
План заходів 

виконавчого комітету Івано-Франківської  міської ради з 

03.08.2019 р. до 11.08.2019 р. 

Назва заходу Час, місце проведення 
Відповідальні за 

проведення заходу 
03 серпня. Субота 

Веломарафон «Франко 

100» 
10.00 год. 

Площа Соборності 

(вул. Грушевського) 

Департамент молодіжної 

політики та спорту 

спільно з «Франко 

Байсикл Клаб» 

04 серпня. Неділя 

Літературна гра-загадка 

«Природа — друг, коли ти 

добре знаєш її» 

12.00 год. 

Бібліотека-філія №1 

(вул.Вовчинецька,206) 

Департамент культури 

Громадське обговорення 

серед членів Підлузької 

сільської територіальної 

громади  пропозиції 

Підлузького сільського 

голови щодо ініціювання 

добровільного приєднання 

Підлузької сільської 

територіальної громади 

Тисменицького району 

Івано-Франківської 

області до Івано-

Франківської міської 

територіальної громади 

12.30 

Народний дім с.Підлужжя 

 

  

 

 

Підлузька сільська рада 

Товариський матч між 

командами «Ветерани 

Прикарпаття» – «Ветерани 

Карпати Львів» з нагоди 

60-річчя Я. Думанського 

12:00 

Стадіон «Рух» 

ГО Ветерани футболу 

Прикарпаття 

Літературна панорама за 

книгами Бориса 

Антоненка-Давидовича 

«Лицар правди та добра, 

що народився на межі 

двох великих століть» 

12.00 год. 

Абонемент ЦБ 

(вул. К. Данила, 16) 

Департамент культури 

5 хвилин з мистецтвом 

«Вона серця палала всім» 

(4.08 - 165років від дня 

народження Марії 

Заньковецької) 

14.00 год. 

Бібліотека-філія №6   

(вул.Вовчинецька,188) 

Департамент культури 

Концерт жіночого 

вокального ансамблю 

«Квіти Ромену»  

НД «Просвіта» в рамках 

VІ міського фестивалю 

мистецтв «Мелодії парку» 

16.00 год. 

Міський парк культури та відпочинку 

ім.Т.Шевченка 

 

 

 

Департамент культури 

Танцювальний вечір 

просто неба з метою 

популяризації соціальної, 

20.00 год. 

вул.Незалежності, перед закладом 

«Пасаж Гартенберг» 

ГО «Нова Ера ІІІ» 



танцювальної 

латиноамериканської 

культури 

05 серпня. Понеділок   

05.08.19р.-21.08.19р. 

Виставка живопису 

Василя Андрушко 

«MAMAY СФЕРИ» 

(м.Коломия) 

09.00 год.-18.00 год. 

Центр сучасного мистецтва 

(вул.  Марійки Підгірянки,23) 

 

 

Департамент культури 

 

 

 

 

Прийом з особистих 

питань міський головою 

Р.Марцінківим 

14.00 год.  

ЦНАП 

 

Відділ звернень 

 

 

Прийом з особистих 

питань керуючим 

справами виконавчого 

комітету І.Шевчуком 

14.00 год. 

каб.420 

 

 

Відділ звернень 

 

 

 

06 серпня. Вівторок 

Оперативна нарада у 

міського голови.  

Розглядатимуться 

питання: 

1.Про хід поточного та 

капітального ремонту у 

закладах медицини міста 

2.Про хід поточного та 

капітального ремонту у 

закладах культури міста 

3.Про стан нанесення 

дорожньої розмітки 

4.Про забезпечення 

життєдіяльності міста, 

розгляд звернень 

громадян та стан 

впорядкування території 

міста 

5.Про забезпечення 

громадського порядку та 

стан збереження 

комунального майна на 

території міської ради 

08.30 год. 

Зал засідань МВК, каб.311 

Відділ контролю 

Обговорення актуальної 

теми “Українське Січове 

Стрілецтво — слава та 

доблесть” (6.08 — 105-

річчя від дня заснування 

Легіону Українських 

Січових Стрільців) 

Впродовж дня 

Абонемент ЦБ 

(вул.К.Данила,16) 

 

Департамент культури 

Дитячі фантазії на 

асфальті “Ніколи не 

сумую — читаю і малюю” 

13.00 год. 

Бібліотека-філія №8  (вул.  

о. Блавацького,1) (на шкільному 

подвір'ї) 

Департамент культури 

Літні розваги “Літо 

славная пора, любить літо 

дітвора” 

15.00 год. 

Міський парк культури та відпочинку  

ім. Т.Шевченка 

Департамент культури 



07 серпня. Середа 
Прес-конференція щодо 

презентації додатку 

оплати за проїзд 

10.00 год. 

Зал засідань МВК, каб.311 

 

Прес-конференція з 

нагоди старту щорічної 

благодійної акції 

«Перший портфелик» 

10.00 год. 

вул. Чорновола, 7 (готель Станіславів, 

3 поверх, офіс 313) 

Карітас Івано-

Франківськ 

Прес-конференція з 

призером чемпіонату 

світу та Європи з 

веслування на байдарках і 

каное 

10.00 год. 

каб. 321 ОДА 

 

Біографічна довідка 

“Пантелеймон Куліш –

особистість, мислитель” 

(7.08 — 200 років від дня 

народження П. Куліша) 

Впродовж дня 

Бібліотека-філія №6                                 

(вул.Вовчинецька,188) 

Департамент культури 

Листівка – звернення            

“П. Куліш – класик 

української  літератури”  

Впродовж дня 

Бібліотека-філія №14 

(вул.Довженка,12 

Департамент культури 

Ювілейний вернісаж 

«Відомий і незнаний 

Пантелеймон Куліш (7.08  

- 200 років від дня 

народження) 

13.00 год. 

Читальний зал ЦБ 

(вул. П.Орлика, 5) 

Департамент культури 

Спортивні забави для 

школярів 
14.30 год. 

Парк культури та відпочинку  

ім. Т.Г. Шевченка 

Міський центр «Спорт 

для всіх» 

Бесіда «Процвітай моя 

Батьківщино!» 

16.00 год. 

НД с.Микитинці 

Департамент культури 

 

08  серпня. Четвер 

День військ зв'язку України 

Чергове засідання 

виконавчого комітету 

міської ради 

Розглядатимуться 

питання: 

1. Про адміністративні 

послуги. 

2. Про внесення змін до 

рішення виконавчого 

комітету міської ради від 

24.03.2017р. №202. 

3. Про внесення на 

розгляд міської ради 

проекту рішення «Про 

внесення змін до рішення 

міської ради від 

15.09.2011р. №406-14». 

14.00 год. 

Зал засідань МВК, каб.311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний відділ 

Виступи українського 

ансамблю «Тризуб»                        

(м. Калгарі, Канада) з 

концертною програмою 

19.00 год. 

Облмуздрамтеатр ім. І. Франка 

 

 

Управління культури, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 



 

«Слава Україні»  

09 серпня. П’ятниця 

Літньо-казковий фреш 

«Барви літа через казку» 
13.00 год. 

Бібліотека-філія №8 

(вул.о.Блавацького, 1) 

Департамент культури 

Фестиваль «Pasichna 

drive» 

09-11.08.2019р. 

Німецьке озеро 

ГО «Галицькі Леви» 

10 серпня. Субота 

Захід «Цінуй життя. Дбай 

про себе» 

(консультування  

лікарями клініки ПП 

«Група БРАСС») 

10-11.08.2019р. 

10.00 год. 

Вічевий майдан 

ПП «Група БРАСС», 

Станіслав Онищук 

Майстер-клас “Медова 

свічка” 

15.00 год. 
Бібліотека-філія №2 (вул.Карпатська,14) 

Департамент культури 

11 серпня. Неділя 

День будівельника. 

День працівників ветеринарної медицини 

Волейбольний турнір 

клубу «Будівельник» до 

відзначення Дня 

будівельника 

10.00 год. 

Муніципальний Центр дозвілля 

Департамент культури 

IX Івано-Франківський 

велопарад дівчат 

10.30 год. 

Площа перед фортечною галереєю 

«Бастіон» - вул. Низова - Майдан 

Щептицького – вул. Галицька Площа 

Ринок – вул. Л.Українки – 

вул.Галицька – вул. Сотницька 

Мартинця – вул. М.Грушевського – 

вул. Петрушевича – вул. Франка – 

вул.С.Стрільців – вул. Шевченка – 

Парк культури та відпочинку 

ім.Т.Г.Шевченка  

ГО «Асоціація 

велосипедистів Івано-

Франківська,  

ГО «Мами 

Прикарпаття», 

Департамент молодіжної 

політики та спорту 

Літературно-екологічна        

вікторина “Скарби під 

зеленими кронами” 

14.00 год. 

Бібліотека-філія №1  

(вул.Вовчинецька,206) 

Департамент культури 

Концерт дитячого 

вокального ансамблю 

«Просвітяночки» 

НД «Просвіта» в рамках 

VІ міського фестивалю 

мистецтв «Мелодії парку» 

16.00 год. 

Міський парк культури та відпочинку 

ім.Т.Шевченка 

 

 

 

Департамент культури 

 

 

 

 

 


