
 План заходів 

виконавчого комітету Івано-Франківської  міської ради  

04.01.2020р. по 12.01.2020р. 

Назва заходу Час, місце проведення 
Відповідальні за 

проведення заходу 

04 січня. Субота 

Турнір з міні-футболу присвячений 111-й 

річниці від Дня народження Степана 

Бандери серед ветеранських команд 

10.00 год. 

КП «Муніципальний 

фізкультурно-

оздоровчий центр», 

вул. Симоненка, 13 

Івано-Франківська 

міська федерація 

футболу 

Виготовлення сувенірної української 

ляльки 

Вічевий майдан 

(Будиночок №1) 

Департамент 

культури 
Майстер-клас з виготовлення ляльки 

мотанки 

Вічевий майдан 

(Будиночок №2) 

Департамент 

культури 
Майстер-клас  з ковальського мистецтва Вічевий майдан 

(Будиночок №3) 

Департамент 

культури 
Майстер-клас «Солодке Різдво» Бібліотека-філія №2  

(вул. Карпатська, 14) 

Департамент 

культури 
Виставка-календар «Славимо диво 

пришестя Христа» 
Впродовж дня 

Краєзнавчий відділ ЦБ 

(вул. Мазепи, 3) 

Департамент 

культури 

Виступ вихованців вокальної студії 

«Солоспів» (Х.Дарвай) 
18.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
05 січня. Неділя 

Кубок Івано-Франківська з футзалу серед 

аматорських команд 
10.30 год. 

КП «Муніципальний 

фізкультурно-

оздоровчий центр», 

вул. Симоненка, 13 

Івано-Франківська 

міська федерація 

футболу 

Майстер-клас з виготовлення різдвяних 

композицій 
15.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Виготовлення сувенірної української  

ляльки 
15.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Майстер-клас з ковальського мистецтва 

 
15.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Виступ вихованців Івано-Франківської 

обласної просвіти «Музіба»  (Р.Денега) 
18.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
06 січня. Понеділок 

07 січня. Вівторок 

† Різдво Христове 

Святкова Літургія  з нагоди Різдва 

Христового за участю  народного  

аматорського хору духовної музики 

«Сяйво» НД с.Микитинці                                                                               

09.00 год. 

Церква Святого 

Микити с.Микитинці 

Департамент 

культури 

Святкова Божественна Літургія з нагоди 

храмового свята 
10.00 год. 

Храм Різдва 

Христового УГКЦ 

м.Івано-Франківська, 

вул.Мазепи, 135а 

Релігійна громада 

(парафія) Різдва 

Христового УГКЦ 

м.Івано-Франківська 



«Днесь небо і земля нині торжествують»- 

колядки та Різдвяні віншування за 

давніми звичаями за участю вокально-

хорових колективів БК  та ЗОШ 

с.Вовчинець   

10.30 год. 

Церква Святого 

Архистратига Михаїла 

с. Вовчинець 

Департамент 

культури 

Вертепне дійство «Христос народився! 

Славімо Його!»» 

Вулицями с. Хриплин 

 

Департамент 

культури 
08 січня. Середа 

Святкова Божественна Літургія з нагоди 

храмового свята 
10.00 год. 

Храм Святого Йосифа 

Обручника УГКЦ 

м.Івано-Франківська, 

вул.Вовчинецька, 54 

Релігійна громада 

(парафія) Святого 

Йосифа Обручника 

УГКЦ  

м.Івано-Франківська 

Урочисте відкриття ХІ Міжнародного 

Різдвяного фестивалю «Коляда на 

Майзлях» 

12.00 год. 

Церква Царя Христа 

Департамент 

культури 

Всеукраїнський турнір з міні-футболу 

серед дитячо-юнацьких команд 

«Прикарпатське Різдво» 

12.30 год. 

КП «МФОЦ», 

ІФНТУНГ, ІФНМУ 

вул. Симоненка, 13  

ДЮФК «Юніор», 

Департамент 

молодіжної політики 

та спорту 

Майстер-клас з виготовлення прикрас для 

жінок 

 

15.00 год. 

Вічевий майдан 

(Будиночок №1) 

Департамент 

культури 

Майстер-клас виготовлення копій 

старовинних листівок на дереві 

 

15.00 год. 

Вічевий майдан 

(Будиночок №2) 

Департамент 

культури 

«Днесь небо і земля нині торжествують»- 

колядка та віншування з Різдвом 

Христовим    за участю народного 

аматорського хору «Червона калина» 

15.00 год. 

Вулицями   

с.Вовчинець 

 

Департамент 

культури 

Колядки та віншування з Різдвом 

Христовим за участю народного 

аматорського хору с.Підлужжя 

Вулицями с.Підлужжя Департамент 

культури 

«Даруй господарю, даруй господині, 

даруй літа щасливії нашій ненці Україні» 

- колядки та віншування з Рідвом 

Христовим 

15.00 год. 

Вулицями  с.Черніїв 

Департамент 

культури 

Майстер-клас «Символ року 2020» 15.30 год. 

Бібліотека-філія №4, 

вул. Коновальця, 132А 

Департамент 

культури 

Концертна програма «Парад новорічно-

різдвяних пісень» 
16.30 год. 

Вічевий майдан 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

Виступ чоловічого квінтету «Логос» 

Православної Церкви України та 

народного аматорського вокально- 

інструментального гурту «5-й ОКЕАН» 

НД с.Угорники 

18.00 год. 

Вічевий майдан 

 

 

 

Департамент 

культури 

09 січня. Четвер 

Архієрейська Божественна Літургія  10.00 год. 

Храм Різдва 

Христового УГКЦ 

Релігійна громада 

(парафія) Різдва 

Христового УГКЦ 



м.Івано-Франківська, 

вул.Мазепи, 135а 

м.Івано-Франківська 

Всеукраїнський турнір з міні-футболу 

серед дитячо-юнацьких команд 

«Прикарпатське Різдво» 

10.00 год. 

КП «МФОЦ», 

ІФНТУНГ, ІФНМУ 

вул. Симоненка, 13 

ДЮФК «Юніор», 

Департамент 

молодіжної політики 

та спорту 

Коляда муніципальної капели 

бандуристів для прихожан греко-

католицької церкви у с.Підпечери 

10.15 год. 

с.Підпечери 

Департамент 

культури 

Народознавча бесіда «Різдвяна зіронька 

зійшла» 
12.00 год. 

Бібліотека-філія №12 

(вул. Грицишина, 10) 

Департамент 

культури 

Коляда муніципальної капели 

бандуристів для прихожан української 

православної церкви у с.Підпечери 

12.30 год. 

с.Підпечери 

Департамент 

культури 

Духовна мандрівка «Новарадість стала» 14.00 год. 

Бібліотека-філія №10 

(вул. Вовчинецька, 35) 

Департамент 

культури 

Духовна мандрівка «Новарадість стала» 14.00 год. 

Бібліотека-філія №10 

(вул. Вовчинецька, 35) 

Департамент 

культури 

Майстер-клас з паперопластики 

«Новорічно-різдвяні іграшки» 

Вічевий майдан 

(Будиночок №1) 

Департамент 

культури 
Майстер-класи з живопису та шаржі від 

мистецького братства Івано-Франківська 

Вічевий майдан 

(Будиночок №2) 

Департамент 

культури 
Виставка дитячих робіт «Різдвяна 

світлиця» 
15.00 год. 

Дитячо-юнацький клуб 

«Сучасник»  

(вул. Галицька,132) 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

Конкурс малюнку «Новорічна казка» 16.00 год. 

Дитячо-юнацький клуб 

«Мрія»  

(вул. Г.Хоткевича,76) 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

«Йде весела коляда». Виступ «Різдвяного 

Вертепу»  
16.00 год. 

мікрорайон Позитрон 

вул. Вовчинецька 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

Літературний портрет «Василь 

Симоненко - світлий талант, трагічна 

доля» (8.01 - 85 років від дня народження) 

Впродовж дня 

Бібліотека-філія №6 

(вул. Вовчинецька, 188) 

Департамент 

культури 

Арт-галерея «Фотопоеми його серця» 

(10.01 — 70 років від дня народження 

Василя Пилип'юка) 

Впродовж дня 

Краєзнавчий відділ ЦБ 

(вул. Мазепи, 3) 

Департамент 

культури 

Книжково-ілюстративна презентація  «В 

об'єктиві Василя Пилип'юка» 
Впродовж дня 

Бібліотека-філія №4, 

вул. Коновальця, 132А 

Департамент 

культури 

Виступ учасників ХІ-го Міжнародного 

Різдвяного фестивалю «Коляда на 

Майзлях» 

16.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 

Виступ творчих колективів  НД 

с.Микитинці та фольклорного колективу 

«Черніївчани» БК с.Черніїв  

17.30 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 



10 січня. П’ятниця 

Всеукраїнський турнір з міні-футболу 

серед дитячо-юнацьких команд 

«Прикарпатське Різдво» 

10.00 год. 

КП «МФОЦ», 

ІФНТУНГ, ІФНМУ 

вул. Симоненка, 13 

ДЮФК «Юніор», 

Департамент 

молодіжної політики 

та спорту 

Майстер-клас  з виготовлення ляльки 

мотанки 
15.00 год. 

Вічевий майдан 

(Будиночок №2) 

Департамент 

культури 

Виступ учасників 11-го Міжнародного 

Різдвяного фестивалю «Коляда на 

Майзлях» 

16.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 

Виставка живопису Юрія Писара (Івано-

Франківськ) 
17.00 год. 

Центр сучасного 

мистецтва  

(вул. Марійки 

Підгірянки, 23) 

Департамент 

культури 

Молодіжно-розважальна програма 17.30 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

молодіжної політики 

та спорту 

11 січня. Субота 

Чемпіонат Івано-Франківська з футзалу 

серед аматорських команд 
09.30 год. 

КП «Муніципальний 

фізкультурно-

оздоровчий центр», 

вул. Симоненка, 13 

Івано-Франківська 

міська федерація 

футболу 

Чемпіонат Івано-Франківська з шашок-

100 
10.00 год. 

Обласний шахово-

шашковий клуб, 

вул. Вагилевича, 3 

Федерація шашок 

Івано-Франківської 

області 

Футзал. Екстра-ліга FavBet. 

НФК «Ураган» - «Сокіл» Хмельницький 
12.00 год. 

Манеж КФВ, 

вул. Гетьмана Мазепи, 

142а 

НФК «Ураган» 

Святкова хода громадськості міста та 

учасників  

ХІ-го Міжнародного Різдвяного 

фестивалю «Коляда на Майзлях» 

(Парад зірок. Встановлення рекорду 

«Найбільший банош» о 15.00 год. ) 

14.00 год. 

- колона №1: монастир 

Христа Царя (вул. 

Незалежності, 181) – 

вул.Незалежності 

(пішохідна зона) – 

Вічевий майдан; 

- колона №2: храм 

Різдва Христового (вул. 

Гетьмана Мазепи, 135 

а) – вул. Шевченка – 

Вічевий майдан; 

- колона №3: 

Архікатедральний і 

Митрополичий собор 

Воскресіння 

Христового (майдан 

Шептицького, 22) – 

Відділ внутрішньої 

політики, 

департамент культури 



вул.Галицька – Вічевий 

майдан; 

- колона №4: монумент 

«Вознесіння Христове» 

(вул.Валова) – 

вул.2000-річчя Різдва 

Христового – 

вул.Шпитальна – 

вул.Грушевського – 

вул.Левка Лук’яненка – 

площа Міцкевича – 

вул.Вітовського – 

Вічевий майдан. 

Виступ учасників ХІ-го Міжнародного 

Різдвяного фестивалю «Коляда на 

Майзлях» 

14.30 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 

Виготовлення сувенірної української 

ляльки 
15.00 год. 

Вічевий майдан 

(Будиночок №1) 

Департамент 

культури 

Майстер-клас виготовлення копій 

старовинних листівок на дереві 
15.00 год. 

Вічевий майдан 

(Будиночок №2) 

Департамент 

культури 

Еко-виставка «Тиша тишу по імені 

кличе» (11.01 - Всесвітній день 

заповідників) 

Впродовж дня 

Бібліотека-філія №13 

(вул. Берегова, 4А) 

Департамент 

культури 

Інформер «Найввічливіший день у році»  

(11.01 - Всесвітнійдень  «Дякую») 
Впродовж дня 

ЦДБ (вул. Бандери, 8) 

Департамент 

культури 
 Поетичні читання: читаємо Симоненка 

«Я воскрес, щоб із вами жити...”» (8.01 — 

85 років від дня народження Василя 

Симоненка) 

16.00 год. 

Абонемент ЦБ 

(вул. К. Данила, 16) 

Департамент 

культури 

Виступи церковних хорів: 

Митрополичого камерного хору «Кредо»,  

камерного хору «Воскресіння»  

Архикатедрального Митрополичого 

Собору Воскресіння Христового та 

камерного хору «Кантемус» церкви Царя 

Христа монастиря оо.Василіян УГКЦ 

16.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 

Виступ народного аматорського  

танцювального колективу «Закаблуки», 

народного аматорського вокального 

колективу «Вербиченька». Концерт в 

рамках проекту «Молодь за Україну» 

(м.Харків) 

17.30 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 

Баскетбол. Вища ліга 

БК «Говерла-КФВ» - БК «Рівне» (Рівне) 
18.00 год. 

Манеж КФВ 

вул. Гетьмана Мазепи, 

142а 

 

12 січня. Неділя 

Чемпіонат Івано-Франківська з футзалу 

серед аматорських команд 
09.30 год. 

КП «Муніципальний 

Івано-Франківська 

міська федерація 



 

 
 

фізкультурно-

оздоровчий центр», 

вул. Симоненка, 13 

футболу 

Відкритий міський турнір з настільного 

тенісу серед людей з інвалідністю 
10.00 год. 

Спортивний зал для 

людей з інвалідністю, 

вул. Симоненка, 3в 

МЦ «Інваспорт» 

Різдвяний турнір з шахів 10.00 год. 

МДШК «Дебют», 

вул. Незалежності, 136в 

МДШК «Дебют» 

Коляда муніципального народного 

аматорського тріо бандуристів «Намисто» 

для парафіян церкви села Колодіївка 

10.30 год. 

Церква с.Колодіївки 

Департамент 

культури 

«Колядуймо гуртом» -колядки та 

віншування з Різдвом Христовим в 

рамках фестивалю «Різдво у 

Франківську» 

11.15 год. 

Церква Христа-

Чоловіколюбця і 

Блаженних Мучеників 

Григорія Хомишина, 

Ситмеона Лукача та 

Івана Слизюка 

(вул.Ленкавського,17) 

Департамент 

культури 

Баскетбол. Вища ліга 

БК «Говерла-КФВ» - БК «Рівне» (Рівне) 
13.00 год. 

Манеж КФВ, 

вул. Гетьмана Мазепи, 

142а 

 

Виготовлення сувенірної української 

ляльки 
15.00 год. 

Вічевий майдан 

(Будиночок №2) 

Департамент 

культури 

Вертепне дійство                                                                                                  

«Вифлиємська зоря сповістила…»                                                                                                    
15.00 год. 

НД с.Микитинці 

Департамент 

культури 
Гала-концерт XІ Міжнародного 

Різдвяного фестивалю «Коляда на 

Майзлях» 

16.00 год. 

Церква Царя Христа 

Департамент 

культури 

Виступи творчих колективів: 

вокального ансамблю «Любисток» 

(Тернопільська обл.) БК с.Узин та БК 

с.Підлужжя  

17.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 


