
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення культурно-мистецьких 

заходів з відзначення в місті 28-ї річниці 

Незалежності України та Дня Державного 

Прапора України 

 

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

самоврядування в Україні», з метою гідного відзначення Дня Державного 

Прапора України та Дня Незалежності України, виконавчий комітет Івано-

Франківської міської ради 
 

вирішив: 
 

1. Затвердити перелік підготовчих та організаційних заходів для 

проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених 28-й річниці 

Незалежності України та Дню Державного Прапора України      

(додаток 1). 

2. Затвердити програму культурно-мистецьких заходів з відзначення в 

місті 28-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора 

України (додаток 2). 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Івано-Франківської  

міської ради (В.Сусаніна) профінансувати витрати на проведення 

культурно-мистецьких заходів з відзначення в місті 28-ї річниці 

Незалежності України та Дня Державного Прапора України відповідно 

до кошторису (додаток 3). 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

рішення покласти на Департамент культури міської ради. 

5. 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 для проведення  

культурно-мистецьких заходів, присвячених 28-й річниці 

Незалежності України та Дню Державного Прапора України 

 

1. Відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради 

(В.Дротянко) довести програму культурно-мистецьких заходів з 

відзначення в місті 28-ї річниці Незалежності України та Дня 

Державного Прапора України до громадськості міста та забезпечити її 

висвітлення у засобах масової інформації. 

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

анонсування та висвітлення культурно-мистецьких заходів з 

відзначення в місті 28-ї річниці Незалежності України та Дня 

Державного Прапора України в ефірі ТРК «Вежа». 

3. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-

Франківської міської ради (М.Смушак): 

 забезпечити встановлення турнікетів біля сцени на площі І.Франка 

24.08.2019р.; 

 забезпечити встановлення біотуалетів на площі І.Франка 

24.08.2019р.; 

 забезпечити вивіз сміття з площі І.Франка 24.08.2019 року після 

проведення святкового концерту за участю відомих молодіжних 

гуртів. 

4. Управлінню архітектури, дизайну та містобудівної діяльності міської 

ради (О.Кошик): 

 забезпечити вимкнення світлодіодного екрану на площі І.Франка 

24.08.2019 р. з 20.00 год. до 22.00 год.; 

 забезпечити розміщення соціальної реклами  на робочих поверхнях 

рекламних засобів, розміщених на місцях, що перебувають у 

комунальній власності територіальної громади м. Івано-Франківська. 

5. Управлінню охорони здоров’я міської ради (М.Бойко) забезпечити 

чергування медичних працівників під час проведення святкового 

концерту за участю відомих молодіжних гуртів на площі Івана Франка 

24.08.2019 року з 20.00 год. до 22.30 год.  

6. Управлінню транспорту та зв’язку міської ради (А.Гіглюк) 

рекомендувати перевізникам 24.08.2019р. продовжити перевезення 

мешканців та гостей міста до 23.00 год. 

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

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



протипожежних заходів під час проведення масових культурно-

мистецьких заходів  згідно з програмою (додаток 2). 

8. Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в області (І.Кавінський), 

управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області 

(О.Костенко): 

 забезпечити охорону громадського порядку та патрулювання під час 

проведення масових культурно-мистецьких заходів згідно з 

програмою (додаток 2); 

 здійснити транспортне перекриття вулиць в необхідних місцях під 

час проведення святкового концерту за участю відомих молодіжних 

гуртів на площі І.Франка 24.08.2019 року з 19.00 год. до 22.30 год. 

9. Комунальному підприємству «Муніципальна Варта» (А.Прусак) 

сприяти Івано-Франківському відділу поліції (І.Кавінський) та 

управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області 

(О.Костенко) у забезпеченні громадського порядку під час проведення 

масових культурно-мистецьких заходів згідно з програмою (додаток 2). 

10. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної   

роботи та діяльності правоохоронних органів Івано-Франківської 

міської ради (І.Влізло) здійснити обстеження територій поблизу 

проведення масових заходів на предмет безпечного відпочинку згідно з 

програмою (додаток 2). 

11. ВАТ «Івано-Франківський РЕМ» (І.Пархуць) 24.08.2019р. забезпечити 

подачу електроенергії на сценічний майданчик (площа Івана Франка) 

під час проведення святкового концерту за участю відомих молодіжних 

гуртів. 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради      Ігор Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від _______№ ___ 

 

Програма 

святкових заходів з відзначення в місті 

28-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради           Ігор Шевчук 

№ 

з/п 

Дата, час 

проведення 
Назва заходу Місце проведення Відповідальні 

1.  24.08.2019р.  Перформанс «Літачки 

дитячих мрій» 

Площа Ринок 

(оглядовий 

майданчик міської 

ратуші)  

А.Шнайдер 

2.  24.08.2019р.  Святковий концерт «Є 

найсвятіше слово на 

землі»  

Народний дім  

с. Крихівці 

І.Малик 

3.  24.08.2019р. 

20.00 год. 

Святковий концерт за 

участю відомих 

молодіжних гуртів  

Площа І.Франка З.Панько 

4.  25.08.2019р. Святковий концерт 

«Україна – пісня 

солов’їна» 

Народний дім  

с. Микитинці 

А.Кузнєцова 

5.  25.08.2019р.  Святковий концерт 

«Україна – наша рідна 

земля» 

Народний дім 

с.Угорники 

В.Бардецький  

 

6.  25.08.2019р. 

 

Проект «Мистецька 

вулиця» 

вул. Лесі Українки М.Цюцьмаць 

7.  25.08.2019р.  

12.30 год.    

Святковий концерт  Площа біля 

Народного дому 

«Княгинин» 

Б.Мандроцин 

8.  25.08.2019р. 

17.00 год.    

 

Еко-акція «Бережемо 

рідну землю»  

Міський парк 

культури та 

відпочинку 

ім.Т.Г.Шевченка 

Б.Мандроцин  

9.  25.08.2019р. 

17.30 год. 

Майстер-клас 

«Виготовлення карти 

України»  

Міський парк 

культури та 

відпочинку 

ім.Т.Г.Шевченка 

М. Озарко 



Додаток 3 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від _________ № _____ 

 

Кошторис  

витрат на проведення культурно-мистецьких заходів з відзначення 

28-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Необхідне 

фінансування, 

грн. 

ТПКВКМБ Головний 

розпорядник 

коштів 

1.  Експлуатація 

сценічної конструкції 

(14*12) 

 

 

38 400,00 

1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

2.  Експлуатація 

елементу сценічного 

майданчику. Портали 

лінії затримки 

 

 

12 000,00 

1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

3.  Експлуатація 

додаткових сценічних 

конструкцій. Рубка 

4*4 

 

 

8 000,00 

1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

4.  Оформлення сцени 

(банер 120кв.м) 

 

27 000,00 

1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

5.  Звукотехнічне 

забезпечення 

 

88 436,00 1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

6.  Світлотехнічне 

забезпечення 

 

23 474,00 1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

7.  Беклайн (послуги) 

 

6 900,00 1014082  

«Інші заходи 

Департамент   

культури 



 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради      Ігор Шевчук 
 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

8.  Друкована продукція 3 600,00 1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

Всього:     207 810,00 


