
 План заходів 

виконавчого комітету Івано-Франківської  міської ради  

11.01.2020р. по 19.01.2020р. 

Назва заходу Час, місце проведення 
Відповідальні за 

проведення заходу 

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) – 

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. 

Відділ внутрішньої 

політики, 

департамент культури 



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 

БК «Говерла-КФВ» 

12 січня. Неділя 

Чемпіонат Івано-Франківська з футзалу 

серед аматорських команд 
09.30 год. 

КП «Муніципальний 

фізкультурно-

оздоровчий центр», 

вул. Симоненка, 13 

Івано-Франківська 

міська федерація 

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 

БК «Говерла-КФВ» 

«Різдво в Просвіті» 15.00 год. 

НД «Просвіта»,  

вул. Грушевськогог,18 

Обласне об’єднання 

«Просвіта» 

ім.Т.Шевченка 

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 

13 січня.  Понеділок 

Традиційне святкування Маланки «Наша 

Маланка Угорничанка» 

(11.00 год. – дитяча Маланка по селу,  

19.00 год. – вітання Василів за участю 

народного аматорського хору 

«Прикарпаття» по селу) 

11.00 год. 

Вулицями  

с. Угорники 

 

Департамент 

культури 

Екуменічний молебень до Пресвятої 

Богородиці  
12.00 год. 

вул.Грушевського, 21,  

перед адмінбудинком 

ГО Спілка 

християнського 

відродження» 

«Нині Малані, завтра Василя». 

Виступ творчих колективів, ЗОШ, 

садочка  та БК с.Вовчинець 

13.00 год. 

Сільська рада 

с.Вовчинець  

Департамент 

культури 

Ігрова програма «Новий рік приносить 

радість» 
13.00 год. 

Дитячо-юнацький клуб 

«Богатир»  

(вул. Сухомлинського,6 

корп.2) 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

Прийом громадян з особистих питань 

керуючим справами І.Шевчуком 
14.00 год. 

каб.420 

Відділ звернень 

громадян 

Новорічний майстер-клас «Різдвяний 

віночок» 
14.00 год. 

Дитячо-юнацький клуб 

«Дивограй» 

(мікрорайон 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 



Опришівці) 

Виготовлення сувенірної української 

ляльки 
16.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Різдвяне дійство «Маланка» 17.00 год. 

НД с.Крихівці 

Департамент 

культури 
Спортивні забави для дітей 17.00 год. 

Вічевий майдан 

Міський центр 

«Спорт для всіх» 

Майстер-клас виготовлення прикрас в 

техніці ювелірне ковальство 
17.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Виступ творчих колективів 

Муніципального Центру дозвілля та 

ДМШ №3 ім.А.Кос.Анатольського 

18.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 

Молитва на Вервиці в наміренні за 

Україну 
19.00 год. 

Майдан Шептицького 

ГО Спілка 

християнського 

відродження» 

«Нині Малані, завтра Василя» привітання 

мешканців села Вовчинці з Старим 

Новим роком 

Вулицями с.Вовчинець Департамент 

культури 

14 січня. Вівторок 

Оперативна нарада у міського голови.  

Розглядатимуться питання: 

1. Про підготовку заходів до відзначення 

Свята Богоявлення Господнього 

(Водосвяття). 

2. Про заходи щодо профілактики грипу 

та респіраторних захворювань. 

3. Про заходи в мікрорайонах та клубах 

міського Центру дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем проживання. 

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 

Коляда муніципальної капели 

бандуристів для жителів с.Підпечери 

10.00 год. 

Площа біля ПЦУ 

с.Підпечери 

Департамент 

культури 

Обласне свято «Розколяда» 11.00 год. 

Обласна філармонія 

імені Іри Маланюк 

Департамент освіти,  

науки та молодіжної 

політики ОДА 

Коляда від творчих колективів ДМШ №1 

ім.М. Лисенка у с.Березівка 
11.30 год. 

Площа біля церкви у 

с.Березівка 

Департамент 

культури 

«Хай уся земля почує- Україна колядує» - 

колядки та віншування з Різдвом 

Христовим в рамках фестивалю «Різдво у 

Франківську» 

13.00 год. 

Храм Богоявлення 

Господнього 

вул.Вовчинецька, 200а 

Департамент 

культури 

Свято Василя Великого (Маланка, 

вертепи біля головної ялинки) 
14.00 год. 

Вічевий майдан 

Управління культури, 

національностей та 



релігій ОДА 

Майстер-клас  з виготовлення сувенірної 

української ляльки 
16.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Майстер-клас з розфарбовування пряника 17.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Розважальна програма  «Від Василя до 

Василя». Парад Маланок  
17.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
15 січня. Середа 

Брейн-ринг «Світ дивовижної природи 

давайте, друзі, берегти!» 
14.00 год. 

Дитячо-юнацький клуб 

«Глобус»  

(вул. Берегова,34В) 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

Духовна світлиця  «Різдво – час Божого 

милосердя» для людей «золотого віку» 
15.00 год. 

Муніципальний Центр 

дозвілля 

Департамент 

культури 

Новорічний майстер-клас 16.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Майстер-клас з розфарбування пряника 17.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
«Колядують зорі на Різдво Христове» - 

концерт за участю хору «Каменяр» 

Архикатедрального і Митрополичого 

Собору Воскресіння Христового, 

Архікатедрального хору Свято-

Покровського Кафедрального Собору 

ПЦУ та  творчих колективів 

Центрального Народного дому 

17.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 

Майстер-клас з розфарбовування пряника 17.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Святково-розважальна програма 

«Новорічно-Різдвяна феєрія» 
16.00 год. 

Майданчик 

по вул. Франка, 44-48 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

Виставка живопису Юрія Писара (Івано-

Франківськ) 
17.00 год. 

Центр сучасного 

мистецтва  

(вул. Марійки 

Підгірянки, 23) 

Департамент 

культури 

16 січня. Четвер 

Біобібліографічна довідка «Творчий 

портрет Богдана Томенчука»  
Впродовж дня 

Бібліотека-філія №14 

(вул.Довженка, 12) 

Департамент 

культури 

Літературний манускрипт «Сповідь і 

тривоги Богдана Томенчука» 
Впродовж дня 

Бібліотека-філія №4 

(вул.Коновальця, 132А) 

Департамент 

культури 

Майстер-клас «Різдвяні янголята» 

 
12.00 год. 

ЗОШ с.Хриплин 

Департамент 

культури 
Чергове засідання виконавчого 

комітету міської ради 

Розглядатимуться питання: 

1. Про проведення циклу родинних свят у 

мікрорайонах міста. 

14.00 год. 

Зал засідань МВК, 

каб.311 

 

 

Загальний відділ 



2. Про забезпечення підготовки та 

проведення ХХХ Міжнародного 

фестивалю естрадно-спортивного танцю 

«ФЕСТ-2020». 

3. Про технічну підтримку мистецьких 

заходів. 

 

 

 

 

 

 

Відкритий зимовий чемпіонат області з 

легкої атлетики у приміщеннях та кубок 

області з легкоатлетичних метань 

16–17.01.2020р. 

14.00 год. 

вул. Г.Мазепи 142-а 

Управління спорту  

облдержадміністрації 

«Зимовий краєвид. Аплікація рельєфна»                                  14.00 год. 

НД с.Микитинці 

Департамент 

культури 
Новорічний майстер-клас 15.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Новорічні забави «HAPPY KIDS» 16.00 год. 

Дитячо-юнацький клуб 

«Дивограй»  

(мікрорайон 

Опришівці) 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

Святково-розважальна програма 

«Новорічно-Різдвяна феєрія» 
16.00 год. 

Майданчик по 

вул.Короля Данила,14 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

Новорічний майстер-класи «Ой щедрик, 

щедрик вже приходить Новий рік» 
17.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Виступи  творчих колективів: хору 

«Єдині серцем» Собору Преображення 

Господнього та творчих колективів 

НД «Княгинин»  

18.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 

17 січня. П’ятниця 

Урок застереження. 

«Абетка безпеки від бібліотеки» 
12.00 год. 

Бібліотека-філія №12 

(вул.Грицишина,10) 

Департамент 

культури 

Творча майстерня «Зима дарує казку» 14.30 год. 

Дитячо-юнацький клуб 

«Юність»  

(вул. Галицька,132) 

Центр дозвілля дітей 

та юнацтва 

Майстер-клас виготовлення прикрас в 

техніці ювелірне ковальство 
17.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Виступ вихованців вокальної студії  

«Crystal Yosce» (Ірини Шабан) 
17.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Спортивні забави для дітей 17.00 год. 

Вічевий майдан 

Міський центр 

«Спорт для всіх» 

18 січня. Субота  

Чемпіонат Івано-Франківська з футзалу 

серед аматорських команд 
18-19.01.2020р. 

09.30 год. 

КП «Муніципальний 

фізкультурно-

оздоровчий центр», 

вул. Симоненка, 13 

Івано-Франківська 

міська федерація 

футболу 

Баскетбол. Вища ліга 

БК «Говерла-КФВ» - БК «Львівська 

політехніка» (Львів) 

18.00 год. 

Манеж коледжу 

фізичного виховання 

БК «Говерла-КФВ» 



 
 

Вул. Мазепи, 142а 

19 січня. Неділя 

† Богоявлення Господнє (Водохреще) 

Походи процесійних колон  09.40 год. 

від парафії Царя 

Христа  УГКЦ 

(вул.Незалежності, 181) 

та парафії Матері Божої 

Неустанної Помочі 

УГКЦ (вул.Івасюка, 

46а) до місця 

проведення Чину 

Великого Йорданського 

освячення води 

 

Чин Великого Йорданського освячення 

води 
10.30 год. 

На річці Бистриця 

(Надвірнянська), поруч 

вул. Івасюка (позаду 

ресторану «Легенда») 

Івано-Франківська 

Архієпархія УГКЦ 

«У Йордані – вода зимна, там купала Діва 

Сина» - привітання жителів зі святом 

Водохреща 

11.00 год. 

Церква Святого 

Архистратига Михаїла 

Департамент 

культури 

Святкове дійство «Весь світ звеселився, 

Христос охрестився»  
11.30 год. 

Площа Ринок 

Департамент 

культури 
Загальноміське освячення води 12.00 год.  

Площа Ринок 

Відділ внутрішньої 

політики  

Театралізоване дійство «Від Різдва до 

Йордану» 
13.00 год. 

БК с.Черніїв 

Департамент 

культури 
Баскетбол. Вища ліга 

БК «Говерла-КФВ» - БК «Львівська 

політехніка» (Львів) 

15.00 год. 

Манеж коледжу 

фізичного виховання, 

вул. Мазепи, 142а 

БК «Говерла-КФВ» 

Виготовлення сувенірної української 

ляльки 
16.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Майстер-класи з живопису та шаржі від 

мистецького братства Івано-Франківська 
16.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 
Святкове дійство «Розколяда» 16.00 год. 

Вічевий майдан 

Департамент 

культури 


