
 

 

 

 

 

Про організацію та  

проведення культурно- 

мистецьких заходів  

до відзначення в місті 

163-ї річниці від дня  

народження І.Я.Франка 
 

 

 

Керуючись ст.ст.27,32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з   метою   вшанування   пам'яті  Івана 

Франка  та в  зв'язку з відзначенням 163-ї річниці від дня народження 

Івана Франка, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

 

вирішив: 

 

1. Затвердити перелік підготовчих та організаційних заходів до 

відзначення  163-ї  річниці від дня народження І. Я. Франка (додаток 

1). 

2. Затвердити програму культурно-мистецьких заходів до відзначення 

163-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка (додаток 2). 

3. Департаменту культури міської ради (Н.Загурська) забезпечити 

організацію та проведення культурно-мистецьких заходів до 

відзначення 163-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка. 

4. Відділу внутрішньої політики (І.Кінашу) забезпечити урочисте 

покладання квітів до пам’ятника видатного українського 

письменника, громадського і політичного діяча І.Франка з нагоди 

відзначення 163-ї річниці від дня народження І.Я.Франка. 

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(В.Сусаніна) профінансувати витрати на проведення культурно-

мистецьких заходів до відзначення 163-ї річниці від дня народження  

І.Я.Франка  відповідно до кошторису (додаток 3). 

6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

рішення покласти на Департамент культури міської ради. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови О. Левицького. 
 

 

Міський голова                                         Руслан Марцінків 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до рішення 

виконавчого комітету 

міської ради 

від________№____ 

 

Перелік 

підготовчих та організаційних заходів до відзначення 

163-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка 
 

1. Відділу патронатної служби міської ради (В.Дротянко) 

проінформувати мешканців міста про програму культурно-

мистецьких заходів до відзначення 163-ї річниці від дня народження  

І.Я.Франка. 

2. Комунальному підприємству ТРК «Вежа» (Т.Зень) організувати 

анонсування та висвітлення програми культурно-мистецьких заходів 

до відзначення 163-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка. 

3. Управлінню охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради 

(М.Бойко) забезпечити чергування медичних працівників під час 

проведення літературно-музичної композиції «У вінок великому 

Каменяреві» на Вічевому майдані 27.08.2019р. – з 17.00 год. до 19.00 

год.  

4. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 

міської ради (М.Смушак): 

 забезпечити встановлення турнікетів на Вічевому майдані 

27.08.2019р. до 17.00 год.; 

 забезпечити вимкнення музичного супроводу фонтану на 

Вічевому майдані 27.08.2019р. – з 17.00 год. до 19.00 год. 

5. Управлінню архітектури, дизайну та містобудівної діяльності міської 

ради (О.Кошик): 

 забезпечити вимкнення звукового супроводу світлодіодного 

екрану на Вічевому майдані 27.08.2019р. – з 17.00 год. до 19.00 

год; 

 забезпечити розміщення соціальної реклами  на робочих 

поверхнях рекламних засобів, розміщених на місцях, що 

перебувають у комунальній власності територіальної громади м. 

Івано-Франківська. 

6. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-

оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради 

(І.Влізло) здійснити обстеження території Вічевого майдану 

27.08.2019р. до 17.00 год. 

7. Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській 

області (І.Кавінський) та управлінню патрульної поліції в Івано-

Франківській області (О.Костенко): 



 забезпечити громадський порядок та патрулювання на Вічевому 

майдані 27.08.2019р. –  з 17.00 год. до 19.00 год.; 

 здійснити обстеження вибухотехнічною групою території Вічевого 

майдану 27.08.2019р. до 17.00 год.  

8. Комунальному підприємству «Муніципальна варта» (А.Прусак) 

сприяти Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-

Франківській області (І.Кавінський) та управлінню патрульної 

поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) у забезпеченні 

громадського порядку під час проведення літературно-музичної 

композиції «У вінок великому Каменяреві» на Вічевому майдані 

27.08.2019р. – з 17.00 год. до 19.00 год. 

9. Івано-Франківському МВ УДСНС України в Івано-Франківській 

області (В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання 

протипожежних заходів під час проведення літературно-музичної 

композиції «У вінок великому Каменяреві»  на Вічевому майдані 

27.08.2019р. – з 17.00 год. до 19.00 год. 

10. КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В.Синишин) забезпечити 

27.08.2019р. подачу електроенергії до сценічного майданчику на 

Вічевому майдані під час проведення літературно-музичної 

композиції «У вінок великому Каменяреві». 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради      Ігор Шевчук 

 

 

 



   Додаток 2  

до рішення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

від________№____ 

 

ПРОГРАМА 

культурно-мистецьких заходів до відзначення 

163-ї річниці від дня народження І.Я.Франка  

№ 

з/

п 

Дата, час 

проведення Назва заходу Місце проведення Відповідальні 

1.   27.08.2019 р. Участь мистецьких 

колективів м. 

Івано-Франківська 

в урочистому 

покладанні квітів 

до пам’ятника 

І.Франка  

площа І.Франка М.Цюцьмаць 

Г.Бай 

2.  27.08.2019 р. 

13.00 год. 

Літературна 

вітальня 

«Іван Франко – 

будитель 

національної  ідеї» 

Краєзнавчий відділ 

ЦБ 

(вул. Мазепи, 1) 

Г. Паркулаб 

3.  27.08.2019 р. 

13.00 год.  

Поетичні читання 

«Твій подих всі 

серця твої рівняє» 

ЦДБ 

(вул. Бандери, 8) 

Г. Іванцева 

4.  27.08.2019 р.  

14.00 год. 

Франкові читання 

вулицями міста 

(клуб краєзнавців 

ім. І. Франка) 

Кімната-музей 

І.Франка,  

(вул. Мазепи, 1) 

О.Туєшин 

Г.Паркулаб 

5.  27.08.2019 р. 

13.00 год. 

Відкриття 

виставки робіт 

учасників 

Відкритого 

міського конкурсу 

образотворчого 

мистецтва 

«Франковий 

мотив» та 

нагородження 

переможців 

Виставковий зал 

дитячої художньої 

школи  

(вул. Чорновола, 25, 

ІІ поверх) 

О.Шутка 

Н.Кардаш 

6.  27.08.2019 р. 

17.00 год. 

Літературно-

музична 

Вічевий майдан Л. Терлецька 



 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради          Ігор Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

композиція «У 

вінок великому 

Каменяреві» 

7.  28.08. 2019 р. 

13.30 год. 

Голосні читання 

«Читаємо твори 

безсмертного 

«Каменяра» 

Бібліотека-філія №4 

(вул. Коновальця, 

132А) 

Н. Ліктей 

8.  28.08. 2019 р. 

14.00 год. 

Заочна  подорож 

«Станіславівські 

адреси Івана 

Франка» 

Бібліотека-філія №7 

(вул. Дністровська, 

22) 

 

М. Васіна 



Додаток 3  

до рішення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

від________№____ 

 

КОШТОРИС 

витрат на проведення культурно-мистецьких заходів до відзначення 

163-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Необхідне 

фінансування, 

грн. 

ТПКВКМБ Головний 

розпорядник 

коштів 

1. Літературно-

музична 

композиція «У 

вінок великому 

Каменяреві»  на 

Вічевому майдані: 

- експлуатація 

сценічної 

конструкції 8*6м 

- звукотехнічне 

забезпечення 

-світлотехнічне 

забезпечення 

Всього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000,00 

 

7 720,00 

 

2 600,00 

25 320,00 

1014082  

«Інші заходи в 

галузі культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури  

Івано-

Франківської 

міської ради 

2. Участь 

мистецьких 

колективів 

м.Івано-

Франківська в 

урочистому 

покладанні квітів 

до пам’ятника 

І.Франка: 

- звукотехнічне 

забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 200,00 

1014082  

«Інші заходи в 

галузі культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури  

Івано-

Франківської 

міської ради 

3. Відкриття 

виставки робіт 

учасників 

Відкритого 

міського конкурсу 

образотворчого 

мистецтва 

 

 

 

 

 

 

 

1014082  

«Інші заходи в 

галузі культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури  

Івано-

Франківської 

міської ради 



 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради           Ігор Шевчук 

«Франковий 

мотив» та 

нагородження 

переможців 

- призи (фарби, 

пензлі та ін.) 

- друкована 

продукція 

Всього: 

 

 

 

 

 

13 500,00 

 

6 500,00 

20 000,00 

Всього (Департамент 

культури): 

 

49 520,00 

  

 Квіти для 

покладання  

1 800,00 0210180 

«Інша діяльність 

у сфері 

державного 

управління»  

Міська цільова 

програма 

організації та 

відзначення в 

місті Івано-

Франківську 

загальнодержавн

их, міських свят, 

державних 

пам’ятних дат, 

релігійних та 

історичних 

подій на 2018 – 

2020 роки 

Виконавчий 

комітет  

Івано-

Франківської 

міської ради 

Всього (Виконавчий 

комітет): 

 

       1800,00 


