народу» 

(філія №3), відео-екскурс «Соборна Україна – від ідеї до життя» (філія №2), 

історичний репортаж «В єдності наша сила» (філія №6); до 100-річчя битви 

під Крутами: історично-патріотична розкладка «Вчора вони – сьогодні ми» 

(ДФ №1), виставка-полеміка «Крути: і сум, і біль, і вічна слава» (філія №6), 

історична розвідка «Крути: найбільше важить слово правди» (філія №3): 

 

 2018 рік – Рік Божого Слова. В бібліотеках проведено: роздуми на кожен 

день із «Святим Письмом» «Зерно, засіяне Господньою рукою» (філія №5), 

година духовності «Вкажи мені, Боже, той шлях, ту пречисту дорогу до Тебе» 

(краєзнавчий відділ ЦБ), виставка-роздум «Життя не вічне, вічні цінності 

людські» (абонемент ЦБ). 

До Року німецької мови проведено громадський діалог «Україна-

Німеччина: найщиріші мости дружби» (читальний зал ЦБ). 

 Відзначення Різдвяних свят супроводжувалося вервичкою 

різноманітних форм: народознавча галерея «Від Різдва до Водохреща» 

(читальний зал ЦБ), книжкова полиця «З Різдвом Христовим, Україно!» (ДФ 

№1), година духовного спілкування «Ходила світом радісна новина, лунала 

Сину Божому хвала» (філія №12), акція миру «Вифлиємський вогонь миру – 

мир у кожен дім» (абонемент ЦБ): 
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 На відзначення Дня Героїв Небесної Сотні в бібліотеках міста пройшов 

цілий ряд масових заходів, зокрема:  виставка-вшанування «На варті наших 

душ – Небесна Сотня» (філія №3), хвилина-реквієм «Заради нашого життя 

вони сягнули у безсмертя» (краєзнавчий відділ ЦБ), читацькі діалоги «Герої 

не вмирають, просто йдуть ... з Майдану в небо» (філія №14): 

 
 Під час святкування Міжнародного дня рідної мови пройшов цілий ряд 

масових заходів даної тематики: книжкова виставка «Рідна мово, ти квітуєш 

пелюстками слова» (ЦДБ), літературна сторінка «Лунай, величне наше 

слово!» (філія №13), година мовознавства «Усі ми різні – рідна мова в кожного 

своя» (філія №4). 

 До 100-річчя від часу затвердження Тризуба державним гербом України 

проведено інформаційний кейс «Наш герб державний – тризуб золотий, 

символізує мир і єдність поколінь» (читальний зал ЦБ): 
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 Березень – це, перш за все, шана великому Кобзареві. Цьогоріч 

бібліотеки рясніли яскравими книжковими виставками, тематичними 

полицями, викладками: виставка-персоналія «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь 

століття» (краєзнавчий відділ ЦБ), виставка-присвята «У Шевченків слід 

ступаючи» (філія №1), читацький марафон «Хто Шевченка прочитав, той 

багатий серцем став» (філія №5), година літературного читання «Кобзар у 

нашій оселі» (філія №12), поетичний марафон «Твої слова, Тарасе, у віках» 

(філія №4), виставка-враження «Шевченків Кобзар – України гордість і 

окраса» (абонемент ЦБ), літературна година «В своїй хаті – своя й правда, і 

сила, і воля» (читальний зал ЦБ), шевченківські читання «Ми – українці, всі 

одна сім'я, єднає нас Тарасове ім'я» (ДФ №1): 

 
Не залишилося поза увагою бібліотек відзначення Всесвітнього дня 

водних ресурсів: мультимедійний буклет «Світ у форматі чистої води» 

(читальний зал ЦБ), екобарометр «Вода – чудовий дар природи» (філія №8), 

екоінформація «Джерело життя – вода» (філія №1); до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом: поличка-застереження «Інфекція, яка загрожує 

життю» (філія №7), хвилинка перестороги «Туберкульоз? Це лікується...» 

(філія №8), інформ-коктейль «Знати, щоб жити» (абонемент ЦБ). 

Крім того, бібліотеками міста проведено природознавчу акцію 

«Первоцвіти просять захисту» (абонемент ЦБ) та засідання клубу «Діалог» до 

Дня дикої природи «Захист дикої природи – рівень цивілізованості 

суспільства» (читальний зал ЦБ): 
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Вже традиційно бібліотеки системи беруть активну участь у 

Всеукраїнському тижні дитячого та юнацького читання: віртуальна подорож 

«Книги – це мудрість століть» (філія №1), літературне турне «Відкриваючи 

книжковий світ бібліотеки» (філія №4), прес-калейдоскоп «Мандруючи 

сторінками дитячих журналів» (філія №8), читацький марафон «Дайте дітям 

книги і ви дасте їм крила» (ДФ №1), літературний фуршет «Парад книг-

ювілярів 2018 року» (філія №5): 

 
 З усіх великих празників церковного року найбільш давній, урочистий і 

величний – це Великдень. Підготовка до цього світлого торжества приносить 

багато втіхи, піднесення і радісних сподівань. Бібліотеками МЦБС було 

проведено ряд масових заходів: виставка-презентація «Великодній передзвін» 

(ЦДБ), віртуальна мандрівка «Весна вже воскресла, нам свято принесла» 

(філія №1), репортаж з книжкової полиці «Воскресіння, то велика радість, 

благодать Господня на землі» (філія №12), пасхальна веселка «В небі зорянім 

безодні тануть зорі Великодні» (філія №13), народознавчі читання «Пасхальну 

свічку тримає світлий квітень» (філія №2): 
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 Під час вшанування трагічних роковин Чорнобиля в бібліотеках 

відбулися такі заходи: вечір-спогад «Чорна трагедія на кольоровій Землі» 

(філія №9), виставка-реквієм «Той тривожний квітень 86-го» (філія №2), 

фотовиставка-реквієм «Несе Чорнобильська мати планету... Це хворе дитя...» 

(абонемент ЦБ), літературний набат «Голосить дзвін стривожено у квітні» 

(філія №6): 

 

7 травня, коли буяє весна, наше місто відсвяткувало чергову річницю від 

дня заснування. В бібліотеках відбулися різноманітні заходи: презентація 

книжкової виставка «Я люблю тебе, місто Франкове» (філія №12), літературна 

виставка-мандрівка «Івано-Франківськ – місто-прогулянка» (абонемент ЦБ), 

презентація книжкової виставки «Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще 

місто на землі!» (філія №6), історико-мистецький екскурс «Вулиця Пилипа 

Орлика: у вимірі епох і особистостей» (читальний зал ЦБ), краєзнавче асорті 

«Івано-Франківськ: від давнини до сучасності» (філія №2), краєзнавча 

мандрівка «Про що розповідають вулиці Івано-Франківська» (філія №3), день 

краєзнавства «Тут князів Потоцьких ера, слава Довбуша й  Бандери» 

(краєзнавчий відділ ЦБ) : 
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 Особливе свято травня — це День матері, яке є символом усього 

найкращого, найдобрішого, найсвятішого: свято-подяка «У світі все 

починається з мами» (ДФ №1), бібліовітрина «День Матері – троїсте єднання 

любові!» (абонемент ЦБ), майстер-класи «Матусю, дякую Тобі за те, що світ 

мені відкрила» (філія №4), пізнавально-розважальна година «За все, що маю, 

дякую тобі!» (філія №8), виставка-присвята «Величальна пісня матері» (філія 

№7), поетична естафета «Розкажу я вірш для мами» (філія №14): 

 
Щорічно в третю суботу травня в Україні відзначається День Європи.  

Сьогодні популяризація літератури даної тематики особливо актуальна: 

інтернет-круїз «Європа на твоїй долоні» (філія №2), книжкові євромандри «В 

Європу через книгу: в кращих традиціях німецького слова» (абонемент ЦБ), 

бібліоглобус «Подорожуючи країнами Європи» (філія №6), інформдайджест 

«ЄС: правила спілкування»  (філія №14), виставка-дискусія «Ми україці – ми 

європейці» (філія №10), обговорення важливої проблеми «Україна-Європа: 

спільна історія, спільні цінності» (читальний зал ЦБ): 
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 Впродовж літніх канікул бібліотекарі доклали чимало зусиль, щоб діти 

провели їх цікаво, корисно й пізнавально. У бібліотеках міста, дитячих 

садочках, майданчиках, парках і скверах впродовж літа 2018 р. активно 

відбувалися заходи до Міжнародного дня захисту дітей й в рамках проекту 

«Літо+»: година довкілля «Щасливі діти – щаслива Україна» (філія №8), бук-

фреш «З потоку новітніх видань для дітей» (філія №5), флеш-моб «Щоб сонцю 

і квітам всміхалися діти» (ДФ №1), конкурс малюнків на асфальті «Чарівний 

світ дитинства» (абонемент ЦБ), буклет-розмальовка «Хай дитинство буде 

щасливим!» (філія №1): 

 
  Цикл заходів був приурочений до Дня Конституції України: виставка-

досьє «Конституція незалежної України» (філія №7), експрес-гра «Право, 

обов'язок, свобода та відповідальність» (філія №2), читацький діалог «Основа 

життя – мій Закон Основний» (філія №4), репортаж з книжкової полиці 

«Конституція України: витоки й ставлення» (філія №1), популяризація 

правових знань «Гарантовані Конституцією» (читальний зал ЦБ): 
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         Протягом літніх місяців кожної неділі в парку культури та відпочинку 

ім. Т. Шевченка бібліотеки міста проводили масові заходи в рамках  

фестивальної програми «Мелодії парку» (ЦБ, 14, ДФ №1, 7, 5 та інші): 

 
Завжди в парі йдуть найвеличніші свята України – День національного 

Прапора та День Незалежності України. До дня національного Прапора в 

бібліотеці-філії №12 відбувся  книжковий вернісаж «Кольори, що дають 

надію»; 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), флеш-моб «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): 
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 У вересні 2018 р. бібліотекарі провели заходи до: 

- Дня знань «Знання – це скарб, а книга — ключ до нього» (філія  

№10); 

-  Міжнародного дня  миру (майстер-клас «Голуб миру своїми  

руками» (філія №2), година-роздум «Міжнародний день миру у немирний час» 

(читальний зал ЦБ), конкурс малюнків «Щастя – це мир на землі» (філія №6); 

- Міжнародного дня туризму (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); 

- Дня пам’яті жертв Бабиного Яру: погляд в історію «Трагедія   

Бабиного Яру – найтяжчий злочин проти людства» (філія №8), інформ-

дайджест «Бабин Яр: тут тисячі із смертю обвінчались» (абонемент ЦБ); 

- Всеукраїнського дня бібліотек: коментарі з нагоди професійного  

свята «Бібліотека: дублер-шоу «Бібліотекар на годину» (філія №8), 

комп'ютерна презентація «Незвичайні бібліотеки світу» (ЦДБ), освітній і 

духовний простір» (читальний зал ЦБ), година цікавих повідомлень 

«Бібліотека – оберіг української духовності» (філія №12): 
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 Основними заходами жовтня стали: 

- відзначення Дня людей похилого віку, ветеранів праці: засідання  

клубу «Муза» «Мудрі й багаті літами» (філія №2), бесіда-діалог «Роки людині 

до лиця» (філія №9), година спілкування «Уклін тобі, осіннє покоління» (філія 

№8), літературна світлиця «Якби то молодість знала, якби то старість могла» 

(філія №4); 

- День захисника України, створення УПА, Покрови Пресвятої  

Богородиці, День українського козацтва: засідання клубу «Діалог» 

«Патріотизм: право чи обов'язок?» (читальний зал ЦБ), виставка-реклама 

«Україно моя барвінкова, захистить хай тебе Покрова» (ЦДБ), козацькі забави 

«Гей, козак-козаченько» (ДФ №1), зустріч з захисником «Україна в нас одна» 

(філія №14), урок патріотичних цінностей «Потужний дух УПА окрилює 

серця» (філія №7), екскурс в історію «Свята Покрова ангелів заслала, що 

носять ім'я воїнів УПА» (філія №8): 

 
- Всесвітній день здорового харчування: виставка-порада «Якісні  

продукти – здорова нація» (філія №6), хвилина корисних порад «Корисна їжа 

та здоров'я» (філія №8); 

- В День ООН  працівники читального залу ЦБ провели  

моніторинг засобів масової інформації «Миротворча місія ООН в Україні». 

 Щоб осінь ще довго тішила нас своїми чудовими барвами у сірі дощові 

будні, бібліотекарі підготували для користувачів ряд заходів: майстер-клас 

«Майстриня-осінь надихає» (філія №13), засідання клубу «Паросток» «Заходь 

у гості, щедра осінь» (ДФ№1), екологічний турнір «Осінь пишна та барвиста 

одягла собі намисто» (філія №6), година корисних порад «Смак осені» (філія 

№12), засідання клубу «Барвінок» «Яскраві візерунки падолисту» (ЦДБ): 
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  У листопаді бібліотекарі провели ряд заходів: 

 до святкування 100-річчя утворення ЗУНР: година державності  

 «ЗУНР – провісниця української держави» (читальний зал ЦБ), день 

краєзнавства «Листопадове сходження на Голгофу» (краєзнавчий відділ 

ЦБ), факт-інформина «ЗУНР: крізь призму часу» (філія №8), виставка-факт 

«Листопадовий чин – історія українського подвигу» (філія №3), слайд-

оповідь «ЗУНР: у боротьбі за Українську ідею» (філія №4), урок історії 

«Великі роковини України» (філія №2), історико-бібліографічний огляд 

«Листопадові дні 1918 року» (філія №5). Особливою подією 2018 року 

стало проведення в читальному залі ЦБ телемоста «Соборність. Події, що 

об’єднують через віки» між містами Фастів – Івано-Франківськ – 

Маріуполь за участю очільників міст, представників органів місцевого 

самоврядування, істориків, письменників, бібліотекарів, представників 

громадських організацій та молодіжних рад: 

 
 до Дня української писемності та мови в бібліотеках системи  

 проводилися святкові заходи, зокрема, цитатне асорті «Мова – ДНК нації» 

(абонемент ЦБ), засідання клубу «Срібні передзвони» «З глибини віків до 

нас промовляє слово» (філія №7), філологічна гра «У казковий світ мови» 

(філія №13), мовознавча хвилина «Із глибини віків бере початок рідна 

мова» (філія №10), подорож-занурення «Мовні глибини» (філія №14), 

мовне мереживо «У слові – таємниця мови» (філія №4): 
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 до Дня відмови від паління бібліотека-філія №7 провела  

 хвилинку престороги «Звичка, яка вбиває», а бібліотека-філія №1 

організувала тематичну поличку «Скажи курінню «ні!»; 

 до Міжнародного дня толерантності в читальному залі ЦБ  

 пройшла година відвертої розмови «Толерантність – крок до свободи»; 

  до Міжнародного дня студента: година спілкування «Студенти – 

 світла надія нашої держави» (читальний зал ЦБ), хвилинка-цікавинка «Таке 

воно, студентське життя» (філія №6); 

 До Дня Гідності та Свободи на книжкових виставках викладалась  

 література про Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО, Українську армію, яка 

воює на сході України, захищаючи  наші кордони від бойовиків та 

російських загарбників: книжкова виставка «Україна – це територія 

гідності та свободи» (філія №13), виставка-пам'ять «Події, що змінили 

долю України» (філія №2), бібліовітраж «Майдан – сторінками живої 

історії» (абонемент ЦБ), комп'ютерна презентація «Українські звитяжці – 

герої АТО» (ДФ№1). 

 до відзначення 85-річчя пам’яті жертв Голодомору в Україні: 

 виставка-пам'ять «Терновий вінець народу» (філія №3), репортаж з 

книжкової полиці «Пам'ятник їм вознести треба у кожному серці» (ДФ№1), 

година скорботи «Голодний рік, як чорна птиця, над краєм змореним літа» 

(філія №8), вечір-реквієм «Котилась Україною скривавлена зоря» (філія 

№9), година-реквієм «В руках, що виростили хліб, не залишили і 

зернини...» (філія №2): 
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 до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом: відверта розмова «Межа, за якою 

морок» (філія №9), платформа здоров'я «Він принесе мільярди бід, його ім'я 

– підступний СНІД» (філія №4), інформаційний буклет «Червона стрічка: 

пам'ять і застереження» (філія №14), експрес-інформація «Інфекція, яка 

загрожує життю»(філія №1), акція-роздум «СНІД: не залишимось 

байдужими» (абонемент ЦБ):  

 
День захисту прав людини бібліотеки системи відзначили низкою 

тематичних заходів: ігрова програма «Подорож у країну прав дитини» (філія 

№13), юридичний колаж «Права, обов'язки, свободи» (філія №9), діалог-

розмова «Мандруючи вулицями закону, права й моралі» (філія №7), 

правничий діалог «Права людини починаються з прав дитини» (філія №3), 

засідання клубу «Діалог» «Знати та реалізувати свої права» (читальний зал 

ЦБ): 

 
 Протягом року в бібліотеках міста активно відзначалися ювілеї 

письменників, поетів: до 120-річчя від дня народження Володимира Сосюри – 

літературно-музичний клуб «Муза» «Поезія щедрого таланту» (філія №1), 

поетична сторінка «Ти мені не належиш, серце» (філія №6), світло 

літературних постатей «Син прекрасної і трагічної нації» (абонемент ЦБ); до 

80-річчя від дня народження Василя Стуса – літературний портрет «Життя як 

вибір, поезія як дорога болю» (абонемент ЦБ), літературна хвилинка 

«Незламний лицар правди і свободи» (філія №13), поетичний марафон 

«Кольорова палітра поезій Василя Стуса» (філія №3); до  Всесвітнього дня 

письменника: літературна гра «Письменника знаю в обличчя» (філія №3); до 
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100-річчя Олеся Гончара – літературний портрет «Усе, що зберегти я міг для 

рідної землі» (філія №14), година українського класика «Олесь Гончар: 

людина, що змогла стати вільною» (читальний зал ЦБ), книжкова виставка 

«Він був великим українцем» (філія №10), 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); до 180-річчя Івана Нечуя-Левицького: календар літературних постатей 

«Співець життя народного» (абонемент ЦБ), цікавинка з життя «Сповідь душі 

народної» (філія №13); до 155-річчя Ольги Кобилянської: книжкова виставка 

«Талант, відданий народу» (філія №12), до 155-річчя Бориса Грінченка: 

тематична поличка «Твори Бориса Грінченка – невід'ємна частина класичної 

спадщини українського народу» (філія №13), слово-посвята «Він душу мав 

творця-садівника... Зростив він вічне диво Словника» (читальний зал ЦБ); до 

80-річчя Миколи Яновського: літературна інформина «Незгасна ватра Миколи 

Яновського» (краєзнавчий відділ ЦБ): 

 

День народження Івана Франка бібліотеки міста цього річ відзначили 

різноманітними заходами: виставка-персоналія «Непоборимий син землі – 

Іван Франко» (філія №7), бібліотечно-музейне ревю «Перлина міста – 

краєзнавчий музей Івана Франка» (краєзнавчий відділ ЦБ), бібліотечна 

виставка «Каменяр української землі» (філія №5), поетична година «Іван 

Франко – поет болю і спротиву» (філія №10), громадський мікрофон 

«Борітеся!.. По всій землі рівняйте стежку правди» (читальний зал ЦБ): 
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 Бібліотеки-філії також популяризують літературу краєзнавчого 

характеру, яка присвячена видатним особистостям нашого краю: до 95-річчя 

від дня народження Ольги Стрілець – поетична імпреза «І громовицею 

обпалена троянда» (абонемент ЦБ); до 80-річчя від дня народження Нестора 

Чира – ліричні мініатюри «Акорди срібної печалі» (філія №5), поетична 

акварель «Білі лілії його печалі» (абонемент ЦБ); 80 років Христині Фіцалович 

– банк мистецьких цікавинок «Хто є хто» «Христина Фіцалович: у ролях моя 

біографія» (читальний зал ЦБ), до 135-річчя від дня народження Ольги 

Дучимінської – літературна викладка «Доля у терновому вінку» (філія №6), 50 

років Тарасу Прохаську – арт-година «Станіславський феномен Тараса 

Прохаська» (філія №4); 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); 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): 
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 Закінчили рік бібліотекарі циклом новорічних заходів до Миколая й 

відзначення Нового року в Україні: духовний образок «Замальовки з життя 

Великого Чудотворця» (філія №13), година відродження українських звичаїв 

«До Святого Миколая молитву складаю...» (абонемент ЦБ), духовна година 

«Святий Миколай – наш покровитель і заступник» (філія №6), майстер-класи 

«Листівка до Святого Миколая» (філія №2) та «Майстерня Святого Миколая» 

(ЦДБ), арт-майстерня «Всі чекають, виглядають Чудотворця Миколая» (філія 

№14), читання по колу «Йде Святий Миколай, ти добром його стрічай» (філія 

№12), літературний конкурс «Розкажу Миколаю, про що я читаю» (філія №9), 

літературний карнавал «Чародій-вечір» (філія №9), майстер-класи «Різдвяний 

павук: традиції та модерн» (філія №3), «На порозі Новий рік» (ДФ№1) та 

«Новорічна іграшка з люрексних пухнастих дротиків» (філія №1), виставка-

квілт «Свята новорічні несе нам зима» (філія №6): 

 
Значне місце у довідково-бібліографічній роботі ЦМБ у 2018 р. займала 

популяризація бібліотечно-бібліографічних знань. Постійно надавалися 

консультації користувачам щодо роботи з систематичною картотекою статей, 

пошуку необхідної літератури за допомогою довідкових  посібників. 

Проводилася робота з довідково-бібліографічним апаратом ЦМБ. У 

систематичній картотеці статей було виділено актуальні рубрики: 

 100-річчя проголошення УНР; 

 100-річчя бою під Крутами;   

 85-річчя Голодомору; 

 150-річчя заснування «Просвіти»; 

 120-річчя від дня народження В. Сосюри; 

 80-річчя від дня  народження В. Стуса; 

 100-річчя від дня народження Олеся Гончара; 

 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського. 

Протягом 2018 р. бібліографом ЦМБ підготовлено та видано  

інформаційний бюлетень «Нові книги, які надійшли у фонди ЦБС»  (3 випуски) 

та був рекомендований увазі читачів і бібліотечних працівників. Також, було 

підготовлено огляди бібліографічного анотованого покажчика «Історико-

краєзнавчому об’єднанню «Моє місто – 10 років», бібліопрес «Україна – колиска 

європейської культури», рекомендаційний бібліографічний список «Життя, 

віддане дітям» (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського), 

пам’ятку читачеві «2018 – Рік німецької мови в Україні», рекомендаційний 



46 

бібліографічний список «Нова українська школа: демократичні засади 

становлення». 

В межах роботи Центру правової інформації поповнено новими 

матеріалами папки-досьє: 

 Міжнародна підтримка України; 

 Соціальний захист населення; 

 Пільги ветеранам, інвалідам, чорнобильцям; 

 Пенсійне забезпечення громадян; 

 Волонтерство – рух небайдужих; 

 Навчальні заклади міста (ярмарки професій, служба зайнятості); 

 Надзвичайні ситуації; 

 Соціальний захист учасників АТО та їх сімей; 

 Соціальний захист переселенців зі Сходу України. 

Робота відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та 

обслуговування АБІС в 2018 році була спрямована на: 

1. Роботу з популяризації МЦБС (щоденне оновлення інформації на 

сайті бібліотечної системи, в соціальних мережах Facebook, Instagram та 

месенджері Telegram; створення афіш для друку та розміщення на сторінках 

соціальних мереж МЦБС; монтаж відео та розміщення його на популярному 

відеохостингу YouTube та поширення їх на офіційних сторінках МЦБС у 

соціальних мережах). 

2. Технічне забезпечення бібліотек-філій (відновлення роботи сайту 

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

3. Проектна діяльність (реалізація проектів «Інформаційний кіоск в  

Бібліотеці»;  «Бібліотечне онлайн радіо», «Інклюзія в бібліотеці», подання 

заявки на конкурс проектів Social Project Awards, консультація працівників 

МЦБС з допомогою системи віддаленого контролю TeamViewer 13). 

4. Участь в тренінгах (успішне проходження тренінгу «Інструменти  

Фандрейзингу» від Міжнародної організації з міграції; участь в тренінгу 

«Тренінг із написання заявок на програму «Креативна Європа в Івано-

Франківську» від програми Європейського Союзу «Креативна Європа»; 

участь в тренінгу з написання інформацій та анонсів для працівників). 

 

МИСТЕЦЬКІ ШКОЛИ МІСТА 

На сьогоднішній день у місті успішно функціонує 5 шкіл естетичного 

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

Заклади надають державні гарантії естетичного виховання через 

доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готують підґрунтя для 
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занять музикою, хореографією та образотворчим мистецтвом, а для найбільш 

обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва. 

Протягом 2018 року у школах проведено багато творчих заходів, 

спрямованих на підвищення професійного виконавського рівня учнів та 

викладачів, проведено близько 80 міських та обласних творчих заходів, у яких 

безпосередньо брали участь учні та їх викладачі – це міські конкурси, відкриті 

концерти, олімпіади, фестивалі, оглядові виставки, відкриті уроки, відкриті 

академконцерти, творчі вечори, кращі з яких: 

 фестиваль «Різдво у Франківську»; 

 концерти, присвячені 204 річниці від дня народження Т. Г. Шевченка; 

 VI відкритий конкурс на духових та уданих інструментах; 

 ХІ обласний конкурс юних піаністів ім. В. Барвінського; 

 фестиваль «Великодні дзвони»: 

 
 

 святкування Дня міста: 

 
 творчі звіти ПСМНЗ міста: 
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 дитячий фестиваль мистецтв «Барви дитинства»: 

 
 дитячі концерти у мікрорайонах міста: 
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 акція «Музичний тролейбус»: 

 
 акція «Музичні балкони»: 

 
 творчий звіт шкіл естетичного виховання: 



50 

 
 фестиваль «Все українське на новий лад»: 

 
 концерти до відзначення 27-ої річниці незалежності України: 
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 концерти, присвячені Дню знань; 

 концерти в мікрорайонах міста: 

 

 свято Миколая для обдарованих дітей мистецьких шкіл міста: 

 
Визначною подією нашого міста став 45-ювілей дитячої музичної школи 

№2 ім. В. Барвінського, який відбувся 12 грудня: 
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На базі шкіл естетичного виховання діють 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). Система організації позашкільної 

мистецької освіти в м. 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. Як наслідок – учні постійно виборюють на найпрестижніших 

міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсах, фестивалях, виставках 

нагороди найвищого ґатунку, щоразу доводячи високий рівень і значний 

потенціал шкіл естетичного виховання м. Івано-Франківська, щороку 

розширюючи географію конкурсів. Так, за звітний період 321 учень та 42 

дитячих колективи стали лауреатами та дипломантами обласних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів, олімпіад, виставок, 3 

учні стали стипендіатами Івано-Франківської міської ради.  

Серед великої кількості мистецьких шкіл області, дитяча художня та 

хореографічна школи посіли одне з чільних місць, роблячи свій вагомий 

внесок у справу культурно-естетичного виховання дітей та юнацтва. Ці школи 

є базовими методичними центрами початкової художньої та хореографічної 

освіти на Прикарпатті. Навчально-методична робота у школах ведеться 

методичними об'єднаннями викладачів. Керівники цих об'єднань очолюють і 

організовують творчі групи викладачів, які постійно працюють над 

удосконаленням навчальних програм, їх структурою, методиками викладання.   

У художній школі ведеться активна конкурсна та виставкова діяльність. 

Протягом звітного періоду педагогічним колективом школи організовано 19 

виставок, а 29 учнів школи стали переможцями обласних, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів і олімпіад. 

Впродовж року учнівські хореографічні колективи та окремі виконавці 

дитячої хореографічної школи були постійними учасниками загальноміських 

та обласних культурно-мистецьких заходів, а шкільні колективи 63 рази 

ставали переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, а 



53 

найяскравішим святом став концерт класичного танцю в приміщенні обласної 

філармонії ім. Іри Маланюк. 

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. 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, 

НЕВИРІШЕНІ У 2018 РОЦІ: 

1. Відсутнє приміщення для дитячої музичної школи № 1 ім. М. Лисенка 

(зараз школа розміщена в орендованому приміщені Центру підвищення 

кваліфікації державних службовців по вул. Незалежності, 46). 

2. Відсутність концертного залу в дитячій музичній школі № 3 ім. А. Кос-

Анатольського по вул. Галицька, 101 (приміщення залу знаходиться в 

аварійному стані та ремонту не підлягає). 

3. Незакінчені капітальні ремонти Центрального Народного дому по вул. 

Шевченка, 1, Муніципального Центру дозвілля по вул. Набережна, 42 та 

Народного дому «Княгинин» по вул. Галицька, 40. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ НА 2019 РІК: 

 

Основна діяльність та культурно-просвітницька робота 

1. Збереження мережі закладів та установ культури міста і забезпечення 

належного їх функціонування; 

2. Розширення спектру мистецьких проектів закладів культури;  

3. Впровадження нових форм проведення культурно-мистецьких заходів; 

4. Сприяння міжнародному культурному обміну та співробітництву в галузі 

культури; 

5. Участь в грантових програмах, проектах, конкурсах і залучення 

позабюджетних коштів на розвиток культури міста. 

 

Матеріально-технічної база 

закладів та установ культури міста 

1. Продовження капітального ремонту Центрального Народного дому, 

Муніципального Центру дозвілля і дитячої музичної школи № 3 ім. А. Кос-

Анатольського; 

2. Завершення капітального ремонту Народного дому «Княгинин»; 

3. Капітальний ремонт теплотраси дитячої музичної школи № 2 

ім.В.Барвінського; 

4. Капітальний ремонт фасаду дитячої художньої школи; 

5. Будівництво актової зали дитячої музичної школи № 3 ім.А.Кос-

Анатольського; 

6. Пошук вільного приміщення для дитячої музичної школи №1 

ім.М.Лисенка, або початок будівництва нового приміщення. 


