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Галузь культури Івано-Франківської міської ОТГ, об’єднуючи зусилля 

всіх своїх закладів та залучаючи аматорські і громадські творчі сили, у 

третьому кварталі 2020 року впевнено продемонструвала свій високий 

професійний рівень під час проведення державних свят, фестивалів та 

загальноміських святкових заходів із врахуванням всіх карантинних вимог та 

обмежень.  

До мережі культури Івано-Франківської міської ОТГ належать 16 клубних 

установ: Центральний Народний дім, Міський Народний дім, Муніципальний 

Центр дозвілля, Центр сучасного мистецтва, НД «Княгинин», НД с. Хриплин, 

НД с. Крихівці, НД с. Микитинці, НД с. Угорники, БК с. Вовчинець, БК 

с.Черніїв, БК с. Підлужжя, БК с. Підпечери, БК с. Березівка, БК с. Колодіївка, 

6 мистецьких шкіл, Комунальний концертний заклад культури «Об’єднання 

муніципальних мистецьких колективів м. Івано-Франківська», міська 

централізована бібліотечна система, яка об’єднує 23 бібліотеки, та один 

театральний заклад культури – Новий театр. 

У всіх закладах культури впродовж звітного періоду було забезпечено 

виконання всіх профілактичних заходів щодо попередження масового 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.  

З цією метою всі заклади були забезпечені антисептичними та дезінфікуючими 

засобами, безконтактними термометрами і засобами індивідуального захисту. 
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

Фінансування закладів та установ культури міста  III кв. 2020р.  

 

 Затверджено 

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

Загальний фонд 
*без  Одержувачів 

79 268,9 61 262,0 

в т.ч.  з/п        67 625,7 55 861,0 

в т. ч. відзначення святкових і 

пам’ятних  дат 
5 123,9 3 100,0 

Спеціальний фонд 2 747,1 471,3 

в т.ч. з/п 1 821,7 252,3 

Бюджет розвитку 1 497,1 334,6 

Разом: 83 513,1 62 067,9 

 

На утримання закладів та установ культури міста у III кв. 2020р. було 

затверджено за загальним фондом бюджетні асигнування у розмірі 79 268,9 

тис.грн., фактично профінансовано 61 262,0тис.грн., в тому числі на заробітну 

плату затверджено  67 625,7тис.грн., профінансовано – 55 861,0 тис.грн.      

За спеціальним фондом затверджено – 4 244,2 тис.грн., надійшло – 1 972,4 

тис.грн., використано – 805,9 тис.грн., зокрема: 

 

                                 Кошти загального фонду 

 

 

 

Назва закладів, установ, 

організацій 

Затверджено  

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

МЦБС 

в тому числі з/п 

11033,4 

9400,1 

7936,1 

7439,0 

 Народні доми 

в тому числі з/п 

10684,3 

8470,3 

7289,2 

6578,8 

ПСМНЗ 

в тому числі з/п 

47483,5 

45303,0 

39481,5 

38677,5 

Департамент культури  

в т. ч. з/п 

2699,3 

2372,3 

1814,9 

1593,1 

Централізована  бухгалтерія 

в т.ч.  з/п 

2244,5 

2080,0 

1640,3 

1572,6 

Оздоровлення та відпочинок 

дітей 
- - 
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Кошти спеціального фонду 

 

Назва закладу, установи, 

організації 

 

 

 

Затверджено  

   (тис.грн.) 

Профінансовано 

(тис.грн.) 

МЦБС 212,4 104,7 

Народні доми 

в т. ч.  з/п 
245,6 

42,7 

142,7 

             

 

16,6 

 

39,0 

ПСМНЗ 

в т. ч. з/п 
3 014,7 

1 779,0 

431,6 

213,3 

Цільові фонди  
(КПКВ 1017691) 

586,0 126,9 

Департамент культури 

 
185,5 - 
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Матеріально-технічна база 

 

У 2020 році заплановано проведення капітальних ремонтів в 7 закладах 

культури, планована вартість яких дорівнює 1022390,00 грн.  

У список на проведення  включено: 

 

Івано-Франківська державна дитяча художня школа – тривають 

будівельні роботи, завершено кабінет на 1 поверсі та підвальні приміщення, 

роботи виконані на 60%. 

№ 

п/п 

 

Об’єкт 

Код 

ТПКВКМБ 

Вартість 

(грн) 

1 

Капітальний ремонт з влаштування  

скріпленої зовнішньої теплоізоляції Івано-

Франківської державної дитячої художньої 

школи по вул. Павлика, 17 в м. Івано-

Франківську, в т.ч. ПВР+роботи  

1011100 75 000,00 

2 

Капітальний ремонт кабінетів  теплоізоляції 

Івано-Франківської державної дитячої 

художньої школи по вул. Павлика, 17 в м. 

Івано-Франківську, в т.ч. ПВР+роботи 

(перехідний) 

1011100 350 000,00 

3 

Капітальний ремонт авдиторій та 

встановлення охоронно-пожежної 

сигналізації в Івано-Франківській дитячій 

музичній школі №3 ім. А. Кос-

Анатольського по вул. Галицька, 101 в м. 

Івано-Франківську, роботи (перехідний) 

1011100 350 000,00 

4 

Капітальний ремонт з влаштуванням 

пожежного виходу на горище в  Івано-

Франківській дитячій хореографічній школі 

по вул. Вовчинецька, 127  

1011100 67 390,00 

5 

Капітальний ремонт Івано-Франківської 

дитячої музичної школи № 2 ім. В. 

Барвінського по вул. С. Стрільців, 88а в м. 

Івано-Франківську. Заміна зовнішньої  

мережі теплопостачання, в т.ч. ВР+роботи 

1011100 5 000,00 

6 

Капітальний ремонт Муніципального центру 

дозвілля по вул. Набережна, 42 в м. Івано-

Франківську. Встановлення пожежної 

сигналізації, в т.ч. ВР+роботи 

1014060 100 000,00 

7 

 Реконструкція входу, встановлення пандуса 

у читальному залі центральної міської 

бібліотеки по вул. Пилипа Орлика, 5  

1014030 75 000,00 

Всього: 1 022 390,00 
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Встановлення пожежної сигналізації в Муніципальному Центрі по вул. 

Набережна, 42 в м. Івано-Франківську – виготовлено проєктно-кошторисну 

документацію, відбувається експертиза. 

 Заміна зовнішньої та внутрішньої мережі теплопостачання в Івано-

франківській дитячій музичній школі № 2 ім. В. Барвінського по вул. С. 

Стрільців, 88 в м. Івано-Франківську – проведено попередні переговори з 

проєктантами, погоджено перелік необхідних робіт. 

Івано-Франківська дитяча музична школа №3 ім. А. Кос-Анатольського 

– будівельні роботи завершено. 

Центральний Народний дім (замовник робіт – Управління капітального 

будівництва) – проведено демонтажні роботи, обдирання стін, демонтаж 

перегородок, дверей, оббивання штукатурки, розбирання підлоги. 

Народний дім «Княгинин» (замовник робіт – Управління капітального 

будівництва) – зроблено ремонт приміщень першого та другого поверхів, 

підвальних приміщень, вносять зміни в проєкт щодо ремонту актового залу. 

Роботи призупинено. 

 Сумарно по капітальних ремонтах профінансовано 186 840,2 грн. 

 

Поточні ремонти 

У 2020році заплановано проведення поточних ремонтних робіт в 8 

закладах культури, планована вартість яких дорівнює 350 000,00 грн. У список 

на проведення загально-будівельних поточних робіт включено: 

№ Предмет закупівлі 
Всього  

очікувана сума 

1 
Поточний ремонт огорожі Народного дому 

«Княгинин» (огорожа, ворота) по вул. Галицька, 40 
44 000,00 

2 

Заміна ввідних автоматів та винесення лічильника 

в короб, Івано-Франківська обл., Тисменецький 

район, с.Колодіївка, вул. Чорновола , 3 

10 000,00 

3 

Поточний ремонт пожежної сигналізації в 

Міському Народному домі по вул. Вовчинецька, 

188  

75 000,00 

4 

Поточний ремонт  класів та коридору Івано-

Франківської дитячої музичної школи №1 ім. М. 

Лисенка по вул. Незалежності, 46 

49 000,00 

5 

Поточний ремонт, встановлення пожежної 

сигналізації в Івано-Франківській дитячій 

хореографічній школі по вул. Вовчинецька, 127 

64 000,00 

6 

Поточний ремонт кабінетів в Івано-Франківській 

державній дитячій художній школі (корпус 2) по 

вул. Чорновола, 25, 27 

25 000,00 

7 

Поточний ремонт кабінетів в Івано-Франківській 

державній дитячій художній школі (корпус 1) по 

вул. Павлика, 17 

20 000.00 

8 
Поточний ремонт книгосховища в Центральній 

дитячій бібліотеці по вул. Бандери, 8 
47 000,00 
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 Всього: 350 000,00 

 

Станом на 14.09.2020р: 

–  завершено поточний ремонт огорожі Народного Дому «Княгинин», 

встановлено огорожу та ворота; 

–  завершено ремонт пожежної сигналізації в Івано-Франківській дитячій 

хореографічній школі; 

–  погоджено перелік робіт,  кошторис, зареєстровано договір з поточного 

ремонту пожежної сигналізації в Міському Народному домі по вул. 

Вовчинецькій, 188; 

–  завершено ремонт  класів та коридору Івано-Франківської дитячої 

музичної школи №1 ім. М. Лисенка; 

–  завершено поточний ремонт кабінетів в Івано-Франківській державній 

дитячій художній школі (корпус 2) по вул. Чорновола, 25, 27, роботи 

проведено за рахунок спецкоштів у сумі 11,6 тис. грн.;  

–  здійснено заміну ввідних автоматів та винесення лічильника в короб, 

Івано-Франківська обл., Тисменецький район, с.Колодіївка, вул. Чорновола , 

3; 

–  завершено поточний ремонт по жежної сигналізації в Дитячій 

хореографічній школі, по вул. Вовчинецька, 127; 

–  завершено поточний ремонт класів в Школі мистецтв с. Підпечари, вул. 

Січових Стрільців, 2; 

–  розпочато роботи в Центральній дитячій бібліотеці по вул. Бандери, 8 – 

винесено книги та стелажі з книгосховища, демонтовано підлогу, просушено 

та оброблено приміщення засобами проти грибка. 

Також проведено позаплановий ремонт частини даху в Івано-

Франківській державній дитячій художній школі (корпус 1) по вул. Павлика, 

17, у зв’язку з тим, що під час штормового вітру було пошкоджено частину 

покрівлі. Вартість робіт 5,1 тис грн. 

 

Для забезпечення повноцінної та безпечної діяльності закладів та 

установ культури вжито наступних заходів: 

 придбання комп’ютерної техніки – 85,5 тис. грн.; 

 технічне обслуговування комп’ютерної техніки – 3,6 тис. грн.; 

 придбання офісних стільців – 43 тис. грн. 

 перезарядка та ремонт вогнегасників – 16,2 тис. грн.; 

 послуги зв’язку – 12,9 тис. грн.; 

 пожежне спостереження – 3,9 тис. грн.; 

 послуги Інтенет – 24,5 тис. грн.; 

 страхові послуги – 45,4 тис. грн.; 

 антисептичні та дезінфікуючі засоби – 11,4 тис. грн.; 

 термометри безконтактні – 14,9 тис. грн. 
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Під час карантину працівники Івано-Франківської міської 

централізованої бібліотечної системи подавали 8 проєктних заявок  на конкурс 

«Стипендії для спеціалістів культури та креативних індустрій» від House of 

Europe – це програма, яку  фінансує Європейський Союз. Стипендії 

підтримують працівників культури та креативних індустрій під час пандемії 

COVID-19. В ІІІ кварталі 2020 року було оголошено результати, за якими 5 

працівників Івано-Франківської МЦБС отримали по 3000, 00 грн кожен за 

проходження безкоштовних онлайн-курсів.   

В 2020 році подано заявку на фінансову підтримку від Українського 

культурного фонду. У серпні 2020 року Департамент культури Івано-

Франківської міської ради підписав грантову угоду з Українським культурним 

фондом та розпочав реалізацію проєкту «Літня арт-школа «Мистецтво – 

простір єднання». Проєкт реалізовується з метою усвідомлення учасниками 

літньої арт-школи  необхідності збереження архітектурної спадщини, цінності 

архітектурних споруд та значення необхідності їх збереження, створення умов 

для взаємодії дітей та підлітків різного віку та різних регіонів України, що 

дасть розуміння єдності України, незалежно від мови спілкування чи місця 

проживання. Проєкт реалізовується спільно з м. Володимир-Волинський та м. 

Попасна. Під час підготовки проєкту «Літня арт-школа «Мистецтво – простір 

єднання» планувались одні заходи проєкту, формат проведення та бюджет, 

який був практично в 2 рази більший, однак, у зв’язку з пандемією та 

впровадженням карантину, виникла необхідність змінити форму проведення 

та, відповідно, зменшили фінансування, практично, вдвічі (загальний бюджет 

проєкту – 43700, 00 грн). 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА.  

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ. 

 

Основні завдання закладів Департаменту культури у ІІІ кварталі 

поточного року були направлені на забезпечення високоякісних культурних 

послуг для всіх верств населення, збереження та поширення соціокультурного 

простору міста, здобутків культури, покращення матеріально-технічної бази 

мережі культурно-мистецьких закладів, сприяння розвитку аматорської 

художньої творчості, організацію та проведення на високому рівні міських 

масових заходів. 

Впродовж звітного періоду організація та проведення культурно-

мистецьких заходів були спрямовані на збереження духовних, історичних та 

національних традицій нашого народу. Змістовне дозвілля франківців 

забезпечували клубні установи, серед яких – 16 закладів культури клубного 

типу, з них 5 – в сільській місцевості приміської зони, 6 – в сільській місцевості 

Івано-Франківської міської ОТГ: 

 Центральний Народний дім;  

 Міський Народний дім; 

 Муніципальний Центр дозвілля; 

 Народний дім «Княгинин»; 

 Народний дім с. Угорники; 

 Народний дім с. Микитинці; 

 Народний дім с. Крихівці;  

 Народний дім с. Хриплин;  

 Будинок культури с. Вовчинець;  

 Будинок культури с. Черніїв;  

 Будинок культури с. Підлужжя;  

 Будинок культури с.  Березівка;  

 Будинок культури с. Підпечери;  

 Будинок культури с. Колодіївка;  

 Будинок культури с. Добровляни;   

 Комунальний заклад «Івано-Франківський Центр сучасного мистецтва».  

В умовах діючого карантину впродовж ІІІ кварталу 2020 року закладами 

культури було проведено 162 культурно-масових заходи з дотриманням всіх 

карантинних обмежень, на яких було присутніх 19643 глядачі, з них – для 

дітей та підлітків 60 заходів із загальною кількістю присутніх 5960 осіб. 

На високому професійному рівні відбулися культурно-мистецькі заходи, 

творчі зустрічі, концертні програми, конкурси, фестивалі, виставки, 

літературні зустрічі, конференції тощо безпосередньо у закладах культури. 

Впродовж кварталу проводилися заходи до відзначення свята Івана Купала,  

Дня Державного Прапора України, 29 річниці незалежності України, 164 

річниці від дня народження  видатного українського письменника І. Я. Франка, 

Дня благодійності, Дня родини, а також заходи до відзначення професійних 
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свят: Дня бухгалтера та аудитора, Дня фізичної культури та спорту, Дня 

будівельника, Дня медичного працівника та інші. 

За звітній період слід відзначити наступні мистецькі заходи: 

 VІІ міський фестиваль мистецтв «Мелодії парку»: 

 
 фестиваль «Все українське на новий лад», присвячений Дню 

Незалежності України та Дню Державного Прапора України; 

 офіційна церемонія підняття Державного Прапора України: 

 
 

 урочистості та святковий концерт «Зустрічала Україна свято волі» з 

нагоди відзначення 29 річниці незалежності України; 

 тематичний концерт «Місто і пісня Франкові», присвячений 164 річниці 

від дня народження українського письменника І. Я. Франка: 
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 вручення міської літературної премії ім. І. Франка:  

 

 
 

 «Виставка-ярмарок – 2020» за участю мистецьких колективів Івано-

Франківської міської ОТГ з нагоди відзначення Дня Незалежності 

України: 
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 обмінні концерти муніципальних та народних аматорських колективів 

міських закладів культури у селах приміської зони: 

 
Серед проведених культурно-масових заходів закладів культури також 

слід відзначити і заходи, які проводились в соціальній мережі «Фейсбук» та в 

онлайн-режимі: 

 відео-привітання з нагоди свята Івана Купала (ЦНД, МНД, МЦД, 

НД «Княгинин», НД с. Микитинці, НД с. Крихівці, БК с. Підлужжя, 

БК с. Черніїв); 

 відкритий відео-простір «Мистецтво проти пандемії» з нагоди свята 

Івана Купала (заклади культури міста); 

 відео-привітання з нагоди Дня родини «Щаслива родина – міцна           

Україна» (ЦНД); 

 відео-передача «Все починається з сім’ї» (МНД); 
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 відео-привітання з нагоди Дня родини (НД с. Крихівці); 

 відкритий відео-простір «Мистецтво проти пандемії» (НД «Княгинин»); 

 відкритий відео-простір «Мистецтво проти пандемії» (БК с. Вовчинець); 

 онлайн-відео-презентація книги-літопису з нагоди святкування Дня 

заснування с. Крихівці (НД с. Крихівці); 

 відео-версія «З добром у світ», присвячена Дню благодійності; 

 відео-привітання  з нагоди Дня сусіда (НД с. Крихівці); 

 відео-привітання з нагоди 554 річниці з дня заснування с. Колодіївка (БК 

с. Колодіївка). 

У ІІІ кварталі відбулися ряд творчих подій. Зокрема, 29 липня 2020 року 

вшановували пам’ять одного із найвизначніших духовних лідерів – 

Митрополита Андрея Шептицького.  З нагоди цієї  визначної події в закладах 

культури відбулись наступні заходи: 

– тематичний духовний захід «Свіча добра і вічної любові», присвячений 

155 річниці від дня народження митрополита УГКЦ Андрея 

Шептицького (методичний кабінет): 

 
– година духовності в соціальній мережі «Незгасний світоч Галичини» до 

155-річчя від дня народження А. Шептицького (НД с. Крихівці); 

– відео-ролик «Андрей Шептицький – духовний провідник нації» з участю 

народного аматорського хору духовної музики «Сяйво» (НД с. 

Микитинці); 

– відео-ролик до відзначення 155-річчя від дня народження митрополита 

Галичини А. Шептицького з участю камерного хору «Воскресіння» (НД 

«Княгинин»); 

– відео-презентація «Андрей Шептицький – Мойсей українського духу» з 

участю муніципального камерного хору «Галицькі передзвони» (ЦНД); 

– інформ-хвилинка «Андрей Шептицький – духовна велич Галичини» 

(МЦД); 

– відео-ролик «Ім’я, що в пам’яті живе» (БК с. Підлужжя); 
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– концерт Богородичних піснеспівів «Богородицю і Матір світла піснями 

звеличаємо» з нагоди свята Різдва Пресвятої Богородиці в рамках 

проведення Університету духовного відродження (НД «Княгинин»). 

У День Незалежності України франківці мали чудову нагоду вчергове 

відчути красу і силу української музики і пісні. З нагоди свята на центральній 

площі міста проведено дві різнопланові концертні програми – урочисте 

привітання мистецьких колективів міста та відео-концерт «Ода 

Незалежності». Після молебню на Вічевому майдані у святкових урочистостях  

взяли участь представники міської і обласної влади та громадськість міста. З 

Днем Незалежності України усіх мешканців і гостей міста привітав міський 

голова Руслан Марцінків та народна депутатка України Оксана Савчук. Після 

віче зі святкової сцени лунали привітання від франківських мистецьких 

колективів – муніципального оркестру народної музики «Рапсодія», ансамблю 

народної музики «Бревіс», муніципального камерного хору «Галицькі 

передзвони» та вокального ансамблю «Гуцулочки Карпат»: 

 
 

Їхні виступи були сповнені особливого патріотизму і святкового настрою. 

Пізніше франківці мали чудову нагоду насолодитися неперевершеним 

звучанням вишуканої інструментальної музики та поринути у прекрасний світ 

класичної музики, де з екрану головної святкової сцени Івано-Франківська 

звучали найкращі зразки класичних та сучасних інструментальних композицій 

у виконанні найвідоміших і найвіртуозніших оркестрів України. Такі 

віртуальні концерти відбулися до Дня Незалежності по всій Україні в рамках 

мистецької акції «Ода незалежності», яку реалізував благодійний фонд 

«Відкрита музика міста». 

Загалом до Дня Незалежності України закладами Департаменту культури 

було проведено 63 заходи: 

– урочисте підняття Державного Прапора України (заклади сіл приміської 

зони); 

– святкова хода громадськості міста Івано-Франківська; 
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– святкова хода вулицями с. Черніїв; 

– святкові концерти «Наш стяг – пшениця у житах», «З Україною в серці», 

«Мати-Україно, ти одна у нас!», присвячені Дню Державного Прапора 

України та  Дню Незалежності України (заклади культури міста та сіл 

приміської зони); 

– експозиція вишивок та вишитих книжок майстрині, просвітянки Наталії 

Синиці (НД «Княгинин); 

 
– святковий концерт «Нове життя народної пісні» (методичний кабінет); 

– мистецька акція «Музичні балкони» (ДМШ міста); 

– святкові концерти за участю мистецьких колективів Івано-Франківської 

міської ОТГ; 

– відкриття святкової інсталяції «Серце міста» в рамках молодіжного 

культурно-мистецького заходу «Запалюємо серця»: 
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– концертно-розважальна програма  за участю людей з обмеженими 

можливостями: 

 

 
 

 

 

– зона релаксу для людей «золотого віку»: 

 
 

 

– дитяче свято «Острів дитинства»: 
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– мистецька акція «Мистецька вулиця»: 

 
 

– ювілейний концерт «Лине пісня через три століття» з нагоди 130-річчя 

створення народного аматорського хору «Первоцвіт» НД с. Микитинці: 
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 Також до Дня Незалежності України проводились заходи і в соціальній 

мережі «Фейсбук»: 

– відео-флешмоб за участю народного аматорського ансамблю народного 

танцю «Галицька веселка» (МНД); 

– онлайн-концерт «Україна єдина» (МНД); 

– відео-привітання з нагоди відзначення Дня Незалежності України (БК с. 

Підлужжя). 

27 серпня вся Україна святкувала 164 річницю від дня народження Івана 

Яковича Франка. Івано-Франківськ теж не оминув цю дату увагою, відбувся 

ряд заходів, приурочених творчості письменника. Зокрема, непересічне 

святкове дійство відбулося на Вічевому майдані, де звучали неповторні твори 

Івана Яковича. Під час заходу міський голова Руслан Марцінків нагородив 

цьогорічних лауреатів премії І. Франка у галузі журналістики та літератури.  

Також були проведені і наступні заходи в закладах культури: 

– «Франкові читання на Княгинині», присвячені 164 річниці від дня 

народження І. Франка (НД «Княгинин»): 
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– концерт «Місто і пісня Франкові»: 

 
– виставка дитячого малюнку «Франковий мотив» (ЦСМ): 
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Впродовж третього кварталу творчими працівниками закладів культури 

були організовані заходи  патріотичного спрямування: 

– відкриття анотаційної дошки почесному громадянину Івано-

Франківська, ветерану дивізії «Галичина», голові станиці Галицького 

Братства 1-ї Української дивізії Української Національної Армії 

Михайлу Мулику (ЦНД); 

– лекція «Роман Шухевич. Історія звитяги» в рамках проведення Клубу 

цікавих зустрічей «Посиденьки у пані Анни (НД с. Микитинці); 

– участь народного аматорського вокального чоловічого ансамблю 

«Черемош» у віче з нагоди 100-річчя створення Української Військової 

Організації під проводом Є. Коновальця (ЦНД). 

Знайшли своїх шанувальників і родинні заходи, які започатковані ще у 2016 

році. 

З нагоди проведення  свят  «Дня сусіда» та «Дня села» в приміських селах 

Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади були проведені 

такі заходи: 

– концерт муніципального тріо бандуристок «Намисто» з нагоди «Дня 

сусіда» в с. Добровляни; 

– «Свято сусіда» в с. Колодіївка (БК с. Колодіївка): 
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– святкування з нагоди заснування  Дня с. Черніїв за участю 

муніципального оркестру народної музики «Рапсодія» та народного 

аматорського ансамблю народного танцю «Карпати» (БК с. Черніїв). 

Важливе місце у діяльності закладів культури клубного типу займає 

робота з дітьми та молоддю. У роботі з дітьми і молоддю використовувались 

різнопланові форми організації заходів, але, в основному, у зв’язку з 

запровадженням карантинних обмежень, проводились онлайн-заходи, відео-

концерти та відео-лекції. По вихованню дітей та молоді в клубних закладах 

вели свою роботу дитячі творчі колективи, любительські об’єднання і клуби 

за інтересами, народні університети та оздоровчі гуртки. Слід відзначити 

роботу народних аматорських студій – кіностудії «Верховина» та фотостудії 

«Обрій».  

В закладах культури важливе значення в роботі з дітьми та молоддю 

займають університети культури. У ІІІ кварталі вели свою роботу 8 

університетів культури, в яких налічується 625 постійних слухачів: 

університет музичної культури, університет духовного відродження, 

університет правового виховання (Центральний Народний дім); університет 

етики та естетики (Міський Народний дім); школа ввічливості 

(Муніципальний Центр дозвілля); університет етики та естетики, університет 

духовного відродження (Народний дім «Княгинин»), університет 

«Народознавство»  (Народний дім с. Микитинці).  

Також в закладах культури клубного типу для дітей та молоді вели свою 

роботу 17 клубів за інтересами, які мають 596 постійних слухачів, (клуб 

«Цікаві зустрічі» Центрального Народного дому; клуб «Цікаві зустрічі», клуб 

духовного розвитку, клуб «Милосердя», клуб авторської пісні та поезії, клуб 

вихідного дня «SOFT» Міського Народного дому; клуб «Цікаві зустрічі», клуб 

юних знавців історії та етнографії, клуб лемківської культури Народного дому 

«Княгинин»; клуб цікавих зустрічей «Давайте знайомитись», волейбольний 

клуб «Будівельник», творчий клуб за інтересами «За покликом душі» 
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Муніципального Центру дозвілля; любительський літературний клуб 

«Кришталеві джерела», любительський клуб образотворчого мистецтва 

«Чарівний олівець», любительський клуб цікавих зустрічей «Посиденьки у 

пані Анни» Народного дому с. Микитинці; клуб «Любителі народної пісні» 

Народного дому с. Черніїв).  

Своєю цікавістю вирізняються наступні заходи: 

– в соціальній мережі свято для дітей «Літні розваги» (МНД); 

– в соціальній мережі молодіжний концерт «Літо розмаїте» (ЦНД); 

– конкурсно-розважальна програма «Острів дитинства», присвячена Дню 

Незалежності України  (МЦД); 

– мистецько-розважальна програма для дітей та молоді «Вінок пісень, тобі 

країно!», присвячена Дню Незалежності України (ЦНД); 

– концерт «З добром у світ», присвячений Дню благодійності (ЦНД); 

– в соціальній мережі концерт «Добрий день, країно знань» в рамках 

проведення Університету етики та естетики (МНД); 

– бесіда в соціальній мережі: «Види ремесел українців» в рамках 

проведення Університету «Народознавство» (НД с. Микитинці); 

– розважальна програма для дітей «Осінній марафон» (МНД); 

– дитячі розваги, присвячені Дню Незалежності України (НД с. Крихівці): 

 
 

– концерт «Знання – скарб, найсвітліша дорога в світі», присвячений Дню 

Знань за участю шкільних колективів та творчих колективів Народного 

дому с. Угорники (НД с. Угорники); 

– зустріч з першим оператором студії «Галичина» О. А. Підліснюком та 

перегляд авторських відеофільмів про «Прикарпаття» до Дня 

українського кіно (НД с. Угорники); 

– майстер-клас «Шоко-кідс» з виготовлення виробів та фігур з шоколаду 

(БК с. Угорники); 

– відео-майстер-клас «Голуб миру» до відзначення Міжнародного дня 

миру (НД с. Хриплин); 
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– музичне привітання від учасників концертної діяльності до 

Міжнародного дня захисту дітей (БК с. Березівка);  

– творчий ранок «Літо, прощавай» з нагоди відзначення свята Дня знань 

 (МЦД); 

– виставка дитячих робіт переможців попередніх конкурсів «Франковий 

мотив» (Центр сучасного мистецтва): 

 

 
 

 

 

– інтерактивна акція з елементами малювання «Український колорит» 

(Центр сучасного мистецтва): 
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– Франкові читання на Княгинині» до Дня народження Івана Франка (НД 

«Княгинин»); 

– відеопривітання «Щаслива родина – міцна Україна» з нагоди 

відзначення Дня родини  (ЦНД); 

– мистецько-розважальна програма для дітей та молоді «Вінок пісень тобі, 

країно» з нагоди святкування Дня Державного Прапора України (ЦНД); 

– літературно-музична композиція «Свято родини» до відзначення Дня 

Незалежності України (Клуб цікавих зустрічей «Давайте знайомитись», 

МЦД); 

– бесіда «Свято радості» до відзначення свята Віри, Надії, Любові та Дня 

усиновлення (Клуб «За покликом душі», МЦД); 

– волейбольний турнір клубу «Будівельник» до відзначення Дня 

будівельника (Волейбольний клуб «Будівельник», МЦД); 

– відео-лекція «Андрей Шептицький – Мойсей українського духу» з 

нагоди відзначення 155 річниці від Дня народження Андрея 

Шептицького (Клуб «Цікаві зустрічі» ЦНД); 

– майстер-клас «Українські рідковживані слова» (Клуб авторської пісні та 

поезії МНД); 

– зустріч з виконавцями естрадних пісень (Клуб цікавих зустрічей МНД). 

Важливу роль у формуванні молодого покоління відіграє і фізичне 

виховання. У спортивних залах Муніципального Центру  дозвілля регулярно 

проводяться міські, обласні, всеукраїнські та міжнародні змагання  з 

волейболу, баскетболу, міні-футболу. Також в Центрі  працюють  п’ять 

оздоровчих гуртків, в яких займаються 76 учасників: 

– гурток бойового самозахисту «Еней»; 

– гурток «Атлет»; 

– гурток «Здоров’я»; 
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– гурток для молоді з фізичними вадами; 

– волейбольний клуб ветеранів «Будівельник». 

Впродовж ІІІ кварталу поточного року в закладах культури клубного типу 

м. Івано-Франківська та приміських сіл Івано-Франківської міської ради 

функціонували 118 мистецьких колективів, в яких брали участь 1800  аматорів 

сцени, серед яких 41 дитячих колективів, учасниками яких були 621 дітей 

різної вікової категорії. За звітний період силами творчих колективів було 

проведено 47 концертів різної форми подачі (відео, онлайн-трансляція, живе 

виконання на сценах, майданчиках, дворах і т.д.). Концертні виступи, які 

проводились на сцені, відвідали 10 750 глядачів. Дитячих концертів було 

організовано і проведено 11, їх переглянули 4000 осіб. В ІІІ кварталі кращими 

були наступні концертні заходи: 

– відео-концерт-привітання до свята Івана Купала «На Івана, на Купала...»; 

– концерт в рамках проєкту «Родинне свято»; 

– концерти мистецьких колективів у рамках VІІ міського фестивалю 

мистецтв «Мелодії парку»; 

– мистецький захід «Зустрічала Україна свято волі» з нагоди відзначення 

29 річниці незалежності України; 

– концерт «З добром у світ», присвячений Дню благодійності; 

– концерт духовної пісні «Радуйся, Маріє» з нагоди святкування Різдва 

Пресвятої Богородиці; 

– дитячий концерт «Молодь і майбутнє» (творча зустріч з учасниками та 

керівником вокальної студії «МуЗіба); 

– музичні вітання «Вінок пісень тобі, країно» з нагоди відзначення Дня 

Державного Прапора України; 

– відео-версія молодіжного концерту «Літо розмаїте» в рамках фестивалю 

«Привіт, літо!»; 

– пісенні вітання «Наш стяг – пшениця у степах» з нагоди відзначення Дня 

Державного Прапора України; 

– відео-концерт, присвячений річниці заснування села Березівка; 

– концерт «Велична і свята моя рідна земля», присвячений річниці 

заснування села Черніїв; 

– концерт духовної музики «Не потоком шумних, галасливих фраз, а 

невтомною працею любіть Україну», присвячений 155 річниці від дня 

народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького;  

– музичне відео-привітання, приурочене 155 річниці від дня народження 

митрополита УГКЦ Андрея Шептицького ; 

– музичне відео-привітання до відзначення дня Державного прапора 

України; 

– музичне відео-привітання до Дня сусіда; 

– музичне відео-привітання до храмового свята Успіння Пресвятої 

Богородиці. 

Слід відзначити і роботу Центру сучасного мистецтва. Впродовж третього 

кварталу року Центр сучасного мистецтва організовував та проводив виставки 

сучасного мистецтва виставки живопису, світлові інсталяції та інтерактивні 
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акції. Під час кожної виставки проводилися кураторські екскурсії для дітей та 

дорослих. А саме: 

– виставка сучасного мистецтва «Рефлексії часу»; 

– виставка «Микола Яворський «Живопис» (Прикарпаття); 

– презентація відеоролика привітань івано-франківських художників з 

Днем Державного Прапора України та Днем Незалежності України 

«Барви Незалежності» (в соціальній мережі); 

– світлова інсталяція на фасадах визначних будівель міста; 

– інтерактивна акція з дітьми з елементами малювання «Український 

колорит»; 

– виставка дитячих робіт «Франковий мотив» до відзначення 164 річниці 

від дня народження І. Франка; 

– інсталяція-фотозона «Промінь незалежності» до відзначення Дня 

Державного Прапора України та Дня Незалежності України: 

 
– виставка «Инший пейзаж». 

У виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної 

спілки художників України відбулася 15 виставка сучасного мистецтва 

«Рефлексії часу». У відкритій обласній виставці взяли участь 32 митці із 

Прикарпаття та інших регіонів України. Загалом у експозиції було 

представлено 58 робіт, серед яких – живопис, текстиль, скульптура, кераміка 

та інсталяція. 

На площі Міцкевича з нагоди Дня Незалежності України Центр сучасного 

мистецтва організував інтерактивну акцію «Український колорит». Усі 

бажаючі змогли спробувати себе у ролі художника та створити цікавий і 

незвичайний малюнок. 
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МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 

 

Як правило, літній період завжди насичений цікавими непересічними 

подіями, які мають місце у бібліотеках міста. У зв’язку з карантинними 

обмеженнями ІІІ квартал 2020 року вирізнився дещо іншим підходом до 

організації заходів, а також багато з них були реорганізовані в онлайн-заходи. 

Однак, бібліотечні працівники застосували весь творчий потенціал, щоб 

користувачі бібліотеки навіть у час карантину могли повністю задовільнити 

свої потреби у бібліотечних послугах. 

Таким чином, у ІІІ кварталі 2020 р. бібліотеками міста було проведено 117 

масових   заходів, обслужено 1503 користувачів, відвідування становить 9965; 

книговидача – 31350, кількість анонсів – 53; подано інформацій на сайт – 105 

(дані за липень-серпень).  

Крім того, на даний час активно функціонують два бібліотечні сайти – 

сайт Івано-Франківської центральної бібліотечної системи та сайт 

Центральної дитячої бібліотеки, а також сторінки в соціальних мережах 

Facebook, Instagram, Telegram, Viber та YouTube.  

Статистика відвідуваності вищенаведених інформаційних ресурсів 

становить:  

 соц. мережі Facebook, Instagram, Telegram, Viber –  43 971  переглядів; 

 відеохостинг YouTube – 325 переглядів; 

 офіційний сайт МЦБС – 5 053 переглядів; 

 сайт центральної дитячої бібліотеки – 40 018 переглядів. 

Традиційно бібліотеками міста щороку у літній період реалізовується 

прєкт «Літо+». У ІІІ кварталі 2020 р. в його рамках було проведено ряд 

масових заходів: літературні жмурки «Знайди героя казки» (філія №13), 

інтерактивна вікторина «Розумній малечі про небезпечні речі» (філія №14), 

розважальний пікнік «Тисяча цікавих мудровинок» (ЦДБ), веселий 

вікторинограй «Що, чому і як буває – наші діти відгадають» (ДФ№1), 

літературний пінг-понг «Загадки на кмітливість» (філія №14), книжкове 

інтелект-кафе «Літнє меню для книголюбів» (філія №12), бібліотечний вікенд 

«Цікаві книжки – веселі канікули» (філія №6), графіті-аукціон «Літо очима 

дітей» (філія №4), бібліопікнік «Відпочивай з книгою» (філія №7), бібліо-арт-

майстерня «Різнобарв'я візерунків» (ДФ№1), фантазійна година творчості 

«Жителі країни Мурляндії» (філія №8), урок безпеки «Пішохідний перехід» 

(філія №1), конкурс загадок «На гостину до Їжачка-Питайлика» (філія №9), 

літературні читання «Цікаві канікули» (філія №14), літературний конкурс «Як 

пройшло моє літо» (філія №11), майстер-клас «Виготовлення патріотичної 

парасольки» (філія №13), пізнавальна мандрівка «В океані рідного народу 

відкривай духовні острови» (філія №3). 
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Бібліотеки завжди намагаються звернути увагу на святкові дати в 

українському календарі. Задля цього проводиться ряд заходів. Окрема увага у 

ІІІ кварталі була приділена давньому українському святу Івана Купала. Щоб 

краще пригадати традиції та звичаї, пов’язані з цим святом, було проведено 

наступні заходи: народознавча година «Ой плету, плету віночок, водою 

пускаю» (філія №9), святкова містерія «Гей на Івана, гей на Купала!» 

(читальний зал ЦБ), година народознавства «Звичаї та традиції для Івана 

Купала» (філія №12), фольклорний етюд «Купальські свята – це легенда» 

(філія №6). 

Не оминули бібліотекарі і ще одну важливу дату – 16 липня, День 

прийняття декларації про державний суверенітет України, яка стала основою 

для Акту проголошення незалежності. З нагоди відзначення цієї дати була 

організована правова експрес-інформація «Декларація: одвічне прагнення до 

Незалежності» (читальний зал ЦБ). 

З нагоди відзначення 27 липня Дня визволення Івано-Франківщини від 

фашистської окупації було організовано такі заходи: експрес-виставка «Того 

подвигу нам не забути» (краєзнавчий відділ ЦБ), година-спомин «Сльози 

радості» (філія №11). 

Щороку 23 серпня в Україні відзначається День Державного Прапора 

України. На відзначення цього дня бібліотеки підготували: тематичну поличку 

«Кольори, що дають надію» (філія №18), інформаційне повідомлення 

«Історична правдивість національного прапора» (ДФ№1), бібліорепортаж 

«Державні символи України» (філія №16), патріотичний вітраж «Відроджена 

святиня – знамено України» (філія №4), хвилинку національної свідомості 

«Прапор наш, як літо, в сонці майорить: по долині – жито, по горі – блакить» 

(філія №17), репортаж з книжкової полиці «Вишита колоссям Україна» (філія 

№10). 
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Особливою увагою був позначений День Незалежності України, адже 

відзначення цього найголовнішого свята країни постійно в полі зору бібліотек 

міста. Тож цього року було організовано і проведено цілий ряд заходів: 

виставку-інсталяцію «Віковічна естафета Незалежності» (читальний зал ЦБ), 

історичний вернісаж «Незалежність, вимріяна поколіннями» (абонемент ЦБ), 

виставку-роздум «Україна – понад усе» (філія №14), патріотичну панораму 

«Вони жертовно відстоюють честь і гідність України» (філія №5), читацький 

іст-фактор «Моя країна – Україна» (філія №8), виставку-хроніку «Незалежна 

Україна: шлях до мети» (філія №4), виставку-імпульс «Уславлена будь у віках, 

Україно, хай квітне завжди твоє ім'я святе» (філія №6).  

 

  
 

Так само яскраво щороку бібліотеки відзначають день народження 

визначного українського письменника, вченого, філософа, поета, державника 

Івана Яковича Франка, який припадає на 27 серпня. До дня народження 

Каменяра відбулися наступні заходи: літературний фотоквест «До істини 

Франковими шляхами» (філія №3), літературний етюд «Іван Франко. Каменяр 

української землі» (філія №2), літературний вітраж «Щедра Франкова 

криниця» (філія №7), інформер «Іван Франко та його твори для дітей» (ЦДБ), 

літературний пазл «Казкові герої Івана Франка» (філія №6), виставка-

персоналія «Він для тебе горів, український народе...» (філія №4), Франкові 

читання «Я той, що вгору йде» (читальний зал ЦБ), мандрівні читання творів 

Івана Франка «Будив народ свій до життя» (краєзнавчий відділ ЦБ). 
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Попри те, що цього року День знань в Україні мали можливість 

відсвяткувати не всі учні, адже деякі райони і області потрапили в «червону» 

зону у зв’язку із захворюванням на Ковід, зокрема, в «червоній» зоні опинився 

й Івано-Франківськ, бібліотеки все ж не оминули своєю увагою це свято і 

спробували хоча б в онлайн-режимі підтримати своїх юних користувачів. Тож 

до Дня знань бібліотеками міста було організовано і проведено наступні 

заходи: день цікавих повідомлень «День знань в Україні та за кордоном» (філія 

№4), виставку-рекомендацію «Незалежній Україні наші знання і вміння» 

(філія №6), поради для розумних «Крок до знань» (філія №14). 

 

  
21 вересня в усьому світі відзначають Міжнародний день миру. Сьогодні 

тема миру особливо гостро звучить в Україні, тож бібліотекарями міста були 

зорганізовані наступні заходи: бесіда-діалог «Ми вчимося жити в мирі» (філія 

№15), день миру в бібліотеці «І буде мир в моїй країні...» (читальний зал ЦБ). 

27 вересня відзначають Всесвітній день туризму. Одним із засобів, який 

здатний репрезентувати багатство національної історико-культурної 

спадщини України, зокрема Івано-Франківщини, є робота бібліотек в напрямі 

популяризації мальовничих місць. Саме з цією метою мали місце наступні 
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заходи: екологічна онлайн-мандрівка «Неповторний дивосвіт зеленого 

туризму» (читальний зал ЦБ), заочний прес-тур «Мальовничі містечка 

України» (філія №5), бібліоглобус «Відкрита віза у світ чудес» (філія №8), 

виставка-порада «Куди податись на вікенд» (краєзнавчий відділ ЦБ), 

інформаційний круїз «Мандруємо, щоб жити і любити» (філія №6), віртуальна 

подорож «Феєрія мандрів» (філія №2), краєзнавча мандрівка «Прикарпаття – 

край туризму» (філія №10), компас туриста «Туристичний потенціал нашого 

краю» (філія №7). 

30 вересня – особливий день у житті усіх українських бібліотек, адже, в 

цей день відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Сьогодні бібліотека, 

окрім всього іншого, є ще й місцем вільного доступу до глобальних 

інформаційних ресурсів. Справжніми помічниками та порадниками на цьому 

шляху є бібліотекарі, які і в цей день не покинули своєї роботи, а намагалися 

якнайповініше донести користувачам бібліотеки інформацію про те, якою 

насправді є сучасна бібліотека. З нагоди професійного свята бібліотекарями 

увазі користувачів були репрезентовані наступні заходи: фотосесії в 

бібліотечному інтер'єрі «Бібліотека – комфорт – простір» (абонемент ЦБ), хіт-

парад читацьких думок «Я люблю свою бібліотеку» (філія №6), калейдоскоп 

цікавих повідомлень «Бібліотека – відкритий світ» (філія №15), бібліо-

каламбур «Цей дивосвіт – бібліотека» (філія №4), година книголюба «Моя 

бібліотека! Ти мудрість всіх віків» (філія №18). 

Слід також виокремити заходи, проведені бібліотекарями у міському 

парку відпочинку та культури ім. Т. Шевченка у рамках VІІ Фестивалю 

мистецтв «Мелодії парку». Як правило, це – книжкові викладки і виставки на 

різну тематику та ознайомлення присутніх на фестивалі глядачів з 

літературою, яку можна позичити для прочитання у бібліотеках міста. Серед 

таких виставок варто назвати наступні: виставка-портрет «Праведник віри» 

(до 155-річчя з дня народження Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького) 

(філія №3), книжкова виставка «Декларація: одвічне прагнення до 

Незалежності» (філія №1), бібліопікнік «Відпочивай з книгою» (філія №7), 

виставка-рекомендація «Додай читання у своє життя» (філія №2), духовні 

рецепти «Мати Тереза – обличчя милосердя» (філія №5), книжкова виставка 

«Небо і сонце – наш прапор ясний» (філія №6), виставка-порада «Крок до 

знань» (філія №14). 
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Протягом ІІІ кварталу бібліотеки міста також активно відзначали ювілеї 

визначних особистостей, які залишили яскравий слід в історії, літературі та 

мистецтві: 155 років Андрею Шептицькому – ескізи дивовижного життя 

«Духовний провідник краю» (філія №3), духовні реколекції «Великий син 

Вселенської Католицької церкви» (читальний зал ЦБ), виставка-пам'ять 

«Владика Галицький: митрополит Шептицький» (філія №1), вшанування 

історичної постаті «Життя в служінні церкві і народу» (філія №7), виставка-

цитата «Заповіді митрополита» (філія №14); 120 років Юрію Смоличу – 

виставка-портрет «Син віку» (філія №16), 65 років Лесі Романчук – виставка-

рекомендація «Книги Лесі Романчук» (філія №14); 140 років Володимиру 

Винниченку – літературна імпреза «Володимир Винниченко: політик, 

літератор, художник» (читальний зал ЦБ); 110 років Матері Терезі – година 

духовних цінностей «Матір Тереза: взірець любові і милосердя» (читальний 

зал ЦБ), хвилина духовності «Свята із нетрів – Мати Тереза» (філія №15), 

духовні рецепти «Мати Тереза – обличчя милосердя» (філія №5); 60 років 

Оксані Забужко та 50 років Дари Корній – знайомство з прозою «Після 

третього дзвінка вхід до зали забороняється» (абонемент ЦБ), літературний 

календар «Зіркова консультація Оксани Забужко і Дари Корній» (філія №4), 

інформ-досьє «Містична та реальна Дара Корній» (філія №6), літературно-

пізнавальна рубрика «Тому, що ти є. Дара Корній про кохання» (філія №17), 

175 років Івана Карпенка-Карого – огляд літератури «Гордість української 

драматургії» (філія №16), літературний портрет «Сміх крізь сльози» (філія 

№11), літературна хвилинка «Корифей українського театру» (філія №15). 
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Бібліотеки-філії також популяризують літературу краєзнавчого 

характеру, яка присвячена видатним особистостям нашого краю. У ІІ кварталі 

були відмічені наступні постаті: 275 років з дня загибелі Олекси Довбуша – 

бібліовітрина «Месник людських кривд» (краєзнавчий відділ ЦБ), 80 років 

Яремі Гояну – репортаж з книжкової полиці «Талановитий поет та повістяр» 

(ДІ№1), бенефіс книг «Де шукати чародійну скрипку» (філія №2); 70 років 

Ярославу Ярошу – літературний образок «Тримав світ на пружному крилі» 

(абонемент ЦБ), ювілейний репортаж «Поетичний світ Ярослава Яроша» 

(філія №15); 65 років Володимиру Пушкару – хвилинка сміху «Сміємося разом 

із Володимиром Пушкарем» (абонемент ЦБ), 5 хвилин сміху «Смійся і най нам 

файно буде» (філія №19); 80 років Володимиру Качкану – літературна 

вікторина «Духовні верховини Володимира Качкана» (філія №15), виставка-

присвята «Хай святиться ім'я твоє» (філія №19).  

 

 
 

Слід також звернути окрему увагу на роботу Кімнати-музею Івана 

Франка, яка діє при краєзнавчому відділ МЦБС. Дотримуючись карантинних 

вимог, завідувачкою музею було проведено 11 екскурсій, на яких були 

присутні 28 відвідувачів. Особлива увага Кімнатою-музеєм завжди 
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приділяється роковинам дня народження Івана Яковича Франка. Щороку 

працівниками кімнати-музею та клубом краєзнавців ім. І. Франка, який діє при 

ній, проводяться мандрівні франкові читання. Цьогоріч вони були проведені 

біля могили другого кохання Івана Яковича Франка Юзефи Дзвоньковської, 

яка знаходиться в івано-франківському меморіальному сквері: 

 

  
 

Важливе місце в організації бібліотечної роботи посідає методична 

робота. Першочергове завдання методиста передбачає націленість 

бібліотечних працівників на передбачення всієї системи культурно-

інформаційних очікувань користувачів, а не тільки на задоволення їх потреб. 

Методисти акцентують увагу на питаннях популяризації діяльності 

бібліотечних закладів серед громадськості. Найбільш наближені до бібліотек 

у вирішенні цього завдання є засоби масової інформації, з якими впродовж ІІІ 

кварталу 2020 року велася тісна співпраця і в ряді ЗМІ розміщені статті про 

бібліотечні заходи. 

Важливе місце у забезпеченні належного функціонування бібліотеки 

належить відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та обслуговування 

АБІС. Протягом ІІІ кварталу 2020 року працівники відділу інформаційно-

аналітичного забезпечення та обслуговування АБІС виконували наступну 

роботу:  

– займалися популяризацією бібліотеки в соціальних мережах Facebook, 

Instagram та месенджері Telegram;  

 інформували про освітні онлайн-можливості на період карантину: 

курси, вебінари, освітні серіали тощо; 

 розміщували у соціальній мережі інформацію про проведені онлайн-

заходи в бібліотеках: віртуальні виставки літератури, презентації, 

онлайн-вікторини; 

 забезпечували безпечну роботу сайту МЦБС, проводили роботу із 

блокування масових запитів на сервери хостинг-компанії, займалися 

відновленням звичної роботи офіційного сайту бібліотечної системи; 

 здійснювали монтаж відео та розміщували його на відеохостингу та в 

соціальних мережах (за звітний період змонтовано і розміщено наступні 
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відео: подорож по сторінках улюблених казок «Що, чому і як буває казка 

усім нам нагадає»; «Будьте пильні та уважні», «Андрей Шептицький – 

Незгасний Світоч Галичини», «Іван Франко та його твори для дітей: 

інформер», «Вітання з Днем Незалежності України», «Душа моєї мами 

на полотні», франкові читання: "Будив народ свій до життя".  

Окреме місце у роботі відділу АБІС належить проєктній діяльності. За 

звітний період у цьому напрямку було зроблене наступне: 

 забезпечена участь у конкурсі «Стипендії для спеціалістів культури та 

креативних індустрій» (стипендії підтримують працівників культури та 

креативних індустрій під час пандемії COVID-19, надаючи можливість 

отримати 3 000 гривень за проходження одного із безкоштовних онлайн 

курсів),  стипендії отримали три працівники відділу АБІС – Гашевський 

Тарас, Каюда Юля, Цюпер Олена та два працівника читального залу ЦБ 

(загальна сума отриманих стипендій 15 тис. грн.); 

 участь у програмі «Оперативні гранти для громадських організацій» 

(грантова програма для громадських організацій, що допоможе 

впоратися з наслідками пандемії COVID-19); 

 робота над проєктом «Віртуальна реальність в бібліотеці», що 

реалізовується за підтримки «Міського конкурсу проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства» та 

БО «Ліга Толерантності» (проєкт передбачає поширення успішного 

досвіду проєкту «Віртуальна реальність в бібліотеці», що 

запроваджений у Центральній бібліотеці для дітей та бібліотеці-філії №1 

по роботі з дітьми). 

Також  важливе місце у роботі бібліотек відведено постійним навчанням 

та підвищенням кваліфікації бібліотечних працівників. Зокрема, у ІІІ кварталі 

було подано 12 заявок на дистанційне навчання з підвищення кваліфікації до 

Центру неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

Активною у ІІІ кварталі була й довідково-бібліографічна робота 

Центральної бібліотеки. Бібліографом ЦМБ виконано 18 усних 

бібліографічних довідок та зареєстровано їх у «Зошиті виконаних 

бібліографічних довідок». На запит користувача підготовлена і надана 

письмова бібліографічна довідка «30-річчя Декларації про державний 

суверенітет України». Складена попереджувальна довідка «Обережно: 

комп’ютерна залежність дітей». 

Видано 1 випуск інформаційного бюлетеня «Нові книги, які надійшли у 

фонди ЦБС». Поповнена  новою літературою постійно діюча тематична 

виставка «Центр правової інформації». Бібліограф підібрала нові матеріалами 

з періодичних видань для книжкових виставок, що представлені у читальному 

залі ЦМБ. 

Підготовлено бібліодайджест з патріотичного виховання «Україна – це 

ми!», буклет «Морально-ціннісні орієнтири становлення особистості у 

соціумі», які призначені увазі педагогічних працівників та бібліотекарів. 
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Абонентам інформації було підготовлено та надіслано бібліографічні 

списки до таких тем: 

 Молодь: проблеми і судження; 

 Педагогіка. Педагогічні науки; 

 Інноваційні технології у роботі практичного психолога; 

 Дошкільна освіта: традиції та інновації.  

 

У форматі роботи Центру правової інформації поповнено новими 

матеріалами папки-досьє : 

 Україна – ЄС; 

 Україна – НАТО;    

 Житлово-комунальні субсидії; 

 Об’єднані територіальні громади; 

 Міжнародна підтримка України; 

 Соціальний захист населення; 

 Пільги ветеранам, інвалідам, чорнобильцям; 

 Пенсійне забезпечення громадян; 

 Волонтерство – рух небайдужих; 

 Навчальні заклади міста (ярмарки професій, служба зайнятості); 

  Надзвичайні ситуації; 

 Соціальний захист учасників АТО та їх сімей; 

 Соціальний захист переселенців зі сходу України. 

 

Підібрано та надіслано абонентам інформацію до таких тем: 

 Нове у періодиці з питань місцевого самоврядування; 

 Економічний розвиток регіону. Підприємницька діяльність; 

 Місцеві фінанси: бюджет, податки, збори; 

 Екологічні проблеми краю; 

 Культура і мистецтво краю; 

 Освіта та профорієнтація краю; 

 Новини молодіжного життя та проблеми молоді; 

 Туризм – пріоритетна галузь Прикарпаття. 

Бібліограф ЦМБ постійно працює з картотекою реєстрації періодичних 

видань, картотекою «Письменники – лауреати літературних премій», 

картотекою віршів. На допомогу роботі «Центру правової інформації» 

систематично поповнювалася новими матеріалами картотека  «Влада 

інформує».  

У третьому кварталі 2020 року бібліограф надавав методичну допомогу 

у веденні СКС бібліотекам-філіям № 7, 9. В міру надходження запитів була 

надана допомога у виконанні складних бібліографічних довідок працівникам 

бібліотек міської ЦБС. 
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КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНІ ЗАКЛАДИ  

 

Впродовж звітного періоду діяльність закладів культури була 

спрямована на організацію та проведення планових заходів різного 

тематичного спрямування. Активно велася концертно-театральна діяльність. 

         За весь звітний період варто відзначити  роботу Об’єднання 

муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська. Основним 

завданням ОММК є здійснення концертної діяльності. Муніципальні 

мистецькі колективи брали участь в загальноміських  заходах, міських  вічах 

до відзначення знаменних і пам’ятних дат, виїзних концертах та заходах 

закладів культури міста. Зокрема:  

 концерти в рамках міського фестивалю “Мелодії парку”; 

 сольний концерт муніципального камерного хору «Галицькі 

передзвони»; 

 участь у заходах до Дня Державного Прапора України, святкова хода за 

участю муніципального оркестру духової музики; 

 участь муніципальних колективів у заходах до Дня Незалежності 

України. Святковий концерт «Хай в серці кожної  людини, живе любов 

до України»; 

 сольний концерт муніципального естрадно-симфонічного оркестру, 

керівник Валерій Чикирис, Мистецька вулиця «Моє місто живої музики 

й пісень» (по вул. Л. Українки); 

 участь муніципальної капели бандуристів, муніципального тріо 

бандуристок «Намисто», муніципального камерного хору «Галицькі 

передзвони», муніципального оркестру духової музики у святковому 

концерті «Він для тебе горів, український народе!» до дня народження І.  

Я. Франка; 

 сольний концерт муніципального оркестру народної музики «Рапсодія» 

та муніципального тріо бандуристок «Намисто» у фестивалі мистецтв 

«Мелодії парку». 

         За звітній період колективи взяли участь у 25 заходах. В тому числі, дали 

5 сольних концертів, взяли участь у 2 фестивалях.  

 

У III кварталі 2020 р. також активною була творча робота  акторів Івано-

Франківського Нового театру, які  постійно брали участь у проведенні 

тематичних заходів закладів культури міста, загальноміських заходах, 

міських  вічах до відзначення знаменних і пам’ятних дат.  Зокрема: 

 «Ярмарка 2020». Ведучий – Сергій Тимків. 

 «День Незалежності». Ведучий – Сергій Тимків. 

 «Урочистості та святкові привітання з нагоди Дня Незалежності 

України». Ведучі – Сергій Тимків, Юлія Амплейкіна. 

 Вистава «Абрикосовий рай» Палац Потоцьких. Режисер – Тарас Бенюк. 

 «Франкові читання на Княгинині». Читець – Сергій Тимків.  
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 Святкування 164-ї річниці від дня народження І. Я. Франка «Він для тебе 

горів, український народе!». Ведучий – Сергій Тимків. 

 

Також проводилися репетиції двох нових прем'єр: 

 «Обережно-жінки!» (за п'єсою Андрія Курейчика). Режисер – Тарас 

Бенюк. 

 «Дев'ять ночей» (за мотивами п'єси  Матея Вішнєка «Пригода 

ведмедиків панда, яку розповів один саксофоніст, у якого є подруга у 

Франкфурті»). Режисер – Терас Бенюк. 
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МИСТЕЦЬКІ ШКОЛИ  

 

На сьогоднішній день на території Івано-Франківської міської ОТГ 

успішно функціонує 6 мистецьких шкіл, у яких, станом на 01 вересня  2020 

року навчалося 2618 учнів. 

В зв’язку із внесенням м. Івано-Франківська до «червоної» карантинної 

зони та відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 31.08.2020 

р. навчальний рік у мистецьких школах громади розпочався з канікул. А з 14 

вересня весь навчально-виховний процес у школах стартував в режимі он-

лайн.  

Протягом ІІІ кварталу 2020 року викладачами, з дотриманням всіх 

карантинних обмежень було проведено цілий ряд творчих заходів, 

спрямованих на залучення дітей міста до мистецьких заходів – це  мистецькі 

проекти, концерти, майстер-класи, кращі з яких: 

 мистецька акція «Музичні балкони»: 

 
 участь викладачів дитячих музичних шкіл у родинному святі в 

мікрорайоні «Опришівці»: 

 
  виставка композицій «Моя Україно прекрасна, пісень та слави сторона» 

у сквері Руської Трійці: 
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 виступ учениці ДМШ№3 ім. А. Кос-Анатольського на урочистому 

піднятті Державного Прапора України: 

 

 
 

 

 концерт викладачів А. Асмоловського та С. Гордієнка в центральній 

частині міста: 
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 концерт вихованців дитячої 

музичної школи №2 ім. А. Кос-Анатольського в мікрорайоні 

«Княгинин», присвячений Дню Державного Прапора України: 

 

 
 

 

 

 концерт камерного оркестру викладачів дитячої музичної школи №2 ім. 

В. Барвінського просто неба, присвячений Дню Незалежності України: 
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 «Зона релаксу» для людей «золотого» віку: 

 

 
 

 

 

 

 участь викладачів дитячих музичних шкіл у відзначенні 164-ї річниці з 

дня народження Івана Яковича Франка в мікрорайоні «Княгинин»: 
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 виставка робіт викладачів дитячої художньої школи просто неба, 

присвячена Дню Незалежності України: 

 

 
 

 

 

 

 участь у проекті «Мистецька вулиця»: 
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 виставка робіт переможців 2016-2019 років Відкритого міського 

конкурсу образотворчого мистецтва «Франковий мотив»: 

 

 
 

На початку вересня викладачі дитячої художньої школи взяли участь у 

заходах проекту «Мистецтво – простір єднання» спільно зі своїми колегами з 

Попаснянської школи мистецтв та Володимир-Волинської дитячої художньої 

школи за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Метою 

даного проєкту є необхідність збереження архітектурної спадщини, взаємодія 

дітей різних регіонів України, розуміння єдності України, незалежно від мови 

спілкування, місця проживання через мистецтво. 
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У зв’язку із продовженням в Україні адаптивного карантину, впродовж 

серпня в мистецьких школах міста відбулося засідання робочих груп з 

впровадження дистанційної форми навчання в навчально-виховний процес 

мистецьких шкіл громади, а також були визначені основні етапи та шляхи 

переходу шкіл на нові освітні програми. 

 


