
 План заходів 

виконавчого комітету Івано-Франківської  міської ради  

21.09.2019р. по 29.09.2019р. 

Назва заходу Час, місце проведення 
Відповідальні за 

проведення заходу 

21 вересня. Субота 

† Різдво Пресвятої Богородиці. День фармацевтичного працівника 

Асамблея "Кільце ковальських міст 

Європи". Кування 
21-22.09.2019р. 

10.00 год. 

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

Управління 

економічного та 

інтеграційного 

розвитку 

Київський національний академічний 

театр оперети 

Івано-Франківська 

обласна філармонія 

ім.Іри Маланюк 

Департамент 

культури 

Родинна зустріч  переселенців  з Польщі, 

с.Делева  з нагоди відзначення 75-річчя 

початку депортації українців з території 

Холмщини, Лемківщини, Надсяння  

13.00 год. 

Фойє НД «Княгинин» 

Департамент 

культури 

Всеукраїнський турнір зі змішаних 

єдиноборств ММА присвячений загиблим 

воїнам АТО 

21-22.09.2019р. Управління спорту 

облдержадміністрації 

Концерт за  участю вихованців вокальних 

студій «Солоспів» та  Ірини Батюк в 

рамках виставки-ярмарок робіт народних 

майстрів  «Прикарпатський вернісаж»  

14.00 год. 

Площа Ринок 

Департамент 

культури 

Фан-зона 16.30 год.  

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

КП «Простір 

Інноваційних Креацій 

«Палац»  

Джазове тріо Катерини Зяблюк (Київ) 19.30 год.  

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

КП «Простір 

Інноваційних Креацій 

«Палац»  

Перукарське шоу 21.00 год.  

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

КП «Простір 

Інноваційних Креацій 

«Палац»  

Лазерне шоу. DJ паті 

 
21.30 год.  

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

Департамент 

культури, 

КП«Простір 

Інноваційних Креацій 

«Палац»  

22 вересня. Неділя 

День машинобудівника 

Франківський Півмарафон 2019 09.00 год. Департамент 



(Frankivsk Half Marathon 2019) За окремим маршрутом 

вулицями міста 

молодіжної політики 

та спорту, 

ГО «Тепле місто» 

Екуменічний молебень за сім’ю, за мир у 

родинах, за добре виховання дітей 
14.00 год. 

Площа Ринок 

Івано-Франківсько-

Галицька єпархія 

Православної церкви 

України 

Урочиста академія «Блаженні 

переслідувані за правду, бо їхнє Царство 

Небесне», присвячену 30-річчю виходу 

УГКЦ з підпілля та 55-річчю з дня смерті 

св.свщмч. Симеона Лукача 

16.00 год.  

Обласна філармонія 

ім.Іри Маланюк 

Громадсько-

християнський рух 

«Клич» 

Концерт муніципального оркестру 

народної музики «Рапсодія» та 

муніципального тріо бандуристок 

«Намисто» в рамках VІ міського 

фестивалю мистецтв «Мелодії парку» 

16.00 год. 

Літня естрада міського 

парку культури та 

відпочинку 

ім.Т.Шевченка. 

Департамент 

культури 

Свято урожаю «Щедра осінь в 

Угорниках» 
16.00 год. 

Біля народного 

етнографічно-

краєзнавчого музею 

с.Угорники 

Департамент 

культури 

Міжнародний турнір з футзалу між 

національними збірними командами  
Україна - Румунія 

17.00 год. 

Манеж коледжу 

фізичного виховання 

вул. Мазепи, 142А 

Департамент 

молодіжної політики 

та спорту, 

Асоціація футзалу 

України 

23 вересня. Понеділок 

Оперативна нарада у міського голови.  

Розглядатимуться питання: 

1. Про підсумки відпочинку та 

оздоровлення дітей влітку 2019 року. 

2. Про виконання робіт з капітального 

ремонту закладів освіти. 

3. Про роботу міської комісії з легалізації 

заробітної плати та зайнятості населення. 

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 

Заходи щодо вшанування жертв Бабиного 

Яру 
19-28.09.2019р. 

Заклади освіти 

Департамент освіти 

та науки 

Виставка-мандрівка 

«У центрі Європи - у серці Карпат» 
Впродовж дня 

Бібліотека-філія №1 

(вул.Вовчинецька, 206) 

Департамент 

культури 

Прийом громадян з особистих питань 

заступником міського голови 

О.Левицьким 

14.00 год. 

каб.205 

Відділ звернень 

громадян 



Прийом громадян з особистих питань 

народним депутатом України О.Савчук 
16.00 год. 

каб.100 

Секретаріат ради 

Міжнародний турнір з футзалу між 

національними збірними командами  
Румунія-Грузія 

19.00 год. 

Манеж коледжу 

фізичного виховання 

вул. Мазепи, 142А 

Департамент 

молодіжної політики 

та спорту, 

Асоціація футзалу 

України 

24 вересня. Вівторок 

Пресконференція з міським головою, 

народними депутатами України та 

виконавчим директором Івано-

Франківського регіонального відділення 

Асоціації Міст України 

09.30 год. 

Зал засідань МВК, 

каб.311 

Івано-Франківське 

регіональне 

відділення Асоціації 

Міст України 

Відкриття дитячо-спортнивно ігрового 

комплексу на гірці 
13.00 год. 

Парк культури та 

відпочинку 

ім.Т.Шевченка 

КП "Центр розвитку 

міста та рекреації" 

Спортивні змагання серед дітей з вадами 

фізичного розвитку 
14.00 год. 

вул. Г. Хоткевича, 52-а 

(навчально-

реабілітаційний центр) 

Департамент 

молодіжної політики 

та спорту 

Прес-візит «Весь світ без кордонів» 14.00 год. 

Бібліотека-філія №4, 

вул.Коновальця,132А 

Департамент 

культури 

День краєзнавства «Мелодії, викресані із 

сердець» (125 років від дня народження 

Романа Купчинського; 105 років 

створення УСС) 

14.00 год. 

Краєзнавчий відділ ЦБ 

(вул. Мазепи, 3) 

Департамент 

культури 

«Стрільчику січовий чого зажурився…» -

концерт з пісень Січових стрільців  та 

творів Романа Купчинського  до 

відзначення 125 річниці від дня його 

народження  

15.30 год. 

Народний дім 

Княгинин 

Департамент 

культури 

Конкурс малюнку «Акварелі осені» 16.30 год. 

Дитячо-юнацький клуб 

«Леґінь» (вул. Сотника 

Сергія Дідича, 2) 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

Шляхетні мельодії: концерт Віктора 

Морозова і гурту «Батяр Бенд 

«Галичина»  

 

18.30 год.  

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

КП «Простір 

Інноваційних  

Креацій «Палац»  

Міжнародний турнір з футзалу між 

національними збірними командами  
Грузія-Україна 

19.00 год. 

Манеж коледжу 

фізичного виховання 

вул. Мазепи, 142А 

Департамент 

молодіжної політики 

та спорту, 

Асоціація футзалу 

України 

25 вересня. Середа 

Віртуальна екскурсія «Як ви не бачили 

Карпат, то ви не бачили України» 
11.30 год. 

(вул. Мазепи, 11А) 

Департамент 

культури 
Лекція – концерт «Ми за мир», до 13.00 год. Департамент 



відзначення Міжнародного дня миру. 

(Клуб цікавих зустрічей) 

 

Івано-Франківський 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговуванні  

(вул. Коперника,1)  

культури 

Екомозаїка 

«Осінній дивограй» 
13.00 год. 

Бібліотека-філія 

№13(вул. Берегова,4В) 

Департамент 

культури 

Чергове засідання виконавчого 

комітету міської ради 

Розглядатимуться питання: 

1. Про хід виконання основних заходів із 

забезпечення підготовки житлово-

комунального господарства міста до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019-

2020 років. 

2. Про внесення Подання щодо внесення 

змін до переліку звичайних та 

спеціальних виборчих дільниць, 

утворених на постійній основі. 

3. Про виділення коштів. 

14.00 год. 

Зал засідань МВК, 

каб.311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний відділ 

Відео-лекторій 

«Престижна та, що для душі» 
14.00 год. 

Бібліотека-філія №8 

(вул.о.Блавацького, 1) 

Департамент 

культури 

Майстер-клас «Від усієї душі вітаємо 

вчителів та бібліотекарів з професійним 

святом” (виготовлення листівки з 

елементами квілінга та скрапбукінга) 

15.00 год. 

Бібліотека-філія №1 

(вул.Вовчинецька206) 

Департамент 

культури 

Лекція «Пісенний соловей січового 

стрілецтва» до відзначення 125-річчя від 

дня народження поета та композитора 

Р.Купчинського 

16.00 год. 

НД с.Микитинці 

Департамент 

культури 

Майстер – клас «Українські рідковживані 

слова»  
17.00 год. 

НД  «Просвіта» 

Департамент 

культури 
Шляхетні бесіди: круглий стіл з відомими 

письменниками Прикарпаття щодо 

створення майбутньої аудіо-бібліотеки 

Палацу Потоцьких   

18.30 год.  

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

КП «Простір 

Інноваційних Креацій 

«Палац»  

26 вересня. Четвер 

Спортивні змагання серед дітей з 

функціональними обмеженнями. 
11.00 год. 

вул. Військових 

ветеранів, 14-а  

(НРЦ) 

Міський центр 

«Інваспорт» 

Прес-калейдоскоп «Періодика в 

бібліотеці» 
Впродовж дня 

Бібліотека-філія №12 

(вул. Грицишина, 10) 

Департамент 

культури 

Заочний прес-тур «Відень: осередками 

спадщини України”  (2019 р. - Рік 

культури України в Австрії) 

Впродовж дня 

Бібліотека-філія №5 

(вул. Галицька, 100) 

Департамент 

культури 

Година країнознавства «Китай: 12.00 год. Департамент 



дивовижна країна чи цілий світ?»  

(2019 р. - Рік Китаю в Україні; 27.09 - 

Міжнародний день туризму) 

Абонемент ЦБ 

(вул. К. Данила, 16) 

культури 

Дитячий мультизал «Уроки тітоньки 

Сови». (Гурток «Бібліотечний кінозал») 
13.00 год. 

ДФ№1 

(вул. Мазепи, 11А) 

Департамент 

культури 

Туристичний дайджест «Відкриваємо світ 

– презентуємо Україну» (27.09 – 

Міжнародний день туризму) 

14.00 год. 

Читальний зал ЦБ 

(вул. П. Орлика, 5) 

Департамент 

культури 

Актуальний репортаж «Строкатий світ  

тинейджерів» 
14.30 год. 

Бібліотека-філія №7 

(вул. Дністровська, 22) 

Департамент 

культури 

Вікторина: «Малі таємниці – великого 

світу» 
15.30 год. 

Дитячо-юнацький клуб 

«Гарт»,вул.Довженка, 9 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

«Молодь та сучасний ринок праці»  15.30 год. 

Університет Короля 

Данила  

Департамент 

молодіжної політики 

та спорту 

Віртуальна подорож 

«Туристичні перлини Прикарпаття» 
16.00 год. 

Бібліотека-філія №8 

(вул.о.Блавацького,1) 

Департамент 

культури 

Студія рисунку “Коло” 19.00 год. 

Центр сучасного 

мистецтва 

(вул. Марійки 

Підгірянки, 23) 

Департамент 

культури 

27 вересня. П’ятниця 

† Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього. День туризму.  

День вихователя та дошкільних працівників 

Біо-бібліографічна довідка «Майдани і 

вулиці Володимира Полєка» (27.09 - 95 

років від дня народження В. Полєка) 

Впродовж дня 

Бібліотека-філія №4 

(вул.Коновальця,132А 

Департамент 

культури 

Бібліо-інформина «Цей дивний світ -  

Бібліотека» (30.09 - Всеукраїнський 

день бібліотек) 

Впродовж дня 

Бібліотека-філія №6 

(вул. Вовчинецька, 188) 

Департамент 

культури 

Краєзнавче асорті «Цікаві місця  

Івано-Франківщини» 
12.00 год. 

Бібліотека-філія №7 

(вул. Дністровська, 22) 

Департамент 

культури 

Інтернет-подорож «Під  вітрилами 

мандрів» (до  Міжнародного дня туризму) 
13.00 год. 

Бібліотека-філія №2 

(вул. Карпатська, 14) 

Департамент 

культури 

Промо-акція «Стань на день 

бібліотекарем» 
14.00 год. 

Бібліотека-філія №8 

(вул.о.Блавацького, 1) 

Департамент 

культури 

Бенефіс дитячо-юнацького періодичного 

наукового видання «Колосок» 
15.00 год. 

Бібліотека-філія №9 

(вул. Площа двір, 1) 

Департамент 

культури 

Сольний концерт викладача струнно-

смичкового відділу Д. Коваленко 

Концертний зал ДМШ 

№2 ім.В. Барвінського 

Департамент 

культури 
Кінопоказ просто неба 18.30 год.  

Територія Комплексу 

КП «Простір 

Інноваційних Креацій 



 
 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

«Палац»  

28 вересня. Субота 

Другий загальноміський фестиваль 

«Осінній вернісаж» 
13.00 год. 

вул. Лесі Українки 

Департамент освіти 

та науки 

Поетичний струмок «Живу, як той 

гірський потік» (28.09 - 90 років від дня 

народження Дмитра Павличка) 

14.00 год. 

Бібліотека-філія №3 

(вул. Хоткевича, 52А) 

Департамент 

культури 

Презентація клубів та проведення 

майстер-класів в рамках загальноміського 

фестивалю «Осінній вернісаж» 

15.00 год. 

вул. Лесі Українки 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва  

29 вересня. Неділя 

Відкритий міський турнір з армспорту 

серед людей з інвалідністю. 
10.00 год. 

вул. Вагилевича, 3 

(ОШШК) 

Міський центр 

«Інваспорт» 

Франківська Автовиставка 2019 13.00 год. 

вул. Незалежності, 40 

(навпроти готелю 

«Надія») 

 

Свято мікрорайону «Каскад» Площа біля ЗОШ №25 Департамент 

культури 
Краєзнавча хвилинка «Сівач духовності» 

(27.09 – 95 років від дня народження 

В.Полєка) 

13.00 год. 

Краєзнавчий відділ ЦБ 

(вул. Мазепи, 3) 

Департамент 

культури 

Година пам’яті «Голокост – трагічна 

сторінка історії»  
16.00 год. 

Літня естрада міського 

парку культури та 

відпочинку 

ім.Т.Шевченка 

Департамент 

культури 

Вечір української ліричної пісні до 

відзначення свята Віри, Надії, Любові та 

їхньої матері Софії 

17.00 год. 

Фойє НД «Княгинин» 

Департамент 

культури 

WATRA пластунська: «Винницькі та 

друзі» - це суміш пісень сучасних та 

давніх, авторських і каверів, пластових і 

народних. У супроводі струнного 

квартету. 

18.00 год. 

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

КП «Простір 

Інноваційних Креацій 

«Палац»  


