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Робота Департаменту культури Івано-Франківської міської ради у І 

кварталі 2019 року здійснювалася у напрямку реалізації Комплексної 

програми підтримки та розвитку культури міста на 2016-2020 роки з метою  

задоволення культурних та духовних потреб населення, підтримку 

талановитої молоді, зміцнення та розширення культурно-мистецьких зв`язків. 

Особлива увага приділялася підвищенню ефективності роботи галузі, 

пошуку шляхів забезпечення функціонування закладів, оптимізацію витрат на 

їх утримання і розвиток, зміцнення їх матеріально-технічної бази. 

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 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів, об’єднання муніципальних мистецьких колективів       м. Івано-

Франківська, міська централізована бібліотечна система, яка об’єднує 17 

бібліотек та один театральний заклад культури – Новий театр.  

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Фінансування закладів та установ культури міста у I кв. 2019 року  

 

 Затверджено 

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

Загальний фонд 23 116,1 14 386,5 

в т. ч.  з/пл 17 347,4 12 792,4 

в т. ч. відзначення 

святкових і пам’ятних  

дат 

2 100,0 529,8 

Спеціальний фонд 2 416,2 147,7 

в т.ч. з/п 2 002,2 36,2 

Бюджет розвитку 1 476,5 246,9 

Разом: 27 008,8 14 781,1 

 

На утримання закладів та установ культури міста у I кв. 2019 року було 

затверджено за загальним фондом бюджетні асигнування у розмірі 23 116,1 

тис.грн., фактично профінансовано 14 386,5 тис.грн., в тому числі на заробітну 

плату затверджено 17 347,4 тис.грн., профінансовано – 12 792,4 тис.грн.  За 

спеціальним фондом затверджено – 3 892,7 тис. грн., надійшло – 1 023,7      тис. 

грн., використано – 394,6 тис. грн., зокрема: 

 

 

                                 Кошти загального фонду 
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Назва закладів, установ, 

організацій 

Затверджено  

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

МЦБС 

в тому числі з/п 

3 367,0 

2 510,0 

2 159,1 

1 926,0 

 Народні доми 

в тому числі з/п 

3 339,5 

2 133,9 

1 712,1 

1 454,5 

ПСМНЗ 

в тому числі з/п 

12 904,9 

11 623,2 

9 148,4 

8 670,8 

Департамент культури  

в т. ч. з/п 

774,4 

598,4 

467,3 

386,3 

Централізована  бухгалтерія 

в т.ч.  з/п 

580,4 

481,9 

369,8 

354,8 

Інша діяльність у сфері 

державного управління (TV) 
49,9 - 

 

 

Кошти спеціального фонду 

 

Назва закладу, установи, 

організації 

 

 

 

Затверджено  

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

МЦБС 

 

 

156,2 89,1 

Народні доми 

в т. ч.  з/п 
735,0 

36,6 

106,4 

 1,8 

ПСМНЗ 

в т. ч. з/п 
2 926,5 

1 965,6 

199,1 

34,4 

Цільові фонди  
(КПКВ 1017691) 

75,0 - 

Департамент культури 

 
- - 

Централізована  

бухгалтерія 
- - 
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КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 

 

У 2019 році заплановано проведення капітальних ремонтів в 5 закладах 

культури, планована вартість яких дорівнює 5 000 000,00грн. В список на 

проведення  включено: 

 

Міський Народний дім – відновлено відкоси, пофарбовано фасад, 

відреставровано двері приміщення на першому поверсі, залито та 

пошліфовано  площадку перед дверима, зроблено каркас дашка, до кінця 

місяця роботи планують завершити.   

Дитяча художня школа – готове технічне завдання на виготовлення 

проектно-кошторисної документації, проектанти приступають до роботи.  

Встановлення пожежної сигналізації в Муніципальному Центрі дозвілля  

на вул. Набережна, 42 в м. Івано-Франківську – проведено попередні 

консультації, готується технічне завдання. 

Заміна зовнішньої та внутрішньої мережі теплопостачання в Дитячій 

музичній школі № 2 на вул. С. Стрільців, 88в м. Івано-Франківську –  

проведено попередні переговори з проектантами, погоджено перелік 

необхідних робіт. 

Дитяча музична школа №3 – встановлено вікна та двері, обдерто, 

перешпакльовано та побілено стіни в кабінетах, що ремонтуються. 

№п/п Об’єкт 
Вартість 

(грн) 

1. 

Капітальний ремонт фасадів  Міського Народного 

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

Франківську (перехідний об’єкт) 

150 000,00 

2. 

Капітальний ремонт кабінетів Дитячої Художньої 

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

в т.ч. ПВР+роботи 

750 000,00 

3. 

Встановлення пожежної сигналізації в 

Муніципальному Центрі дозвілля  на вул. 

Набережна, 42 в м. Івано-Франківську, в т.ч. 

ПВР+роботи 

500 000,00 

4. 

Заміна зовнішньої та внутрішньої мережі 

теплопостачання в Дитячій музичній школі № 2   на 

вул. С. Стрільців, 88 в м. Івано-Франківську, в т.ч. 

ПВР+роботи 

820 000,00 

5. 

Капітальний ремонт аудиторій та встановлення 

охоронно-пожежної сигналізації в Дитячій 

музичній школі №3 на вул. Галицька, 101 в м. 

Івано-Франківську, роботи (перехідний об’єкт) 

650 000,00 

6. Резерв 2 130 000,00 

Всього: 5 000 000,00 
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Облицьовано плиткою туалети. Оплачено перший акт виконаних робіт, 

очікуємо другий акт виконаних робіт. 

Центральний Народний дім (замовник робіт – Управління капітального 

будівництва): йдуть демонтажні роботи, обдирання стін, демонтаж 

перегородок, дверей, оббивання штукатурки, розбирання підлоги. 

Спортивний зал Муніципального Центру дозвілля  (замовник робіт – 

Управління капітального будівництва): завершуються роботи, обдерто, 

перешпакльовано та побілено стіни, настелено нове покриття залу, замінено 

двері. 

Народний дім «Княгинин»  (замовник робіт – Управління капітального 

будівництва): зроблено ремонт приміщень першого та другого поверхів, 

підвальних приміщень,  вносять зміни в проект по актовому залу. Роботи  

призупинено. 

 Сумарно по капітальних ремонтах – профінансовано 246 885,00 грн. 

 

ПОТОЧНІ РЕМОНТИ 

У 2019 році заплановано проведення поточних ремонтних робіт в 5 

закладах культури, планована вартість яких дорівнює 300 000,00грн. В список 

на проведення загально-будівельних поточних робіт включено: 

 

№ Предмет закупівлі 
Всього  

очікувана сума 

1. 

Ремонт пожежної сигналізації, частковий 

ремонт даху в  ДМШ №2 на вул. 

С.Стрільців, 88 

50 000,00 

2. 
Поточний ремонт  класів ДМШ№1 на вул. 

Незалежності, 46 
50 000,00 

3. 

Поточний ремонт дахової частини та 

туалетів в бібліотеці-філії №1 на вул. 

Вовчинецька, 206  

125 000,00 

4. 
Поточний ремонт НД «Княгинин» (ремонт 

даху) 
25 000,00 

5. 

 

Поточний ремонт, встановлення стічних 

ринв та системи водовідведення в 

Центральній дитячій бібліотеці на вул. 

Бандери, 8 

50 000,00 

Всього: 300 000,00 

 

Станом на 15.03.19 р.  здійснено об’їзд всіх закладів, погоджено перелік 

необхідних робіт та підготовлено попередні кошторисні розрахунки. 

Для забезпечення життєдіяльності в заходах та установах культури 

проведено наступні міроприємства на суму 15,495 тис.грн: 

- перезарядка вогнегасників – 0,56 тис. грн; 

- технічне обслуговування комп՚ютерної техніки – 5,795 тис.грн.; 

- послуги зв’язку – 7,2 тис.грн.; 
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- утримання прибудинкової території – 1,785 тис.грн.  

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА. 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

 

Заклади культури клубного типу, відповідно до покладених на них 

завдань, впродовж І кварталу 2019 року створювали умови для розвитку 

професійного та аматорського музичного, хореографічного, театрального 

мистецтв, кіномистецтва, фотомистецтва, народної творчості, змістовного 

культурного дозвілля населення; проводили фестивалі, свята, конкурси, 

концерти, дитячі ранки, тематичні вечори, огляди професійного мистецтва і 

самодіяльної творчості; створювали сприятливі умови для збереження і 

утвердження української мови в суспільному житті з метою творчого, 

інтелектуального й духовного розвитку населення. 

На сьогодні в місті функціонує 10 закладів культури клубного типу: 

 Центральний Народний дім, 

 Міський Народний дім, 

 Народний дім «Княгинин», 

 Муніципальний Центр дозвілля, 

 Центр сучасного мистецтва, 

 Народний дім с.Хриплин, 

 Народний дім с.Микитинці, 

 Народний дім с.Крихівці, 

 Народний дім с.Угорники, 

 Будинок культури с.Вовчинець. 

 У місті також функціонують: Комунальний концертний заклад культури 

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

Комунальний заклад «Івано-Франківський Новий театр». 

Впродовж І кварталу 2019 р. творчі працівники закладів культури  

приділяли належну увагу розвитку народної творчості та задоволенню 

культурних і мистецьких потреб населення нашого міста та сіл приміської 

зони. Загалом, протягом трьох місяців 2019 року працівниками закладів 

культури  клубного типу було проведено 201 культурно-мистецький захід, на 

яких було присутніх 32397 глядачів, з них – 99   заходів для дітей  та підлітків 

із загальною кількістю присутніх 7928 глядачів. 

Культурно-масові заходи заклади культури проводили спільно із 

дитячими музичними школами міста, працівниками МЦБС, дитячою 

хореографічною та державною дитячою художньою школами,  Комунальним 

концертним закладом культури «Об’єднання муніципальних мистецьких 

колективів», працівниками МЦБС, загальноосвітніми школами міста, міським 

Центром дитячої та юнацької творчості, вокальними студіями І.Батюк та 

І.Шабан.  

Працівники закладів культури клубного типу спрямовували свою 

діяльність на підвищення рівня ефективності культурно-просвітницької 

роботи, відродження самобутніх звичаїв та обрядів, виховання у кожного 
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громадянина високого почуття патріотизму до України, її народу, історії, 

релігії і культури. З цією метою в клубних закладах проведено цілий ряд 

культурно-мистецьких заходів, що спрямовані на відзначення релігійних свят, 

знаменних і пам’ятних дат, заходи для дітей та молоді: огляди-конкурси, 

творчі звіти закладів культури, муніципальних та народних аматорських 

колективів. Заклади культури клубного типу брали активну участь в організації 

та проведенні загальноміських та загальнодержавних свят, ініціювали та 

впровадили в життя цікаві ідеї щодо проведення святкових концертів, 

відзначення ювілейних подій та професійних свят. 

Так, у І кварталі 2019 року схвальну оцінку мешканців міста отримали 

наступні культурно-мистецькі заходи: 

 Мистецький різдвяний  фестиваль  «Різдво у Франківську»:  

 
 Х  Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях»: 

 
 святкові заходи у мікрорайонах міста «Колядуймо гуртом»: 
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 святкова розважальна програма  «Від Василя до Василя»: 

 
 загальноміське водосвяття з нагоди відзначення свята Богоявлення 

Господнього «Во Йордані Хрещаюся Тобі, Господи!..»;  
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 театралізоване дійство «Розколяда»;  

 

 
 тематичний концерт «Свята й Соборна Україна», присвячений 100-

річчю Акта злуки УНР і ЗУНР: 
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 тематичний концерт «Від дня злуки УНР і ЗУНР в єдину Українську 

державу»; 

 літературно-музична композиція «Героїв відважні серця!» до 101-ої 

річниці  відзначення дня пам’яті Героїв Крут; 

 академія-концерт «Ціна чужої війни» з нагоди відзначення 30-ої 

річниці виведення військ з Афганістану; 

 вечір вшанування подвигу учасників Революції та увічнення пам’яті 

Героїв  Небесної Сотні «Героїв майдану полум’яні серця»; 

 міський огляд-конкурс читців, присвячений 205-ій річниці від дня 

 народження Т.Г.Шевченка: 

 
 мистецькі заходи для людей «золотого» віку; 

 ІІІ Міський конкурс читців поезії Ліни Костенко. 

У закладах Департаменту культури Івано-Франківської міської ради 

активно ведеться робота з дітьми та молоддю. У І кварталі 2019 р. для дітей і 

молоді закладами та установами культури було організовано ряд заходів. 

Зокрема багато заходів було присвячено новорічно-різдвяній тематиці, 
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вшануванню пам’яті геніальних постатей в українській літературі, музиці, 

драматургії, таких як Л. Українка, В. Івасюк, Л. Ревуцький, С. Людкевич, 

О.Коломієць, Л. Костенко. Окрема велика увага була приділена 205-тій 

річниці від дня народження Т. Г. Шевченка. Значна частина культурно-

мистецьких і пізнавальних заходів була спрямована на висвітлення 

патріотичної тематики. Серед таких можна відзначити заходи, присвячені Дню 

Соборності України, 90-річчю створення ОУН, заходи на вшанування пам’яті 

Героїв Крут та Героїв Небесної Сотні. Належна увага була приділена також 

заходам, присвяченим Міжнародному дню рідної мови. Усі заходи були 

проведені на дуже високому рівні із залученням відомих істориків, педагогів, 

митців міста, з використанням фото та відеоматеріалів, із залученням виступів 

найкращих мистецьких колективів міста та приміських сіл.  

Важливе місце у роботі закладів культури клубного типу посідають 

університети культури. Заняття в таких університетах покликані поглибити 

знання слухачів з найрізноманітніших тем, найважливішими серед яких є ті, 

які означені культурною тематикою. Такі університети мають постійних 

слухачів, а також їхніми відвідувачами можуть стати усі, хто бажає поглибити 

свої знання з тої чи іншої теми. Зокрема, під час занять у таких університетах 

присутні мають можливість удосконалити свої знання з історії, правознавства, 

культурології, краєзнавства, релігійних тем тощо. Це сприяє формуванню 

високої культури поведінки, мовної культури, шанобливого ставлення до 

звичаїв та традицій свого народу. Заняття університетів відбуваються на 

постійній основі кожного місяця. Тематику, окрім лекторів, мають право 

визначати і слухачі, організатори занять радо прислухаються до їхніх 

побажань. 

У закладах культури міста в I кварталі 2019 р. вели свою роботу 8  

університетів 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 етики та естетики, університет 

духовного відродження (Народний дім «Княгинин»), університет 

«Народознавство» (Народний дім с. Микитинці), в яких налічується 670 

постійних слухачів, ними було проведено  21 захід, де були присутніми 1976  

глядачів.  

Також  в клубних установах міста вели свою роботу для дітей та молоді  

13  клубів за інтересами: клуб «Цікаві зустрічі» (Центральний Народний дім), 

клуб «Цікаві зустрічі», клуб авторської пісні та поезії, клуб духовного 

розвитку, клуб «Милосердя» (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), які мають 517 постійних слухачів, та впродовж І кварталу 2019 р. 

проведено 30 засідань, на яких були присутніми 2150 слухачів.  
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Важливу роль у формуванні молодого покоління відіграє фізичне 

виховання. У спортивних залах Муніципального Центру  дозвілля регулярно 

проводяться міські, обласні, всеукраїнські та міжнародні змагання з 

волейболу, баскетболу, міні-футболу.  

Впродовж І кварталу в закладах культури клубного типу міста та 

приміських сіл Івано-Франківської міської ради працювали 98 творчих 

колективів, в яких брали участь 1580 аматорів, з них 33 – дитячі колективи, в 

яких налічувалось 463 учасники. Силами мистецьких колективів клубних 

установ у І кварталі поточного року було проведено 52 концерти, на яких було 

14080 присутніх глядачів, з них 13 концертів дитячих, які відвідали 3100 осіб. 

 Варто відзначити кращі концерти, які були організовані та проведені за 

звітний період, зокрема: 

 концерт «Дзвеніть могутньо, святі бандури», приурочений 205 річниці 

від дня народження  Великого Кобзаря Тараса Шевченка: 

 
 концерт «Зимі час не лютувати, а весні дорогу дати» з нагоди 

святкування Стрітення Господнього; 

 духовно-патріотичний мюзикл «РозХристана»; 

 заключний концерт переможців ІІІ міського конкурсу читців Ліни 

Костенко; 

 концерт «Хай квітне українська мова» з нагоди відзначення 

Міжнародного дня української мови. 

Варто відзначити також і роботу Івано-Франківського Центру сучасного 

мистецтва (надалі – ЦСМ). Загалом за І квартал  2019 року ЦСМ було 

проведено 18 заходів із загальною кількістю присутніх 740 глядачів. 

За звітний період  ЦСМ  були організовані та проведені виставки  

сучасного мистецтва та зустрічі з учасниками студії «Коло», а саме: 

 виставка живопису Марини Яндоленко (Одеса); 

 виставка живопису Михайла Дейнеги:  
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 студія вечірнього рисунку «Коло»; 

 виставка графіки Олега Панасюка: 

 
 виставка живопису Зірки Савки. 

      24 січня 2019 року в ЦСМ була представлена виставка живопису одеської 

художниці Марини Ярмоленко. На виставці було представлено більше 20 

живописних робіт, в яких авторка ділиться своїми емоціями та враженням від 

літа. Всіх присутніх на відкритті виставки вразила велика любов до України, 

до рідної мови авторки. 

 

КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Впродовж звітного періоду 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. 

Основним завданням ККЗК є здійснення концертної діяльності. Муніципальні 
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мистецькі колективи брали участь у  міському фестивалі «Різдво у 

Франківську»,  Х Міжнародному фестивалі «Коляда на Майзлях», обласному 

фестивалі «Кобзареві струни», загальноміських та обласних заходах, вічах, 

виїзних концертах та  заходах закладів культури міста. Також муніципальні 

мистецькі колективи виступали із сольними концертами.  

Загалом за звітний період мистецькі колективи брали участь у 30 

заходах, в тому числі дали 3 сольних концерти. 

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. 

Також акторами театру здійснено постановку нової вистави за творами 

А.Чехова «Пропозиція» до відзначення Міжнародного дня театру. 

За звітний період актори «Івано-Франківського Нового театру» зіграли 4 

вистави в приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри 

Маланюк, зокрема: 

 виставу «Абрикосовий рай» (01 лютого 2019 року); 

 виставу «WHO'S BAD?» за мотивами казки Антуана де Сент-

Екзюпері «Маленький принц» (15 лютого 2019 року); 

 музичну виставу «ІНША» (15 березня 2019 року); 

 комедію-мюзикл «ПРОПОЗИЦІЯ» за однойменною п'єсою 

А.Чехова (27 березня 2019 року, прем’єра). 

 

МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 

 

 Із розвитком суспільства змінюється і образ бібліотеки, її місія і 

завдання, адже сучасною бібліотека є тільки тоді, коли вона постійно 

удосконалюється, розвивається, а працівники цілеспрямовано працюють над 

поліпшенням якості бібліотечних послуг, забезпечують потреби користувачів, 

що й визначає її майбутні можливості та перспективи розвитку. 

 Вже традиційно в І кварталі кожного нового року здійснюється 

моніторинг основних показників роботи за минулий рік, підсумовуються 

здобутки й визначаються вектори руху на 2019 рік. В перших числах січня 

бібліотеки-філії звітували про свою роботу за 2018 р. в методичний відділ ЦБ 

згідно форм 6-НК, 80-Арік (загальна, по міських, сільських, дитячих). 

Узагальнені результати методисти подали в три обласні бібліотеки та обласне 

управління культури згідно графіку. Також всі ці показники було подано в 

електронному варіанті згідно системи ЕСМАП. За результатами звітності 

проведено виробничу нараду. 

Починаючи з першого кварталу, методисти націлюють бібліотекарів на 

виконання Указу Президента України про проголошення 2019 року Роком 

Китаю в Україні, Роком єдності України, Роком української культури в 

Австрії, а також 2018-2028 рр. – десятиріччя української мови, 100-річчя 

Української революції 1917-1921 років. 

Бібліотеки міста у І кварталі 2019 р. продовжили працювати в оновлених 

проектах, започаткованих методичним відділом ЦБ: «Прочитай книгу про 
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війну»; «Літо+. Читання під відритим небом»; «Співпраця міських та шкільних 

бібліотек»; «Презентація бібліотеки. Створення нової моделі сучасної 

бібліотеки». 

 Впродовж січня-лютого 2019 р. обслужено 18612 користувачів, 

відвідування становить 45497, кількість звернень на веб-сайт МЦБС – 5173, 

ЦДБ – 64219,  книговидача – 156810,  періодика – 53981, масові заходи – 118, 

анонсів – 108, подано на сайт 113 інформацій, соц. мережі Facebook, Instagram, 

Telegram – 26 169 переглядів, відеохостинг YouTube – 991 переглядів, 

офіційний сайт МЦБС – 5 173 переглядів, сайт центральної дитячої бібліотеки 

– 64 219 переглядів. 

 В І кварталі 2019 р. бібліотекарі зі своїми користувачами проводили 

різноманітні заходи, приурочені пам’ятним і знаменним датам, подіям, 

релігійним святам, серед них: 

 відзначення роковин провідника української нації С. Бандери: 

інформаційна викладка «В одній особі – образ цілого покоління» 

(бібліотека-філія №6), літературний репортаж «Степан Бандера – 

громадянин і провідник» (абонемент ЦБ), інформаційне спілкування «Хто 

вмирає в боротьбі, в серцях живе повік» (ЦДБ); 

 до 100-річчя з дня проголошення м. Станиславова столицею 

Західноукраїнської Народної Республіки: експрес-інформація та виставка-

календар «Станиславів – столиця ЗУНР» (бібліотека-філія №14, 

краєзнавчий відділ ЦБ), викладка періодичних видань «100 років 

проголошення Станиславова столицею ЗУНР» (бібліотека-філія №5); 

 до відзначення різдвяних свят:  різдвяна символіка «Тихо стукає у шибку 

ніч Христового Різдва» (бібліотека-філія №13), духовна мандрівка «Кутя 

Свят-вечора багата, і на Різдво щаслива хата» (бібліотека-філія №10), 

виставка-мозаїка «Невловима таємниця Різдва» (бібліотека-філія №3): 

 
 до відзначення Дня Соборності – тематична поличка «Вона наш витвір, 

наша мрія, соборна, вільна Україна» (бібліотека-філія №2), урок 

державності «Консолідація історичної пам'яті нації» (читальний зал ЦБ), 

відео-екскурс «Соборна мати – Україна одна для всіх, як оберіг» (ДФ№1); 

 до Всесвітнього дня вшанування жертв Голокосту та до Дня пам'яті Героїв 

Крут: історично-літературна розвідка «Свіча Голокосту не згасне» 

(абонемент ЦБ), урок історичної правди «Навіки молоді – герої Крут» 

(бібліотека-філія №6), патріотично-молодіжна кампанія «Пам'ятай про 
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Крути» (читальний зал ЦБ): 

 
 до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: 

патріотична зустріч «Афганістан: кожна війна має свою ціну» 

(читальний зал ЦБ), патріотична година «Час і досі не згоїв рани – цей 

одвічний біль Афганістану...» (бібліотека-філія №4): 

 
 до Дня Святого Валентина: майстер-клас «Валентинка своїми руками» 

(бібліотека-філія №1), бібліоакція «Прочитай про кохання» (бібліотека-

філія №14),  творча година-сюрприз «Зробимо валентинки своїми 

руками» (ДФ № 1 по роботі з дітьми): 

 
 до Революції Гідності:  хвилинка слави «Кращі з кращих за свободу 

сміло встали без вагань» (ДФ№1 по роботі з дітьми), історичний спалах 

«Герої не вмирають! Вмирають вороги...» (бібліотека-філія №4), година 

пам'яті «Небесна Сотня на варті Незалежності» (читальний зал ЦБ): 
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 до Міжнародного дня рідної мови: гра-тренінг «Рідний голос, рідне 

слово – все народжене з любові» (ЦДБ), філологічна гра «Буду я 

навчатись мови золотої» (бібліотека-філія №14): 

 
 до дня народження Лесі Українки: поетичний альбом «Уклін 

безсмертній славній жінці – великій Лесі Українці» (ДФ №1), 

літературна година «Леся Українка – скарб нашої Батьківщини» 

(краєзнавчий відділ ЦБ): 

 
 до 205 річниці від дня народження Т. Г. Шевченка: літературно-

мистецька світлиця «Шевченкіана у творчості Прикарпатських митців» 

(бібліотека-філія №5), поетична акварель «Скарби безсмертного 

Кобзаря» (бібліотека-філія №3), шевченківські читання «З Кобзарем у 

серці» (бібліотека-філія № 1) : 
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 до 70-річчя від дня народження поета-пісняра Володимира Івасюка: 

музичне рандеву «Поезія – це сила чарівна, що музикою серце надихає» 

(бібліотека-філія №5), мистецька хвилинка «Як брате мій, без тебе пісню 

колисати» (бібліотека-філія №13), муз-форум «Сторінками пам'яті 

Володимира Івасюка» (бібліотека-філія №4): 

 
 до відзначення 380-річчя від дня народження Івана Мазепи: літературна 

мозаїка «Мазепа: погляд крізь століття» (бібліотека-філія №5), 

історичний портрет «Для тебе тільки я живу, моя ти Україно мила» 

(бібліотека-філія №6). 

 до Всесвітнього дня поезії: бібліочаювання «Тепла поезія до гарячого 

чаю» (бібліотека-філія №1), поетичний вернісаж «І світ увесь, немов 

розкішний сад» (краєзнавчий відділ ЦБ), гурман-вечір «Поезія – це 

завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» (бібліотека-

філія №9): 
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Чергові вибори Президента України не залишилися поза увагою 

бібліотек. Працівниками було організовано: інформкуток у бібліотеці 

«Україну будує кожен з нас» (абонемент ЦБ), бібліопрес «Час приймати 

рішення» (бібліотека-філія №1), інформаційна мозаїка «Не голосуйте сліпо, 

знайомтесь: кандидат у президенти України» (краєзнавчий відділ ЦБ), 

інформдайджест «Молодь. Право. Вибори 2019» (читальний зал ЦБ).  

 Бібліотеки-філії впродовж І кварталу 2019 р. популяризували літературу 

краєзнавчого характеру, яка присвячена видатним особистостям нашого краю: 

до 75-річчя від дня народження Степана Пушика – екскурс в літературну 

спадщину «Співець Галицького краю» (бібліотека-філія №1), ювілейна 

посвята «Степан Пушик: літератор, науковець, громадянин» (бібліотека-філія 

№3): 

 
до 85-річчя від дня народження Петра Арсенича – історико-краєзнавча імпреза 

«Невтомний дослідник рідного краю» (бібліотека-філія №7), ювілейна посвята 
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краєзнавцю «Життя краєзнавця – постійний пошук» (краєзнавчий відділ ЦБ); 

70 років Галині Турелик – літературна хвилинка «Той світ, що я із думки 

сотворила» (бібліотека-філія №13, краєзнавчий відділ ЦБ), книга дня «Між 

Альфою та Омегою»  (бібліотека-філія №4). 

 Вже традиційно в І кварталі бібліотеки системи беруть активну участь у 

Всеукраїнському тижні дитячого та юнацького читання. Перебуваючи в цей 

час на весняних канікулах, діти та юнацтво відвідали масові заходи, які 

відбуваються в рамках цього тижня: літературні посиденьки «Під вітрилами 

книг – до нових відкриттів» (бібліотека-філія №1), ігрове спілкування 

«Казковий квартал» (ЦДБ), бібліотечний квілт «Чи може бути цікавою дитяча 

книжка без ілюстрацій?» (бібліотека-філія №5), казкова парасолька «Спробуй 

казку відгадати» (ДФ №1 ): 

 
 

Крім популяризації літератури через різноманітні форми масової 

бібліотечної роботи, бібліотекарі продовжили працювати над створенням 

електронного каталогу, штрих-кодування книг, шифрування книг в 

Універсальній десятковій класифікації (УДК). 

  Протягом першого кварталу 2019 р. бібліографом Центральної 

бібліотеки виконано 93 усних бібліографічних довідки, які  були зареєстровані 

у «Зошиті виконаних бібліографічних довідок». Підготовлено та видано 1 

випуск інформаційного бюлетеня «Нові книги, які надійшли у фонди ЦБС». 

Постійно діюча тематична виставка «Центр правової інформації» поповнена  

новою літературою. В межах роботи Центру правової інформації поповнено 

новими матеріалами папки-досьє: Україна – ЄС; Житлово-комунальні 

субсидії; Об’єднані територіальні громади тощо. 

  Абонентам інформації було підготовлено та надіслано бібліографічні 

списки до таких тем: Молодь: проблеми і судження; Педагогіка. Педагогічні 

науки; Дошкільна освіта: традиції та інновації. Також підібрано та надіслано 

користувачам інформацію до тем: Нове у періодиці з питань місцевого 

самоврядування; Культура і мистецтво краю; Освіта та профорієнтація краю; 

Новини молодіжного життя та проблеми молоді; Туризм – пріоритетна галузь 

Прикарпаття. 
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 Постійно надавалися консультації користувачам щодо роботи з 

систематичною картотекою статей, пошуку необхідної літератури за 

допомогою довідкових  посібників. В міру надходження  читацьких запитів 

бібліографом надавалася допомога й у складанні користувачами списків 

використаної літератури до рефератів,  контрольних та курсових робіт.  

  Інформація про всі події бібліотечного життя висвітлювалася на сайті 

бібліотечної системи, в соціальних мережах Facebook, Instagram та месенджері 

Telegram.  

  Працівники бібліотек працювали й над створенням позитивного іміджу 

бібліотек, створюючи буклети, афіші, флаєра для друку та розміщення на 

сторінках соціальних мереж МЦБС. Здійснювали монтаж відео та 

розміщували його на популярному відеохостингу YouTube й поширювали на 

офіційних сторінках МЦБС у соціальних мережах: Віртуальна мандрівка до 

дня народження Леоніда Каденюка; Година корисних порад «Фруктотерапія»; 

«Вічність нашої мови в Шевченковім слові». 

Бібліотеки активно долучилися до організації заходу «Тиха вечірка». 

Захід відбувся за підтримки молодіжної бібліотечної асоціації одночасно в 

більш, ніж 20 містах України. 

Впродовж І кварталу 2019 р. працівники бібліотек продовжили 

працювати над реалізацією бібліотечних проектів: 

 «Інформаційний кіоск в бібліотеці»:  

 налаштування обладнання для інформаційного кіоску; 

 встановлення безкоштовної та відкритої операційної системи; 

 створення веб-додатку для роботи на сенсорному моніторі. 

«Бібліотечне онлайн радіо»: 

 підбір параметрів для закупівлі технічного обладнання; 

 написання вимог для замовлення послуги зі створення веб-сайту та  

мобільного додатку. 

«Інклюзія в бібліотеці»: 

 написання фінансового та описового звіту; 

 підписання документів про завершення проекту з ГО «Культурна 

ініціатива». 

Взяли участь в конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування та громадянського суспільства міста Івано-Франківська. 

 

МИСТЕЦЬКІ ШКОЛИ МІСТА 

 

На сьогоднішній день у місті успішно функціонує 5 шкіл естетичного 

виховання, у яких станом на 31 березня  2019 року навчалося 2569 учнів. 

Протягом І кварталу 2019 року у школах проведено багато творчих 

заходів, спрямованих на підвищення професійного виконавського рівня учнів 

та викладачів, проведено більше 40 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: 
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 участь у Х Міжнародному Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях»: 

 
 участь у фестивалі «Різдво у Франківську»: 

 
 Різдвяні концерти у мікрорайонах міста «Колядуймо разом»: 
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 концерти, присвячені 205-ій річниці від дня народження Т. Г. Шевченка: 

 

 мистецькі заходи для людей «золотого» віку: 

 

 
 лекція-концерт Леся Українка - дочка Прометея: 
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 тематичний концерт «Соловецький реквієм»: 

 

 
 

 

 концерт «Граємо джаз: 
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 обласний конкурс виконавської майстерності: 

 
Також у І кварталі 2019 року в дитячій художній школі велася активна 

конкурсна та виставкова діяльність, а учнівські хореографічні колективи й 

окремі виконавці дитячої хореографічної школи були постійними учасниками 

загальноміських та обласних культурно-мистецьких заходів, а окремі учні 

мистецьких шкіл стали переможцями обласних конкурсів. Успіх мали і 

виставки робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів 

дитячої художньої школи: 

 виставка «Іду з дитинства до Тараса»: 

 
 

 виставка пам’яті В.Івасюка «Легенда про пісню»: 
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 обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським дням «Об’єднаймося ж, брати мої!»: 

 
 

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 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. 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.  


