
 

 План заходів 

виконавчого комітету Івано-Франківської  міської ради  

07.11.2020р. по 15.11.2020р. 

Назва заходу Час, місце проведення 
Відповідальні за 

проведення заходу 

07 листопада. Субота 

Фолк-дефіле «Українська хустка — 

оберіг, що символізує любов та 

свободу...!»  

Впродовж дня 

Абонемент ЦБ 

(вул. К.Данила, 16) 
Департамент культури 

Тематична поличка «ЗУНР — 

вікопомний чин українського народу» 

Впродовж дня 

Б-ка-філія № 20 с. Добровляни,  

(вул. Шевченка, 26) 

Департамент культури 

08 листопада. Неділя 

Всесвітній день містобудування (урбанізму) 

 День виноградаря і винороба 
Храмове Свято. Божественна Літургія 10.00 год. 

Храм Св.Мучениці Параскеви 

УГКЦ с.Хриплин 

Релігійна громада  

Св.Мучениці 

Параскеви УГКЦ 

с.Хриплин 

Божественна Літургія 10.00 год. 

Храм Святої Параскеви УГКЦ 

с.Тисменичани 

Релігійна громада  

Святої Параскеви 

УГКЦ с.Тисменичани 

Храмове свято. Божественна Літургія 11.00 год. 

Храм Святого Великомученика 

Дмитрія УГКЦ,  

вул.Нечуя-Левицького, 6 

Релігійна громада 

Святого 

Великомученика 

Дмитрія УГКЦ  

м.Івано-Франківська 

09 листопада. Понеділок 

Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва  

День української писемності і мови 
Година цікавої інформації «Школа 

вишуканих манер» 
Впродовж дня 

В соціальній мережі, 

Б-ка-філія №1 по роботі з 

дітьми (вул. Г.Мазепи, 11А) 

Департамент культури 

Відео-читання до Дня української 

писемності та мови «Квітни, мово наша 

рідна!» 

Впродовж дня 

В соціальній мережі, 

організатор – Міський 

Народний дім 

Департамент культури 

Експрес-повідомлення «Рідна мова — 

візитна картка кожного українця» 
12.00 год. 

В соціальній мережі, 

Абонемент ЦБ 

(вул. К. Данила, 16) 

Департамент культури 

Літературна спадщина «Письменник 

славетного роду» (12.11 — 115 років 

від дня народження Івана 

Крушельницького) 

14.00 год. 

В соціальній мережі, 

Читальний зал ЦБ 

(вул. П.Орлика, 5) 

Департамент культури 

Відеопісенно-поетичний вечір «Мова, 

наша мова, мова кольорова», 

присвячений Дню  української  

писемності та мови 

14.00 год. 

В соціальній мережі, 

організатор – НД с.Угорники 

Департамент культури 

Літературна хвилина «Слова живуть в 14.00 год. Департамент культури 



артеріях століть» до відзначення Дня 

української письменності та мови 

В соціальній мережі, б-ка-

філіал №16 с.Черніїв 

Мовознавча візитка «То перлини слова 

із прадавніх літ» 
14.00 год. 

В соціальній мережі,  

б-ка-філія №1 (вул. 

Вовчинецька, 206) 

Департамент культури 

Літературна хвилинка «Слова живуть в 

артеріях століть» 
14.00 год. 

В соціальній мережі, б-ка-філія 

№16 с.Черніїв, ( вул. Злуки,1) 

Департамент культури 

Тематична поличка «Мово моя 

материнська, квітни в душі й на устах» 
14.00 год. 

В соціальній мережі, б-ка-філія 

№15 с. Підлужжя,  

(вул.Шевченка, 7) 

Департамент культури 

Відео-вітання «Безсмертна у віках 

українська мова»  до відзначення Дня  

української писемності та мови 

16.00 год. 

В соціальній мережі 

«Фейсбук», організатор – 

БК с.Березівка 

Департамент культури 

10 листопада. Вівторок 

Всесвітній день науки 

Міжнародний день бухгалтерії 

Тематична поличка «Мово моя 

материнська, квітни в душі й на устах» 

Впродовж дня 

Б-ка-філія №18 с. Колодіївка, 

(вул.Чорновола, 1) 

Департамент культури 

Книжкова виставка «Мова» 
Впродовж дня 

Б-ка-філія №11 

с.Угорники (вул. Просвіти, 4) 

Департамент культури 

Інформаційна викладка «Люблю я мову 

українську за ніжність слова і красу» 

Впродовж дня 

Б-ка-філія №6  (вул. 

Вовчинецька, 188) 

Департамент культури 

Оперативна нарада у міського голови. 

Розглядатимуться питання: 

1.Про ситуацію щодо коронавірусу в 

місті. 

2. Про стан підготовки до роботи в 

осінньо-зимовий період. 

3. Про забезпечення життєдіяльності 

міста, розгляд звернень громадян та 

стан впорядкування території міста. 

4. Про забезпечення громадського 

порядку та стан збереження 

комунального майна на території 

міської ради. 

08.30год. 

(Зал засідань МВК, каб.311) 
Відділ контролю 

Експрес-виставка «Із мови починається 

людина» 

12.00 год. 

В соціальній мережі, б-ка-філія 

№10  (вул. Вовчинецька, 35) 

Департамент культури 

Мовознавчий навігатор  «У пошуках 

мовних скарбів» 

14.00 год. 

В соціальній мережі, б-ка-філія 

№7  (вул.Дністровська, 22) 

Департамент культури 

Інформ-досьє «До слова слово - це вже 

мова» 

16.00 год. 

Б-ка-філія №8  (вул.  

о. Блавацького, 1) 

Департамент культури 

11 листопада. Середа 

Міжнародний день енергозбереження 
Бліц-інформ «Про економію і 

екологію»  
Впродовж дня 

Центральна дитяча бібліотека 

Департамент культури 



(вул. Бандери, 8) 

Репортаж з книжкової полиці  «Знавці 

професій» 
Впродовж дня 

Б-ка-філія №1  

по роботі з дітьми  

(вул.Мазепи,11А) 

Департамент культури 

Ілюзіон мовної словесності «Мово 

українська — калиновий цвіте» 
14.00 год. 

Б-ка-філія №4 

(вул.Коновальця,132 А) 

Департамент культури 

Лабораторія права «Особистість і мова: 

взаємодія у правовому просторі» 
14.00 год. 

Читальний зал ЦБ 

(вул. П.Орлика, 5) 

Департамент культури 

12 листопада. Четвер 

Всесвітній день боротьби з пневмонією 
Книжковий мотиватор «Бук - фейс - 

бук: читай, фотографуй, надихай...» 
Впродовж дня 

Б-ка-філія №2 

(вул. Карпатська, 14) 

Департамент культури 

Чергове засідання виконавчого 

комітету міської ради (за попереднім 

планом) 

14.00 год. 

(Зал засідань МВК, каб.311) 

Загальний відділ 

Інтелектуальний квест «Рідна земля для 

нас всіх – Україна!» 
14.00 год.  

Дитячо-юнацький клуб 

«Веселка» Центру дозвілля 

дітей та юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

«Один день роботи журналіста» зустріч 

з журналістом Олександром Букатюком 

з нагоди  Дня працівників радіо, 

телебачення та зв’язку України. (Клуб 

цікавих зустрічей) 

14.30 год. 

В онлайн режимі, 

організатор – Народний дім 

«Княгинин» 

Департамент культури 

Азбука безпеки «Дотримуємось правил 

- зберігаємо життя»  
15.00 год. 

В соціальній мережі, б-ка-філія 

№3 (вул. Хоткевича, 52А) 

Департамент культури 

Тренінг «Ми – діти з планети здоров’я» 15.15 год.  

Дитячо-юнацький клуб 

«Мангуста» Центру дозвілля 

дітей та юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

Малюнкова арт-терапія «Осінь в 

кольорах та фарбах» 
17.15 год.  

Дитячо-юнацький клуб 

«Оріон» Центру дозвілля дітей 

та юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

Студія рисунку «Коло» 19.00 год. 

В соціальній мережі 

«Фейсбук», організатор -Центр 

сучасного мистецтва (вул. 

Марійки Підгір’янки, 23) 

Департамент культури 

13 листопада. П’ятниця  

Міжнародний день незрячих 

Інформаційна сторінка  «Усе про 

діабет» 

Впродовж дня 

В соціальній мережі, б-ка-філія 

№17 с. Березівка, 

(вул.Шевченка, 30) 

Департамент культури 

Інклюзія в бібліотеці «Будь моїми 

очима»  

15.00 год. 

В соціальній мережі, б-ка-філія 

№4 (вул.Коновальця,132 А) 

Департамент культури 

Профілактична година «Шкідливі 

звички – шлях у безодню» 
16.00год.  

Дитячо-юнацький клуб 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 



 
 

«Сучасник» Центру дозвілля 

дітей та юнацтва 

проживання 

Година поезії «Мово моя солов’їна». 

(Літературний клуб   «Кришталеві  

джерела»)                                                          

16.00 год. 

В соціальній мережі, НД 

с.Микитинці 

Департамент культури 

14 листопада. Субота 

Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом 

Міжнародний день логопеда 

Заходи незаплановані 

15 листопада. Неділя 

День працівників сільського господарства 

Всесвітній день пам'яті жертв ДТП 
Храмове свято. Божественна Літургія 10.00 год. 

Каплиця Святої Параскеви 

П’ятниці ПЦУ, 

 вул.Пасічна, 41в 

Релігійна громада 

Святого Духа ПЦУ 

м.Івано-Франківська 

Храмове свято. Божественна Літургія 11.00 год. 

Храм Святої Параскевії УГКЦ, 

вул.о.Блавацького, 2а 

Релігійна громада  

Святої Параскевії 

УГКЦ  м.Івано-

Франківська 


