
 План заходів 

виконавчого комітету Івано-Франківської  міської ради  

10.08.2019р. по 18.08.2019р. 

Назва заходу Час, місце проведення 
Відповідальні за 

проведення заходу 

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 

Фестиваль «Pasichna drive» 10-11.08.2019р. 

Німецьке озеро 

ГО «Галицькі Леви» 

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 

 

12 серпня. Понеділок 

Прийом громадян з особистих питань 

першим заступником міського голови 

М.Вітенком 

14.00 год. 

каб.100 

Відділ звернень 

громадян 

Тренінг на тему: «Гендерне 

бюджетування в Україні» з питань 

інтеграції гендерно орієнтованого 

12–15.08.2019р. 

Конференц-зал готелю 

«Надія», 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 



підходу в бюджетний процес на 

місцевому рівні та задля забезпечення 

принципу єдності бюджетної системи                 

вул.Незалежності, 40 

(за окремим планом) 

13 серпня. Вівторок 

Оперативна нарада у міського голови.  

Розглядатимуться питання: 

1. Про хід виконання комплексних 

заходів із благоустрою та впорядкування 

території міста до святкування Дня 

Незалежності. 

2. Про поточні та капітальні ремонти в 

мікрорайоні Пасічна. Плани. 

3. Про роботу КП «Муніципальна варта». 

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 

Майстер-клас 

«В книжечку на згадку зробимо 

закладку» 

13.00 год. 

Бібліотека-філія №8 

(вул.о.Блавацького,1) 

(стадіон 

мкр.Опришівці) 

Департамент 

культури 

Прийом громадян з особистих питань 

заступником міського голови Р.Гайдою 
16.00 год. 

ТДВ "Івано-

Франківський 

хлібокомбінат" 

Відділ звернень 

громадян 

Екуменічний молебень до Пресвятої 

Богородиці і молитва на Вервиці за мир, 

спокій, цілісність України 

18.30 год. 

Майдан Шептицького,8 

 

ГО Спілка 

християнського 

відродження» 

14 серпня. Середа 

Тематична година «Будеш 

жити,Україно!» до відзначення Дня 

Державного Прапора України 

13.00 год. 

Івано-Франківський 

територіальний центр 

соціального 

обслуговування 

(вул.Коперника,1), 

Департамент 

культури 

Чергове засідання виконавчого 

комітету міської ради 

Розглядатимуться питання: 

1.  Про відзначення в місті 28-ї річниці 

Незалежності України та Дня Державного 

Прапора України. 

2. Про проведення в місті свята Першого 

портфелика. 

3. Про внесення на розгляд міської ради 

проекту рішення «Про надання згоди на 

добровільне приєднання територіальних 

громад до Івано-Франківської міської 

14.00 год. 

Зал засідань МВК, 

каб.311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний відділ 



територіальної громади».  

Розважальна програма «Літні наспіви» 

 
17.00 год. 

Міський Народний дім 

Департамент 

культури 
15 серпня. Четвер 

День археолога 

Полиця актуальної проблеми  

«Соціальний захист в  Україні» 
Впродовж дня 

Бібліотека-філія №7 

(вул. Дністровська, 22) 

Департамент 

культури 

Ігри для розуму «На канікулах - сумувати 

ніколи» 
12.00 год. 

Бібліотека-філія №14 

(вул. Довженка, 12) 

Департамент 

культури 

Бібліопікнік «Смакуй з насолодою»  13.00 год. 

ЦДБ (вул. Бандери, 8) 

(Меморіальний сквер) 

Департамент 

культури 

Прес-конференція «Кращі практики та 

проекти прикарпатських ОТГ» 

вул. Галицька, 63-А 

(за окремим планом) 

Івано-Франківський 

відокремлений 

підрозділ установи 

«Центр розвитку 

місцевого 

самоврядування» 

16 серпня. П’ятниця 

28 сесія міської ради 

Розглядатимуться питання: 

1. Про затвердження нової редакції 

Положення про управління праці Івано-

Франківської міської ради. 

2. Про внесення змін до рішення міської 

ради від 14.12.2018р. № 336-22 «Про 

затвердження плану діяльності Івано-

Франківської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік». 

10.00 год. 

вул. Грушевського, 21, 

зал засідань обласної 

ради (4 поверх) 

Секретаріат ради 

17 серпня. Субота 

Міжнародний турнір з дзюдо серед 

юнаків  2005-2007 р.н. на призи 

двохразового призера Олімпійських Ігор 

– Романа Гонтюка 

14.00 год. 

Манеж коледжу 

фізичного виховання 

Управління спорту 

облдержадміністрації 

Концерт ансамблю українського танцю 

«Юність» (США) 

18.00 год. 

НД с.Микитинці 

Департамент 

культури 

18 серпня. Неділя 

Відкритий міський турнір з шахів серед 

людей з інвалідністю з нагоди 

відзначення 28-ї річниці Незалежності 

України 

10.00 год. 

МДШК «Дебют» 

вул.Незалежності, 152-

б 

Міський центр 

«Інваспорт» 

Звітний концерт народного аматорського  

камерного хору  «Галицькі передзвони» 

та  народного аматорського чоловічого 

вокального квартету «Коло» ЦНД  в 

рамках  VІ міського фестивалю  

мистецтв «Мелодії парку» 

16.00 год. 

Літня естрада парку 

культури та відпочинку 

ім.Т. Шевченка 

Департамент 

культури 

Концерт  ансамблю українського танцю  17.00 год. Департамент 



 

«Юність» (США) Літня естрада парку 

культури та відпочинку  

ім.Т. Шевченка 

культури 

Концерт вихованців продюсерського 

центру «Star team» (І.Батюк) 
17.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 


