
 План заходів 

виконавчого комітету Івано-Франківської  міської ради  

28.09.2019р. по 06.10.2019р. 

Назва заходу Час, місце проведення 
Відповідальні за 

проведення заходу 

28 вересня. Субота 

Турнір з шахів з нагоди відзначення Дня 

людей похилого віку 
10.00 год. 

МДШК «Дебют» 

вул. Незалежності, 152б 

МДШК «Дебют» 

Турнір з тхеквондо присвячений Дню 

фізичної культури та спорту 
11.00 год. 

ЗШ № 25 

вул. 24 серпня, 13 

Центр підготовки 

чемпіонів «Золотий 

дракон» 

Семінар Айкідо Йосінкан під 

керівництвом сенсея Козловського О.О 
11.00 год. 

Муніципальний центр 

дозвілля 

вул. Набережна, 32а 

Івано-Франківська 

федерація айкідо 

йошінкан 

Кубок команди Danyshchuk Team 2019 11.00 год. 

КП «Муніципальний 

фізкультурно-

оздоровчий центр» 

вул. Симоненка, 13 

(малий зал) 

Івано-Франківський 

міський осередок 

Всеукраїнської 

асоціації спортсменів 

таеквон-до І.Т.Ф. 

Свято ретрокультури «Ретро круїз» 

Велопарад 
12.00 год. 

Палац Потоцьких – 

Шпитальна – 

М.Грушевського – 

Л.Курбаса - площа 

Міцкевича - 

Вітовського – Вічевий 

майдан – Шевченка – 

Міське озеро – 

Ресторан Ромакшіно - 

Шевченка– Вічевий 

майдан – Сотника 

Мартинця – Лесі 

Українки – Труша – 

Площа Ринок – Площа 

Шептицького – 

Медична академія (зі 

сторони Лесі Українки) 

Чередніченко К.С. 

Кубок Івано-Франківська з таеквон-до 13.00 год. 

КП «Муніципальний 

фізкультурно-

оздоровчий центр» 

вул. Симоненка, 13 

(великий зал) 

Всеукраїнський союз 

таеквон-до 

 

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 
14.00 год. 

Бібліотека-філія №3 

Департамент 

культури 



народження Дмитра Павличка) (вул. Хоткевича, 52А) 

Презентація клубів та проведення 

майстер-класів в рамках загальноміського 

фестивалю «Осінній вернісаж» 

15.00 год. 

вул. Лесі Українки 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва  

Презентація двомовної книги Вікторії 

Шевель «на підборах/На абцасах» 

(Мінськ:в-во «Голіафи», 2019) за участі 

авторки та білоруського письменника, 

перекладача Миколи Адама 

16.00 год. 

Абонемент ЦБ  

(вул.К. Данила, 16) 

Департамент 

культури 

29 вересня. Неділя 

Відкритий міський турнір з армспорту 

серед людей з інвалідністю. 
10.00 год. 

вул. Вагилевича, 3 

(ОШШК) 

Міський центр 

«Інваспорт» 

Семінар Айкідо Йосінкан під 

керівництвом сенсея Козловського О.О 
11.00 год. 

Муніципальний центр 

дозвілля 

вул. Набережна, 32а 

Івано-Франківська 

федерація айкідо 

йошінкан 

Франківська Автовиставка 2019 13.00 год. 

вул. Незалежності, 40 

(навпроти готелю 

«Надія») 

 

Краєзнавча хвилинка «Сівач духовності» 

(27.09 – 95 років від дня народження 

В.Полєка) 

13.00 год. 

Краєзнавчий відділ ЦБ 

(вул. Мазепи, 3) 

Департамент 

культури 

Свято мікрорайону «Каскад» 15.00 год. 

Площа біля ЗОШ №25 

Департамент 

культури 
Година пам’яті «Голокост – трагічна 

сторінка історії»  
16.00 год. 

Літня естрада міського 

парку культури та 

відпочинку 

ім.Т.Шевченка 

Департамент 

культури 

Чемпіонат Івано-Франківська з футболу 

серед аматорських команд 
16.00 год. 

Стадіон міста та 

приміських сіл 

Івано-Франківська 

міська федерація 

футболу 

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»  

30 вересня. Понеділок 

Всеукраїнський день бібліотек.  День усиновлення 

Бібліошоу «Сьогодні свято храму книг, 

бібліотеки славне  свято…» (30.09 -  

Всеукраїнський день бібліотек) 

12.00 год. 

Бібліотека-філія №2 

(вул. Карпатська, 14) 

Департамент 

культури 

Рольова гра «Приміряй професію – 

Бібліотекар» 

 

12.00 год. 

Абонемент ЦБ 

(вул. КДанила, 16) 

Департамент 

культури 

Концерт студентів Інституту мистецтв ДМШ №2 ім. В. Департамент 



Прикарпатського національного 

університету ім..В. Стефаника у ДМШ 

№2 ім.В. Барвінського з нагоди 

відзначення Міжнародного дня музики  

Барвінського культури 

День відкритих дверей  15.00 год. 

Дитячо-юнацький клуб 

«Дивограй»  

вул.Отця Блавацького,1 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

01 жовтня. Вівторок 

Міжнародний день літніх людей. Міжнародний день музики 

Оперативна нарада у міського голови.  

Розглядатимуться питання: 

1. Про організацію харчування в закладах 

освіти. 

2. Про стан відновлення благоустрою 

після проведених розкопок. 

3. Про спортивно-масові заходи у місті 

Івано-Франківську, які відбуватимуться 

впродовж жовтня-листопада. 

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 

Церемонія підписання грантових 

контрактів з бенефіціарами Івано-

Франківської області в рамках програми 

прикордонного співробітництва 

«Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

2014-2020» 

08.30 год. 

каб.321, 

облдержадміністрація 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 

облдержадміністрації 

Громадські слухання щодо встановлення 

тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення 

12.00 год. 

вул.Ботанічна, 2 

КП"Івано-

Франківськводоеко-

техпром" 

Інтернет-навчання 

«У всесвітній мережі – всі покоління» 
Впродовж дня 

Бібліотека-філія №4, 

вул. Коновальця, 132А 

Департамент 

культури 

Урок доброти «У срібнім сяйві 

прожитихроків» 

(1.10 - День людей похилого віку) 

12.00 год. 

Бібліотека-філія №6 

(вул. Вовчинецька, 188) 

Департамент 

культури 

Концерт «Щастя виключає старість». 

Збережи здатність бачити прекрасне!», 

присвячений міжнародному дню людей 

похилого віку 

12.00 год. 

Геріатричний пансіонат 

(вул.Медична,4) 

Департамент 

культури 

Позачергове засідання виконавчого 

комітету 

Розглядатимуться питання: 

1. Про відбір послуг з андеррайтингу та 

послуг платіжного агента для випуску 

облігацій внутрішньої місцевої позики. 

13.00 год. 

Зал засідань МВК, 

каб.311 

Загальний відділ 



День шани та вдячності 

«Високолітні обрії життя» 
13.00 год. 

Читальний зал ЦБ 

(вул. П. Орлика, 5) 

Департамент 

культури 

Засідання комісії щодо проведення 

конкурсів 
13.15 год. 

каб.411 

Р.Гайда, В.Сусаніна 

Підписання Меморандуму про співпрацю 

між Івано-Франківським регіональним 

відділенням «Асоціації міст України» та 

Івано-Франківським регіональним 

управлінням державної спеціалізованої 

фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому 

будівництву» 

15.00 год. 

каб. 500, ОДА 

Івано-Франківське 

регіональне 

відділення «Асоціації 

міст України» 

«Мандрівка світом музики» - концерт до 

відзначення Міжнародного дня музики 
15.00 год. 

Фойє НД «Княгинин» 

Департамент 

культури 
Музичний калейдоскоп 

«Музика єднає серця» 

(1.10 - Міжнародний день музики) 

15.00 год. 

Бібліотека-філія №12 

(вул. Грицишина, 10) 

Департамент 

культури 

Культурно-музична світлиця «Хай осінь 

віку буде золотою» до відзначення 

Міжнародного дня людей похилого віку 

15.00 год. 

Муніципальний Центр 

дозвілля 

Департамент 

культури 

Загальноміське свято «Простір сучасного 

педагога» 
16.00 год. 

Актова зала 

університету ім.Короля 

Данила Галицького 

Департамент освіти 

та науки 

Посвята в юні музиканти 16.00 год. 

ДМШ №1 

ім.М.Лисенка 

Департамент 

культури 

Святковий концерт «Летять літа, як білі 

журавлі» з нагоди відзначення 

Міжнародного дня людей похилого віку 

16.00 год. 

ДМШ №2 

ім.В.Барвінського, 

Департамент 

культури 

02 жовтня. Середа 

Зустріч-вшанування 

«Осінній бал наших років» 
12.00 год. 

Бібліотека-філія №2 

(вул. Карпатська, 14) 

Департамент 

культури 

Бібліотечні посиденьки 

«У нас літа завжди молоді» 
13.00 год. 

Бібліотека-філія №8 

(вул. о. Блавацького, 1) 

Департамент 

культури 

Музична година «Благословен, хто має в 

серці доброту» до відзначення 

Міжнародного дня людей похилого віку 

13.00 год. 

Івано-Франківський 

територіальний центр 

соціального 

обслуговування 

(вул.Коперника,1) 

Департамент 

культури 

Загальноміське свято до Дня працівників 

освіти 
15.00 год. 

Обласна філармонія ім. 

Іри Маланюк 

Департамент освіти та 

науки 

Посвята в юні музиканти 16.00 год. 

ДМШ №2 

ім.В.Барвінського 

Департамент 

культури 

Міжнародний день музики. Розважальна 16.30 год. Центр дозвілля дітей 



гра «Музичний аукціон» Дитячо-юнацький клуб 

«Гарт» 

вул. Довженка, 9 

та юнацтва 

Виставка Озджана Узкура (Туреччина) 17.00 год. 

Центр сучасного 

мистецтва 

(вул. Марійки 

Підгірянки, 23)  

Департамент 

культури 

«Шляхетні бесіди»: СтаніСЛОВО 

Зустріч із письменниками та 

шанувальниками літератури 

 

18.00 год.  

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

КП «Простір 

Інноваційних  

Креацій «Палац»  

Благодійний концерт у рамках проєкту 

«На шапку» 

 

18.30 год.  

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

КП «Простір 

Інноваційних  

Креацій «Палац»  

03 жовтня. Четвер 

Обласне свято до Дня працівника освіти 10.00 год. 

Обласна філармонія  

ім. І. Маланюк 

Департамент освіти, 

науки та молодіжної 

політики ОДА 

Чемпіонат області з легкоатлетичного 

кросу 
12.00 год. 

Мікрорайон Пасічна 

«Німецьке озеро» 

Управління спорту 

облдержадміністрації 

Пам'ятка читачу «Будь тваринам другом» 

(4.10 - Всесвітній день захисту тварин) 
Впродовж дня  

Краєзнавчий відділ ЦБ 

(вул. Мазепи, 3) 

Департамент 

культури 

Інтернет - огляд  «Світ екології» Впродовж дня 

ЦДБ (вул. Бандери, 8) 

Департамент 

культури 
Файл-презентація  «Тварини лісу, лугів та 

водоймищ» 
11.30 год. 

ДФ№1,вул.Мазепи,11А 

Департамент 

культури 
Чергове засідання виконавчого 

комітету міської ради 

Розглядатимуться питання: 

1. Про надання одноразової матеріальної 

допомоги . 

2. Про передачу на баланс. 

3. Про розгляд питань органу опіки та 

піклування. 

14.00 год. 

Зал засідань МВК, 

каб.311 

 

 

 

 

 

Загальний відділ 

Майстер-клас «Тваринки-орігамі» 14.00 год. 

Бібліотека-філія №14 

(вул.Довженка, 12 

Департамент 

культури 

Бібліотечний порадник 

«Як доглядати за домашніми 

улюбленцями» 

16.00 год. 

Бібліотека-філія №5 

(вул. Галицька,100) 

Департамент 

культури 

Благодійний концерт у рамках проєкту 

«На шапку» 
18.30 год. 

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

КП «Простір 

Інноваційних  

Креацій «Палац»  



Студія рисунку “Коло” 19.00 год. 

Центр сучасного 

мистецтва 

(вул. Марійки 

Підгірянки, 23) 

Департамент 

культури 

04 жовтня. П’ятниця 

Командний чемпіонат України зі 

спортивного орієнтування серед 

спортсменів з порушенням слуху 

10.00 год. 

Міський парк культури 

та відпочинку 

ім.Т.Г.Шевченка 

Управління спорту 

облдержадміністрації 

«ART Music»- це унікальна арт 

терапевтична програма спонтанного 

малювання під музику для дітей та 

дорослих. (Клуб цікавих зустрічей) 

11.00 год. 

Івано-Франківський 

обл. Центр  соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

вул.Набережна  

ім. В. Стефаника 34б 

Департамент 

культури 

Зоологічні цікавинки 

«Про тих, хто плаває, літає, нявчить і лає» 
13.00 год. 

Бібліотека-філія №13 

(вул. Берегова, 4В) 

Департамент 

культури 

Бесіда «Творчість Богдана-Ігоря 

Антоновича» до відзначення 110 річчя від 

дня  його народження 

13.00 год. 

Школа-ліцей №13 

Департамент 

культури 

Всеукраїнський патріотично-мистецький 

проєкт «Армія з народом» 
14.00 год. 

Обласна філармонія 

імені І.Маланюк 

Управління культури, 

національностей та 

релігій ОДА 

Святковий концерт до відзначення Дня 

музики 

ДМШ №3 ім.А.Кос-

Анатольського 

Департамент 

культури 
Конкурс читців та декламаторів 

патріотичного вірша, прози, поезії серед 

вихованців МЦДЮТ 

15.00 год. 

Обласна бібліотека для 

дітей 

Департамент освіти 

та науки 

Творчий вечір Героя України, поета 

Дмитра Павличка з нагоди 90-річчя 

ювіляра 

18.00 год. 

Обласна філармонія 

імені І.Маланюк 

Управління культури, 

національностей та 

релігій ОДА 

Кінопоказ просто неба 18.30 год.  

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

КП «Простір 

Інноваційних Креацій 

«Палац»  

05 жовтня. Субота 

Кубок області з веслування на байдарках і 

каное (всі вікові категорії, закриття 

сезону) 

05-06.10.2019р. 

11.00 год  

Міське озеро 

(веслувальна база СК 

«Альбатрос») 

Управління спорту 

облдержадміністрації 

Концерт в рамках Всеукраїнського 

патріотично-мистецького проєкту «Армія 

з народом» за участю провідних 

військово-музичних установ та 

підрозділів Збройних Сил України 

14.00 год. 

Площа Ринок 

Івано-Франківська 

ОДА, за підтримки 

міністерства оборони 

України 



 

Всеукраїнські змагання зі спеціальної 

фізичної підготовки з фрістайлу 

Манеж коледжу 

фізичного виховання, 

вул. Г.Мазепи 142-а 

Управління спорту 

облдержадміністрації 

Фан-зона чемпіонату з футболу перша 

ліга, тур 12 «Агробізнес» (Волочиськ) – 

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) 

15.00 год. 

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

КП «Простір 

Інноваційних Креацій 

«Палац»  

06 жовтня. Неділя 

День працівників освіти 

Футзал. Екстра-ліга FavBet 

НФК «Ураган» - «Продексім» Херсон 
12.00 год. 

Манеж КФВ 

вул. Мазепи, 142а 

НФК «Ураган» 

Акція на підтирмку Шищука Сергія 12.00 год. 

вул.Незалежності (біля 

лялькового театру) 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№16 

Фестиваль молодіжної популярної музики 

«Едельвейс» 
14.00 год. 

Літня естрада міського 

парку культури та 

відпочинку 

ім.Т.Г.Шевченка 

Департамент 

культури 

Година-спогад 

«Вчитель - покликання серця».(Засідання 

клубу «Людей  золотого віку») 

15.00 год. 

Читальний зал ЦБ 

(вул. П. Орлика, 5) 

Департамент 

культури 

Свято в Угорниках 15.00 год. 

Паркова алея в 

Угорниках 

Департамент 

культури 

Концерт дитячого вокального ансамблю 

«Просвітяночки» НД «Просвіта» та 

солістів вокальної студії Р.Денеги  

15.00 год. 

НД с.Микитинці 

Департамент 

культури 

Муніципальна капела бандуристів 

 
15.00 год. 

НД с.Хриплин 

Департамент 

культури 
Чемпіонат Івано-Франківська з футболу 

серед аматорських команд 
16.00 год. 

Стадіон міста та 

приміських сіл 

Івано-Франківська 

міська федерація 

футболу 

Виставка світлин «Оксамитова революція 

1989 року» та показ чеського фільму 

«КОЛЯ» 

18.00 год.  

Територія Комплексу 

колишнього палацу 

Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 5 

Управління 

економічного та 

інтеграційного 

розвитку,  Чеський 

центр у м.Київ 


