
 

Інформація 

про фінансування Комплексної програми підтримки та розвитку 

культури міста Івано-Франківська у 2016-2020 роках 

 

Робота всіх працівників закладів культури міста Івано-Франківська в   

здійснювалася у напрямку реалізації Комплексної програми підтримки та 

розвитку культури міста на 2016-2020 роки з метою  задоволення культурних 

та духовних потреб населення, підтримку талановитої молоді, зміцнення та 

розширення культурно-мистецьких зв’язків. 

Особлива увага приділялася підвищенню ефективності роботи галузі, 

пошуку шляхів забезпечення функціонування закладів, оптимізацію витрат 

на їх утримання і розвиток. 

 

 

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПО ВИКОНАННЮ КОШТОРИСУ 

Комплексної програми підтримки та розвитку культури міста 

Івано-Франківська на 2016 -2020 роки  

 
 

Назва розділів 

Обсяги фінансування 

Передбачено у 

Програмі на 2016 рік 

Профінансовано 

у 2016 році 

Заклади культури 

клубного типу. Народна 

творчість 
2812,1 2666,2 

Початкові спеціалізовані 

мистецькі заклади 
3438,6 3403,4 

Бібліотечна справа 1133,5 1049,8 

Засоби масової 

інформації 
3214,5 3214,5 

Безпека життєдіяльності 

в закладах та установах 

культури 
934,6 650,2 

ВСЬОГО: 11533,3 10984,1 

 

 
 

Назва розділів 

Обсяги фінансування 

Передбачено у 

Програмі на 2017 рік 

Профінансовано 

у 2017 році 

Заклади культури 

клубного типу. Народна 

творчість 

 

5889,4 

 

4087,1 

Початкові спеціалізовані 

мистецькі заклади 
 

2341,1 

 

2839,8 

Бібліотечна справа  

828,643 

 

975,5 

Засоби масової 

інформації 
4265,0 3900,0 

Безпека життєдіяльності 303,26 43,04 
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в закладах та установах 

культури 

ВСЬОГО: 15644,403 11845,44 

 

 

 

Назва розділів 

Обсяги фінансування 

Передбачено у 

Програмі на 2018 

рік 

Профінансовано 

у 2018 році 

Заклади культури 

клубного типу. 

Народна творчість 
4673,0 3422,6 

Початкові 

спеціалізовані 

мистецькі заклади 
1680,9 487,1 

Бібліотечна справа 968,2 507,8 

Засоби масової 

інформації 
3605,0 - 

Безпека 

життєдіяльності в 

закладах та установах 

культури 

312,55 43,1 

ВСЬОГО: 13257,65 4460,6 
 

 

 

Назва розділів 

Обсяги фінансування 

Передбачено у 

Програмі на 2019 рік 

Профінансовано 

у 201 році 

Заклади культури 

клубного типу. Народна 

творчість 
8940,6 7675,8 

Початкові спеціалізовані 

мистецькі заклади 
46129,4 42070,2 

Бібліотечна справа 10406,0 9160,4 

Засоби масової 

інформації 
6210,0 5695,0 

Безпека життєдіяльності 

в закладах та установах 

культури 
85,1 83,8 

ВСЬОГО: 71771,1 64685,2 

 

 

Назва розділів Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) 

Всього 

план 

У тому числі за роками 

2019 

план 

2019  

факт 

Заклади культури клубного 

типу. Народна творчість 
47101,02 8940,6 7675,8 

Початкові спеціалізовані 

мистецькі навчальні заклади 
12125,0 46129,4 42070,2 

Бібліотечна справа 9150,99 10406,0 9160,4 

Засоби масової інформації 28393,0 6210,0 5695,0 

Безпека життєдіяльності в 

закладах та установах 
2180,37 85,1 83,8 
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культури  

ВСЬОГО: 98950,38 71771,1 64685,2 

 
 

Назва розділів 

Обсяги фінансування 

Передбачено у 

Програмі на 2020 рік 

Профінансовано 

у 2020 році 

Заклади культури 

клубного типу. Народна 

творчість 

906,8 758,7 

Початкові спеціалізовані 

мистецькі заклади 
1636,7 865,2 

Бібліотечна справа 784,2 594,2 
Засоби масової 

інформації 
8393,6 7085,2 

Безпека життєдіяльності 

в закладах та установах 

культури 
516,5 185,4 

ВСЬОГО: 12237,8 9488,7 

 

Старт Комплексної програми підтримки та розвитку культури міста на 

2016-2020 роки варто відзначити значним стрибком у фінансуванні 

капітальних та поточних ремонтів закладів культури, так у порівнянні з 2015 

роком фінансування капітальних ремонтів закладів культури міста у 2016 

році збільшилось на 1 млн. 521 тис. грн. або на 180%, а фінансування 

поточних ремонтів збільшилося на 924,6 тис.грн. або на 248% 

 

РОЗДІЛ  І 

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ. 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ 

 п.1. 

За даний період  не тільки збережено, а й розширено діючу мережу 

клубних установ Департаменту культури. На сьогоднішній день на території 

Івано-Франківської міської територіальної громади функціонує 16 закладів 

культури клубного типу, з них  11 – в сільській місцевості приміської зони: 

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». Ці заклади сприяють популяризації і примноження культурних 

цінностей, задоволення культурних та духовних потреб населення й 

організації його дозвілля, підтримки талановитої молоді, зміцнення та 

розширення культурно-мистецьких зв`язків. Кожен час ставить перед 

культурою  свої завдання. Однак на будь якому етапі розвитку потрібно 

робити все для збереження та популяризації народних традицій, звичаїв, 

обрядів, розвитку творчості дітей,  молоді, зрілого населення,  
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започатковувати щось нове, креативне, неповторне. Тому клубні заклади 

Івано-Франківської  ОТГ інноваційно-творчо працюють в нових умовах аби 

задовольнити культурно-дозвільні потреби людей, бути традиційними 

центрами розвитку народної творчості, виконувати запити суспільства, 

всебічно сприяючи розвитку ініціативи й самодіяльності населення, 

створювати  сприятливі умови для цього.     

п.2. 

За вказаний період, метою удосконалення системи підвищення 

кваліфікації клубних працівників проводились семінари-практикуми у 

написанні текстових та статистичних звітів, перспективних планів роботи, в 

організації та проведенні заходів різного спрямування. Також проводились 

семінари-консультації в написанні сценаріїв. Проводились стажування з 

новопризначеними працівниками культури по всіх напрямках культурно-

просвітницької роботи. З метою удосконалення системи підвищення 

кваліфікації клубних працівників у жовтні місяці 2017 року методисти та 

творчі працівники закладів культури відвідали курси підвищення кваліфікації 

у м.Тисмениця. Методичним кабінетом Центрального Народного, у 2018 році 

дому проводився семінар на тему «Документація закладу клубного типу». 

Спеціалістами Департаменту культури проводяться консультації у написанні 

статистичної та текстової звітності. Також у ІІІ кварталі 2020р. проводились 

навчання з працівниками закладів культури по підготовці написання 

проектів. 

п.3. 

Організовуються круглі столи, де проходить обговорення проведення 

заходів, впровадження нових форм роботи в організації заходів.  З метою 

удосконалення досвіду роботи клубних установ Департаментом культури 

проводився конкурс на кращий тематичний захід «Душа народу в пісні 

розквітає». 

п.4. 

Впродовж 2016-2020рр. творчі події, що відбувались в Івано-

Франківську висвітлювались у друковані продукції, буклетах. 

Видано інформаційну та презентаційну продукцію. У друкованій продукції 

пізнавального характеру висвітлюється мистецьке життя міста – фестивалі, 

ювілеї творчих колективів, знаменитостей. Видано наступні буклети: 

«Івано-Франківськ місто для життя», 

«Культурна мапа Івано-Франківська», 

«Літня артшкола. Мистецтво, простір, єднання». 

Слід зазначити, що 4-5 разів на рік засідає комісія з питань виділення 

коштів на видавництво мистецької продукції місцевих авторів та придбання 

літератури для міських бібліотек. 

п.5. 

У методичному кабінеті сконцентровано нормативно-плануючу 

документацію, методичну, навчальну, наукову і довідкову літературу; 

створено картотеку виробничого досвіду. Створено ряд методичних та 

творчих розробок. Проводиться закупівля методичної    літератури, 
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сценарних посібників. Творчі колективи власним коштом закуповують нотні 

збірки для збагачення і вивчення репертуару. 

п.6. 

З метою узагальнення та поширення досвіду роботи закладів культури 

клубного типу і творчих колективів міста організовуються та проводяться 

обмінні концерти між клубними установами Івано-Франківської 

територіальної громади, показові заходи за довільною тематикою та  формою 

проведення, творчі звіти народних домів, муніципальних і народних 

колективів, тематичних заходів та концертів.  

 Також про рівень культурного життя та створення сприятливих умов 

для реалізації індивідуальних творчих здібностей у зазначений преріод було 

проведено анкетне опитування у формі стандартизованого інтерв’ю методом 

«fase to fase» за місцем проживання респондентів. 

 Про діяльність мистецьких та творчих колективів, проведення 

культурно-масових та дозвіллєвих заходів інформується та висвітлюється в 

засобах масової інформації (ТРК «ВЕЖА», ОТБ «Галичина», ТРК «РАІ», 

ТРК «3-студія») соціальних мережах, на сайті міськвиконкому. Більшість 

проведених заходів висвітлювались у фотоальбомах через фотоклуб «Обрій», 

а також були зняті на відеокамеру через кіностудію «Верховина». 

 

п.7. 

Клубні установи забезпечуються необхідною документацією: 

журналами обліку роботи, щоденниками гурткової роботи, журналом обліку 

роботи творчого колективу. 

п.8. 

У вищезазначений період здійснено звуко та відео запис ювілейного 

концерту муніципального оркестру народної музики «Рапсодія»,  аудіотека 

методичного кабінету частково поповнена фонотекою з проекту «Обирай 

українське», Народним домом села Угорники записано колядки та щедрівки і 

знято відеоролик «Угорницька колядка», 

п.9. 

Основним завданням є – збереження  та забезпечення розвитку мереж 

закладів культури клубного типу та установ культури міста, забезпечення 

належного їх функціонування та їхньої кваліфікованої діяльності. Для цього 

необхідно: 

 збагачення змісту та вдосконалення форм діяльності закладів 

культури міста;  

 якісне забезпечення культурного, інформаційного 

обслуговування населення та організація дозвілля;  

 збереження існуючих у місті мистецьких традицій; 

 підтримка та розвиток творчих колективів міста;  

 створення сучасної матеріально-технічної бази закладів культури;  

 забезпечення безпеки життєдіяльності закладів та установ 

культури міста; 
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 підвищувати ефективність управління процесами в сфері 

культури: налагоджувати зв’язки між закладами культури та 

вузами, які готують спеціалістів для закладів культури, 

упроваджувати позитивний досвід управління клубними 

закладами, формувати сучасну систему підвищення кваліфікації 

працівників культури, підвищувати якість клубних послуг та 

залучати в соціокультурну сферу недержавні джерела 

фінансування; 

 організація і проведення фестивалів, конкурсів, культурно-

мистецьких, дозвіллєвих заходів; 

 налагодження зв’язків між закладами культури та бізнесу 

(фандрейзинг); 

 участь бізнесових структур в соціально- культурних проектах. 

 

Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази 
 

Капітальний ремонт  

2016 рік – фактично виконано робіт на суму 5404,92тис.грн серед них: 

розпочато роботи в Народному домі «Княгинин»,  проведено заміну вікон та 

дверей на металопластикові в Міському Народному домі., капітальний 

ремонт приміщень Департаменту культури, розпочато роботи в 

Центральному Народному домі, ремонт приміщень Муніципального центру 

дозвілля 

2017 рік – фактично виконано робіт на суму 4139,4тис.грн серед них: 

продовжено роботи в Народному домі «Княгинин», продовжено  роботи в 

Центральному Народному домі, виконано ремонт актового залу Міського 

Народного дому 

2018 рік – фактично виконано робіт на суму 2875,0тис.грн серед них: 

продовжено роботи в Народному домі «Княгинин», продовжено роботи в 

Центральному Народному домі, розпочато роботи з ремонту відкосів вікон 

Міського Народного дому 

2019 рік – фактично виконано робіт на суму 3383,1тис.грн серед них: 

продовжено роботи в Центральному Народному домі, проведено ремонт 

спортивного залу Муніципального центру дозвілля 

2020 рік – фактично виконано робіт на суму 82,00тис.грн серед них: 

виготовлення технічної документації по об’єкту Муніципального Центру 

дозвілля. 

п.11 

Поточний ремонт в народних домах. 

2016 рік – фактично виконано робіт на суму 503тис.грн серед них: ремонт 

вітрин Центрального народного дому, ремонт санвузлів Центрального 

народного дому 

2017 рік – фактично виконано робіт на суму 130,0тис.грн серед них: ремонт 

Міського народного дому, ремонт Муніципального центру дозвілля 
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2018 рік – фактично виконано робіт на суму 115,0тис.грн серед них: ремонт 

Муніципального центру дозвілля, ремонт Центру сучасного мистецтва, 

2019 рік – фактично виконано робіт на суму 190,0тис.грн серед них: 

Муніципального центру дозвілля, ремонт даху НД «Княгинин», модернізація 

та промивка системи  опалення Центрального Народного дому 

2020 рік – фактично виконано робіт на суму 197,4 тис.грн серед них: ремонт 

огорожі та встановлення робіт в НД «Княгинин», встановлення дверей 

аварійного виходу в НД с.Підпечери, замінна ввідних автоматів в 

с.Колодіївка, ремонт пожежної сигналізації в Міському Народному домі, 

ремонт системи теплопостачання в Центральному Народному домі 

п.12 

Придбання комп’ютерної та оргтехніки  

2016 рік – фактично придбано товарів на суму 185,0тис.грн  

2017 рік – фактично придбано товарів на суму 59,0тис.грн  

2018 рік – фактично придбано товарів на суму 83,0тис.грн  

2019 рік – фактично придбано товарів на суму 125,0тис.грн  

2020 рік – фактично придбано товарів на суму 75,0тис.грн  

п.13 

Придбання музичних інструментів 

2016 рік – фактично придбано інструментів на суму 90,0тис.грн  

2017 рік – придбання не передбачено 

2018 рік – фактично придбано інструментів на суму 340,0тис.грн  

2019 рік – фактично придбано інструментів на суму 70,0тис.грн  

2020 рік – придбання не передбачено 

п.14 

Придбання сценічних костюмів 

2016 рік – фактично придбано товарів на суму 464,0тис.грн  

2017 рік – фактично придбано товарів на суму 227,0тис.грн  

2018 рік – фактично придбано товарів на суму 276,0тис.грн  

2019 рік – фактично придбано товарів на суму 261,0тис.грн  

2020 рік – фактично придбано товарів на суму 164,0тис.грн  

п.15 

Придбання меблів, інвентарю та ін. 

2016 рік – фактично придбано товарів на суму 550,0тис.грн  

2017 рік – фактично придбано товарів на суму 370,0тис.грн  

2018 рік – фактично придбано товарів на суму 300,0тис.грн  

2019 рік – фактично придбано товарів на суму 300,0тис.грн  

2020 рік – фактично придбано товарів на суму 380,0тис.грн  

 

Основні культурно-мистецькі заходи 2016-2020 років 

 

Заклади культури клубного типу, відповідно до покладених на них 

завдань, впродовж звітного періоду створювали умови для розвитку 

професійного та аматорського музичного, хореографічного, театрального 

мистецтв, кіномистецтва, фотомистецтва, народної творчості, змістовного 
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культурного дозвілля населення; проводили фестивалі, свята, конкурси, 

концерти, дитячі ранки, тематичні вечори, огляди професійного мистецтва, 

народної аматорської творчості.    

 

п.46.  

Комплексною програмою підтримки та розвитку культури міста Івано-

Франківська на 2016 -2020 роки для проведення культурно-мистецьких 

заходів: свят, оглядів, конкурсів, концертів, творчих звітів передбачено у 

2016 році 1800,0 тис. грн., 2017 році 3200,0 тис. грн., 2018 році 3300,0 тис. 

грн.,  2019 році 7100,0 тис. грн., 2020 році 8000,0 тис. грн.  

п.47. 

У 2017 та в 2019 роках захід не передбачений. 

п.48.  
У 2017 та в 2019 роках захід не передбачений. У 2018 році проводився Третій 

Регіональний дитячий фестиваль хорової музики «Передзвін»  

(програмою передбачено 100 тис. грн. фактично профінансовано 39 тис. 980 

грн.) 

п.49.  

Впродовж 2016-2020 років щорічно проводиться фестиваль «Купальська ніч» 

(програмою передбачено у 2016 році 38,0 тис. грн., фактично профінансовано 

– 28,7 тис.грн., 2017 році 38,0 тис. грн., фактично профінансовано – 61,1 

тис.грн.,  2018 році 40,0 тис. грн., фактично профінансовано  - 58 тис. 470 

грн. , 2019 році 40,0 тис. грн., фактично профінансовано 59,7 тис. грн., 2020 

році 40,0 тис. грн. фактично профінансовано – 0.) 

п.50.  

Щороку в Івано-Франківську проводиться міський огляд-конкурс читців, 

присвячений дню народження Т.Г. Шевченка (програмою передбачено в 2016 

році 5 тис. грн. фактично профінансовано 4,89 тис. грн., програмою 

передбачено в 2017 році 5 тис. грн. фактично профінансовано 11 тис. грн., в 

2018 році програмою передбачено 6 тис. грн. фактично профінансовано 11 

тис. грн., в 2019 році передбачено 6 тис. грн. фактично профінансовано 15,0 

тис.грн., в 2020 році передбачено 6 тис. грн. фактично профінансовано 14,7 

тис.грн.,) 

п.51.  
До Міжнародного дня захисту дітей щороку відбувається фестиваль «Барви 

дитинства» організований дитячими музичними школами міста (на 2017 рік 

програмою передбачено 15 тис. грн. фактично профінансовано 9 тис. грн., на 

2018 рік програмою передбачено 15 тис. грн. фактично профінансовано 14 

тис. 810 грн., на 2019 рік  програмою передбачено 15 тис. грн. фактично 

профінансовано 44,9 тис.грн.) 

п.52. 

Працівники Департаменту культури в парку культури та відпочинку ім. 

Тараса Шевченка організовують та проводять фестиваль-конкурс молодіжної 

музики «Едельвейс» в котрому приймають участь  молодіжні колективи, що 

працюють в різних напрямках музичних стилів (в 2017 році програмою 
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передбачено 30 тис. грн. фактично профінансовано 79 тис. 860 грн., в 2019 

році програмою передбачено 30 тис. грн. фактично профінансовано 21,6 

тис.грн.). Фестиваль проводиться 1 раз на 2 роки. 

п.53.  
У 2017 році відбувся  конкурс на кращий тематичний захід між клубними 

установами міста «Душа народу в пісні розквітає» (програмою передбачено 5 

тис. грн. фактично профінансовано 0 тис. грн.), впродовж інших років захід 

не проводився. 

п.54. 

У 2016  році проведено захід (програмою передбачено 60 тис. грн. фактично 

профінансовано 59,968 тис. грн.). Впродовж інших років захід не проводився. 

п.55.  
У 2016 році програмою передбачено 4 тис. грн. фактично профінансовано 0 

тис. грн. 

У 2017 році Центром сучасного мистецтва організовано 18 виставок 

сучасного мистецтва в яких брали участь митці не лише Івано-Франківська, а 

різних куточків України (програмою передбачено 4 тис. грн. фактично 

профінансовано 0 тис. грн.).  

У 2018 році Центром сучасного мистецтва організовано 15 виставок 

сучасного мистецтва в яких брали участь митці не лише Івано-Франківська, а 

різних куточків України (програмою передбачено 4 тис. грн. фактично 

профінансовано 0 тис. грн.).  

У 2019 році Центром сучасного мистецтва організовано 16 виставок 

сучасного мистецтва в яких брали участь митці не лише Івано-Франківська, а 

різних куточків України (програмою передбачено 4 тис. грн. фактично 

профінансовано 0 тис. грн.). 

У 2020 році програмою передбачено 5 тис. грн. фактично профінансовано 0 

тис. грн. 

п.56.  
Впродовж 2016-2020 років заходи не передбачені. 

п.57.  

Впродовж 2016-2020 років заходи не передбачені. 

п.58.  
Впродовж 2016-2020 років заходи не передбачені. 

 

РОЗДІЛ ІІ 

ПОЧАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 

МИСТЕЦЬКІ  НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

 

Організація навчально-виховного процесу, культурно-мистецькі заходи 

п.1 – п.7 

Сьогодні тільки школи естетичного виховання, чия діяльність базується 

на законі «Про позашкільну освіту» надають державні гарантії естетичного 

виховання через доступність вітчизняної і світової культури, готують 

підґрунтя для занять художньою творчістю, а найбільш обдарованих учнів – 



10 

 

до вибору професій в галузі культури й мистецтва. Естетичне виховання 

проникає в усі сфери дитячого життя, воно забезпечується всіма ланками 

виховання і використовує багатство і різноманітність його засобів. На 

сьогоднішній день у місті успішно функціонує 5 мистецьких  шкіл, у яких,  

навчалося 2665 учнів, та одна у с.Підпечери (67 учнів).   

Протягом звітного періоду в школах проводилися творчі заходи, 

спрямовані на підвищення професійного виконавського рівня учнів та 

викладачів, організовано більше 500 загальноміських та обласних творчих 

заходів, у яких безпосередньо брали участь учні та їх викладачі – це міські 

конкурси, відкриті концерти, олімпіади, фестивалі, оглядові виставки, 

відкриті уроки, академконцерти, творчі вечори, у навчальний процес 

впроваджувалися новітні методики викладання мистецьких дисциплін з 

використанням сучасних комп’ютерних технологій. 

Уже аксіоматичним є твердження про те, що творчі можливості, закладені 

у кожній людині природою, на певному етапі мають бути педагогічно 

скоригованими, оскільки саме учитель, вихователь, наставник може значною 

мірою професійно закласти підґрунтя естетичного розвитку особистості та 

визначити сталий напрямок цього диференційованого процесу. Саме завдяки 

цьому  учні постійно виборюють на найпрестижніших міжнародних та 

всеукраїнських мистецьких конкурсах, фестивалях, виставках нагороди 

найвищого ґатунку, щоразу доводячи високий рівень і значний потенціал 

шкіл естетичного виховання Івано-Франківська, щороку розширюючи 

географію конкурсів.  

17 серпня 2017 року виконавчим комітетом Івано-Франківської міської 

ради прийнято рішення №611 «Про оплату за навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста», яким 

встановлено новий розмір щомісячної плати за навчання в школах з 

01.09.2017р., а також встановлено цілий ряд пільг для дітей із 

малозабезпечених верств населення та обдарованих дітей: 

1. Відповідно до п.2 ст.26 Закону України «Про позашкільну освіту» 

звільняються від оплати за навчання на 100 відсотків: 

1.1. Діти з багатодітних сімей; 

1.2. Діти із малозабезпечених сімей; 

1.3. Діти-інваліди, яким не протипоказане навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (за висновком 

медичної комісії); 

1.4. Діти-сироти;  

1.5. Діти, позбавлені батьківського піклування. 

2. Звільняються від оплати за навчання на 100 відсотків: 

2.1. Діти, матері яких нагороджені орденом «Мати-героїня»; 

2.2. Діти інвалідів та учасників бойових дій, осіб репресованих органами 

МВС, КДБ і судами за національно-патріотичні, релігійні та інші 

переконання і дії; 
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2.3. Діти військовослужбовців дійсної служби, які загинули при 

виконанні службових обов'язків, або стали інвалідами І-ї чи ІІ-ї 

групи; 

2.4. Діти, тимчасово переселені з території проведення АТО; 

2.5. Діти батьків, у яких розмір коштів, що припадають на одного члена 

сім’ї на місяць, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати; 

2.6. Особливо обдаровані діти – лауреати міжнародних та всеукраїнських 

фахових конкурсів (за зайняте І, ІІ, ІІІ місце). 
3. Звільняються від оплати за навчання на 50 відсотків: 

3.1. Діти батьків-інвалідів праці та загального захворювання І-ї і ІІ-ї 

групи; 

3.2. Діти-напівсироти (при втраті одного з годувальників); 

3.3. Особливо обдаровані діти – дипломанти міжнародних і 

всеукраїнських фахових конкурсів а також переможці обласних та 

міських фахових конкурсів (за зайняте І, II, III місце). 

п.8 

В 2015, 2017 та 2019 році в приміщенні Івано-Франківської дитячої музичної 

школи № 1 ім.М.Лисенка відбувся Всеукраїнський конкурс юних виконавців 

ім.М.В. Лисенка  

п.9. 

В 2016 та 2018 в приміщенні Івано-Франківської дитячої музичної школи №2 

ім.В.Барвінського відбувся юних виконавців на духових та ударних 

інструментах  

п.10 

Протягом звітного періоду  викладачі початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів міста взяли участь у засіданнях методичних 

об'єднань, та обласних тематичних семінарах. 

п.11  

У 2016-2020 роках захід не проводився 

п.13  

У 2017 році відбулися урочистості з відзначення 55-річчя Івано-Франківської 

дитячої музичної школи №3 

п.14 

У 2018 році відбулися урочистості з відзначення 45-річчя Івано-Франківської 

дитячої музичної школи №2 ім.В.Барвінського 

п.15 

У 2019 році відбулися урочистості з відзначення 55-річчя Івано-Франківської 

державної дитячої художньої школи 

 п.16 

У 2016 році відбулися урочистості з відзначення 55-річчя Івано-Франківської 

дитячої хореографічної школи 

п.17 

Протягом звітного періоду у мистецьких школах проведено більше 00 

творчих заходів, кращі з яких: 

 участь у Х Міжнародному Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях»; 
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 участь у фестивалі «Різдво у Франківську»; 

 Різдвяні концерти у мікрорайонах міста «Колядуймо разом»; 

 виставка «Іду з дитинства до Тараса»; 

 виставка пам’яті В.Івасюка «Легенда про пісню»; 

 концерти, присвячені річниці від дня народження Т. Г. Шевченка; 

 мистецькі заходи для людей «золотого» віку; 

 лекція-концерт Леся Українка – дочка Прометея; 

 тематичний концерт «Соловецький реквієм»; 

 концерт «Граємо джаз»; 

 обласний конкурс виконавської майстерності; 

 фестиваль «Великодні дзвони»; 

 святкування Дня міста; 

 творчий звіт дитячої хореографічної школи; 

 дитячий фестиваль мистецтв «Барви дитинства»; 

 дитячі концерти у мікрорайонах міста; 

 акція «Музичний тролейбус» до Дня міста; 

 акція «Музичні балкони» до Дня міста; 

 творчий звіт шкіл естетичного виховання; 

 великодні заходи у мікрорайонах; 

 майстер-класи та виставки робіт учнів дитячої художньої школи; 

 майстер-класи фестивалю «Купальська ніч»; 

 майстер-клас від болгарського художника Valerij Zchelyazkov; 

 флешмоб «Прапор – символ нації»; 

 мистецька акція «Музичні балкони» до Дня Незалежності України; 

 мистецька акція «Музичний тролейбус» до Дня Незалежності України; 

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

сквері Руської Трійці; 

 «Зона релаксу» для людей «золотого віку; 

 проект «Мистецька вулиця»; 

 участь у святкових заходах Дня міста Коломиї; 

 День знань для студентів ВМУРОЛ «Україна»; 

 День знань в Івано-Франківській дитячій музичній школі №1 ім. М. 

Лисенка; 

 мистецька програма для людей «Золотого віку» в таборі відпочинку 

«Лімниця»; 

 зустріч учасників Міжнародної асамблеї ковалів «Кола Ковальських міст 

Європи; 

 виставка переможців конкурсу образотворчого мистецтва «Для Бога я 

створю найкраще»; 

 Асамблея «Кільце ковальських міст Європи» у Палаці Потоцьких; 

 лекція-концерт стрілецької пісні в Народному домі «Княгинин»; 

 конкурс малюнків «Франковий мотив»; 

 концерт, присвячений Міжнародному Дню музики; 
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 посвята в юні музиканти; 

 благодійний концерт «Подаруй книгу сироті»; 

 обласні секційні заняття з хорового класу; 

 виставка до Дня художника; 

 концерт до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва; 

 30-річний ювілей дитячої художньої школи; 

 виставки художників-випускників нашої дитячої художньої школи; 

 концерт до Дня Гідності і Свободи; 

 20-річний ювілей камерного оркестру викладачів ДМШ №2 ім. В. 

Барвінського; 

 участь у відкритті Новорічно-різдвяного ярмарку; 

 Андріївські вечорниці. 

 

 

 

п.18 

Учні мистецьких шкіл багаторазово ставали лауреатами та дипломантами 

обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, виставок, фестивалів та 

олімпіад. 

п.19 

Навчальна та методична література для мистецьких шкіл не була придбана за 

відсутністю, як такої. 

п. 20 

Фонотеки початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста 

були систематизовані та поновлені новими творами. 

 

п. 21 

Щороку виготовлялася навчальна документація для мистецьких шкіл. 

п. 22 

Web-сторінки мистецьких шкіл не створені, однак всі заклади мають офіційні 

сторінки в мережі Фейсбук. 

п.23 

У школах впроваджена електронна розсилка ділової документації через 

мережу Internet між мистецькими школами та Департаментом культури 

міської ради 

Основними проблемними питаннями початкової мистецької освіти міста 

залишаються: 

 значна фізична зношеність дороговартісних музичних інструментів; 

 застарілі бібліотечні фонди навчальних закладів, які недостатньо 

поповнюються нотною, довідковою літературою, 

фонохрестоматіями, оскільки спеціалізованої літератури практично 

не видається. 

В Законі України «Про культуру» пріоритетом розвитку галузі культури 

визнано естетичне виховання дітей та молоді, тому Департамент культури 

буде й надалі спрямовувати свою діяльність на здійснення навчально-
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методичного та організаційного забезпечення роботи початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста шляхом подальшого 

розвитку й удосконалення системи навчання та естетичного виховання дітей 

та молоді. 

 

Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази 

п.24 

Капітальні ремонти 

2016 рік – фактично виконано робіт на суму 2000,0тис.грн серед них: 

розпочато ремонт приміщень Дитячої художньої школи,, дитячої 

Хореографічної школи, двох корпусів Дитячої музичної школи №2, Дитячої 

музичної школи №3 

2017 рік – фактично виконано робіт на суму 3000,0тис.грн серед них: 

завершено ремонт приміщень Дитячої художньої школи,, дитячої 

Хореографічної школи, двох корпусів Дитячої музичної школи №2, Дитячої 

музичної школи №3 

2018 рік – фактично виконано робіт на суму 1000,0тис.грн серед них: 

розпочато ремонт аудиторій та встановлення охоронно-пожежної сигналізації 

в Дитячій музичній школі №3 

2019 рік – фактично виконано робіт на суму 600,0тис.грн серед них: 

продовжено ремонт аудиторій та встановлення охоронно-пожежної 

сигналізації в Дитячій музичній школі №3, розпочато ремонт кабінетів 

дитячої художньої школи 

2020 рік – фактично виконано робіт на суму 800,0тис.грн серед них: 

завершено ремонт аудиторій та встановлення охоронно-пожежної 

сигналізації в Дитячій музичній школі №3, завершено ремонт кабінетів 

дитячої художньої школи 

п.25 

Поточний ремонт в мистецьких школах 

2016 рік – фактично виконано робіт на суму 550,0тис.грн серед них: ремонт в 

Дитячій музичній школі №1, ремонт в Дитячій хореографічній школі 

2017 рік – фактично виконано робіт на суму 260,0тис.грн серед них: ремонт в 

Дитячій музичній школі №1, дитяча Художня школа корпус 1 і корпус 2, 

Дитяча музична школа №3 

2018 рік – фактично виконано робіт на суму 200,0тис.грн серед них: ремонт в 

Дитячій музичній школі №1, дитяча Художня школа корпус 1 і корпус 2, 

Дитяча хореографічна школа2019 рік – фактично виконано робіт на суму 

74,0тис.грн серед них: ремонт в Дитячій музичній школі №1, пожежної 

сигналізації Дитячої музичної школи №2, 2020 рік – фактично виконано 

робіт на суму 119,7тис.грн серед них: ремонт в Дитячій музичній школі №1, 

ремонтв Дитячій хореографічній школі, ремонт в І корпусі Дитячої 

художньої школи, ремонт в ІІ корпусі Дитячої художньої школи, ремонт 

класів Підпечерівської школи мистецтв 

п.26 

Придбання комп’ютерної та оргтехніки 
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2016 рік – фактично придбано товарів на суму 150,0тис.грн  

2017 рік – фактично придбано товарів на суму 65,0тис.грн  

2018 рік – фактично придбано товарів на суму 55,0тис.грн  

2019 рік – фактично придбано товарів на суму 55,0тис.грн  

2020 рік – фактично придбано товарів на суму 55,0тис.грн  

п.27 

Придбання музичних інструментів 

2016 рік – фактично придбано інструментів на суму 390,0тис.грн  

2017 рік – фактично придбано інструментів на суму 25,0тис.грн  

2018 рік – фактично придбано інструментів на суму 25,0тис.грн  

2019 рік – фактично придбано інструментів на суму 25,0тис.грн  

2020 рік – фактично придбано інструментів на суму 25,0тис.грн  

п.28 

Придбання сценічних костюмів 

2016 рік – фактично придбано товарів на суму 35,0тис.грн  

2017 рік – фактично придбано товарів на суму 40,0тис.грн  

2018 рік – придбання не передбачено 

2019 рік – фактично придбано товарів на суму 36,0тис.грн  

2020 рік – придбання не передбачено 

п.29 

Придбання меблів, інвентарю та ін. 

2016 рік – фактично придбано товарів на суму 485,0тис.грн  

2017 рік – фактично придбано товарів на суму 500,0тис.грн  

2018 рік – фактично придбано товарів на суму 220,0тис.грн  

2019 рік – фактично придбано товарів на суму 300,0тис.грн  

2020 рік – фактично придбано товарів на суму 240,0тис.грн  

 

 

РОЗДІЛ III 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 
 

Впродовж 2016-2020 р. робота Івано-Франківської МЦБС була в 

основному спрямована на виконання завдань «Комплексної програми 

підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки». 

А саме, на забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для 

ефективної діяльності міських бібліотек; формування сучасної 

інфраструктури бібліотечної справи, впровадження в діяльність бібліотек 

нових інформаційних технологій; забезпечення повноцінного 

комплектування та збереження бібліотечних фондів; зміцнення та розвиток 

матеріально-технічної бази бібліотек; підтримання позитивного іміджу 

бібліотек; співпраця з соціальними партнерами. 

  Сьогодні бібліотека є чи не єдиним соціальним закладам, що надає 

доступ інформаційних джерел практично безкоштовно. Тому й робота Івано-

Франківської МЦБС протягом п’яти останніх років була зосереджена на 

обслуговуванні різних верств користувачів з метою забезпечення вільного 
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доступу до інформації, активізації інформаційної діяльності, підвищенні 

соціальної ролі книгозбірні та покращенні її матеріально-технічної бази. 

 

Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для 

ефективної діяльності бібліотек 

 

  п.1.  Протягом 2016-2020 років було збережено існуючу мережу 

бібліотек Івано-Франківської МЦБС, яка складалася із 17 публічних 

бібліотек, в тому числі ЦМБ, 2 дитячих бібліотеки, 5 сільських та 9 міських, а 

також діюча мережа була розширена на 6 бібліотек у зв’язку з утворенням 

Івано-Франківської ОТГ та приєднанням до неї 6 сіл.  

Обслуговували населення Івано-Франківська й приміських сіл протягом 

2026-2019 року 75, а у 2020 році 82 бібліотечних працівника.  

Популяризація краєзнавчих знань серед мешканців міста є пріоритетним 

напрямком роботи Івано-Франківської МЦБС. Тому у 2016 році на базі 

краєзнавчого відділу ЦБ спільними зусиллями Департаменту культури, 

керівництва та працівників МЦБС та відомого краєзнавця, одного з 

ініціаторів створення музею, доцента Прикарпатського університету Богдана 

Гавриліва було створено кімнату-музей Івана Франка.  

У 2018 році при кімнаті-музеї Івана-Франка створено клуб краєзнавців ім. І. 

Франка, який систематично проводить свої засідання, а також кожного року 

27 серпня, на день народження Івана Франка організовує мандрівні Франкові 

читання вулицями міста.  

Бібліотеки міста тісно співпрацюють з міською владою – міським 

головою Р. Марцінківим, секретарем міської ради В. Синишиним, 

депутатським корпусом у своїх мікрорайонах; обласним управлінням 

юстиції, товариством «Просвіта», навчальними закладами міста, народними 

домами, музеями, релігійними громадами, центром соціально-психологічної 

реабілітації, центром патріотичного виховання ім. С. Бандери, з дитячими 

клубами за місцем проживання.  

п. 2. Для поповнення бібліотечних фондів адміністрацією МЦБС 

протягом 2016-2020 років активно залучалися установи, організації та окремі 

фізичні особи. Зокрема, ряд власних книг були подаровані місцевими 

авторами та авторами з усієї України, які проводили презентації своєї 

творчості у бібліотеках-філіях. Також на постійній основі протягом 2016-

2020 рр. діяла акція «Подаруй бібліотеці книгу», яка так само посприяла 

збагаченню новими популярними виданнями бібліотечні фонди. 

Всього в бібліотечні фонди надійшло: у 2016 р. – 8116 книг, у 2017 р. – 

7905 книг, у 2018 р. – 7118 книг, у 2019 р. – 6622 книги, у 2020 р. – 689 книг. 

п. 3. У 2016-2020 роках співпраця з Радою Міжнародних наукових 

досліджень та обмінів – «Бібіломіст» не велася, оскільки Рада припинила 

оголошувати проекти. Тільки у 2017 р. бібліотеки Івано-Франківської МЦБС, 

зокрема працівники читального залу й відділу АБІС, взяли участь в 

одноденному тренінгу «Моя громада – мій добробут» в рамках проєкту 

«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні». 
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п. 4-5. Протягом 2016-2020 років діяльність Івано-Франківської МЦБС 

широко висвітлювалась в ЗМІ. Бібліотеки тісно співпрацювали з рядом 

місцевих друкованих ЗМІ, а також з теле та радіокомпаніями. Зокрема, 

налагоджено співпрацю з наступними ЗМІ:  ТРК «Карпати», «Вежа», «3 

студія», ОТБ «Гадичина», газетами «Галичина», «Галицький кореспондент», 

«Репортер», інтернет-виданнями «Курс»,  «Станіславське ТБ», «Стик», «0342 

– Сайт м. Івано-Франківська», «Місто», «Бліц-інфо», «VERSII», «WEST 

NEWS».  

Журналісти підготували велику кількість сюжетів та репортажів про 

найрізноманітніші публічні заходи, які проходили в бібліотеках, зокрема в 

читальному залі ЦБ, краєзнавчому відділі (особливо активно висвітлювалась 

інформація про створення Кімнати-Музею І. Франка). Також активно 

висвітлювалась інформація про презентації у бібліотеках нових книг 

місцевих та приїжджих авторів, ряд відеосюжетів відзнято  про 

міжбібліотечні конференції, які проводились на базі ЦБ. 

Зокрема, у 2016 році було 27 таких публікацій, у 2017 р. – 11, у 2018 р. 

– 18, у 2019 р. – 29, у 2020 р. – 9. 

Таким чином, крім інформування про події у бібліотеках, відбувалося 

формування позитивного іміджу міських бібліотек вцілому, в тому числі, 

через промоцію зі сторінок ЗМІ бібліотечних послуг для населення. 

 Крім того, інформація про всі заходи систематично розміщувалась на 

сайтах Івано-Франківської МЦБС і Центральної дитячої бібліотеки. Аналіз 

підтверджує, що сайти відвідують не тільки жителі нашого міста, області, але 

й інших регіонів України, близького та далекого зарубіжжя. Також діяльність 

бібліотек активно висвітлювалась на офіційному сайті міста Івано-

Франківська та на офіційних сторінках МЦБС і Департаменту культури у 

соціальній мережі «Фейсбук», що сприяло піару роботи бібліотек Івано-

Франківської МЦБС. 

 

Забезпечення поповнення бібліотечних фондів. 

Підтримка книговидання 

 

 п. 6. У 2016-2020 році  за рахунок фонду економічного та соціального 

розвитку міста було профінансовано придбання літератури для МЦБС. 

Зокрема, у 2016 році літератури було придбано на суму 155 999,27 грн., у 

2017 р. – 263 551,00 грн., у 2018 р. – 239 211, 50 грн., у 2019 р. – 205 041, 37 

грн., у 2020 році – на 10 000,00 грн. 

 п. 7. У 2016-2020 рр. було здійснено передплату періодичних видань: 

2016 р. – на суму 128 330,00 грн., 2017 р. – 147 192,00 грн., 2018 р. – 

178 706,00 грн., 2019 р. – 194 627,00 грн., 2020 р. – 97 852,00 грн.  

п. 8. У 2016-2020 рр.  здійснено підтримку видань мистецької 

друкованої продукції місцевих авторів та митців: у 2016 р. – на суму 

282 496,80 грн., у 2017 р. – 294 088,80 грн., у 2018 р. – 268 596, 50 грн., у 2019 

р. – 201 999,60 грн., у 2020 р. – на 97 852 грн. 
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Впровадження в діяльність бібліотек сучасних інформаційних 

технологій, комп’ютеризація бібліотечно-бібліографічних процесів 

  

п. 9-10. Поряд з традиційними формами роботи бібліотеки у 2014-2020 

рр. почали впроваджувати новітні технології. Відділ інформаційно-

аналітичного забезпечення та обслуговування АБІС координує цей напрям 

роботи. Для працівників бібліотечної системи проведено тестування знань по 

копірайтингу (написання рекламних і презентаційних текстів), по роботі з 

графічними редакторами, редагування фото, створення колажів; 

використання хмарних сервісів Google; створення електронних адрес на 

Gmail для всіх бібліотек системи; етика електронного листування; 

ознайомлення та навчання роботи з програмним забезпеченням ІРБІС, АРМ 

«Каталогізатор», створення інтерактивних презентацій та віртуальних 

виставок. 

Технічна робота: 

- оновлення програмного забезпечення на смартфонах центральної бібліотеки 

для дітей та  бібліотеки-філії № 1 по роботі з дітьми; 

- встановлення комп’ютерного обладнання в читальному залі ЦБ. 

Консультація відвідувачів: 

- інтерактивне спілкування з користувачами в соціальних мережах; 

- надання онлайн-консультацій в реальному часі на сайті МЦБС; 

- надання консультацій користувачам бібліотеки ЦБС при роботі з ПЗ 

Microsoft Windows. 

 Адміністративний супровід голосування у рамках програми «Бюджет 

участі». 

п. 11. Протягом 2016-2020 рр. в ЦДБ комп’ютерний клас не створено. 

п. 12-13. Електронні ресурси: 

- підключення офіційного сайту МЦБС до системи хмарного зберігання 

файлів Cloudinary; 

- оновлення версії системи керування сайтом WordPress; 

- перенесення офіційного сайту центральної дитячої бібліотеки на новий 

хостинг; 

- реєстрація сайту центральної дитячої бібліотеки у Всеукраїнському каталозі 

сайтів i.ua.  

Щоденне оновлення інформації на сайті бібліотечної системи та в 

соціальних мережах: графічне оформлення анонсів та розміщення їх на сайт і 

у соціальних мережах – 1 247; інформація про заходи, які проведені 

бібліотеками МЦБС – 3 270. Монтаж відеофільмів з проведених заходів у 

бібліотеках МЦБС - 98. 

Статистика відвідування: 

- сайту МБЦС: 97 312 відвідувачів; 

- сайту ЦДБ: 1 315 176 відвідувачів; 

- соціальних мереж: 385 654 відвідувачів. 
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п. 15. Впродовж 2016-2020 рр. працівники бібліотеки  працювали і 

продовжують працювати над створенням бази даних книг. 

п. 16-18. Рекламна продукція: 

- дизайн сувенірної продукції - еко-ручки; 

- дизайн сувенірної продукції – магніти з логотипом; 

- дизайн сувенірної продукції – чашки з логотипом; 

- виготовлення календариків, закладок для книг та флаєрів; 

- виготовлення афіш заходів бібліотек МЦБС; 

- дизайнерська розробка та друк запрошень; 

- створення дизайну ідентифікаторів для працівників МЦБС; 

- участь в промоційному відеопроекті «#РобиЗміни» від ГО «Тепле місто» в 

рамках програми «Міські Ґранти». 

п. 19. Заплановано придбання електронних книг для бібліотек міста. 

 

Удосконалення системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів 

 

п. 20-22. Підвищення кваліфікації: 

2016 рік: 

- участь у тренінгу «Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. 

Івано-Франківську»; 

- працівники відділу АБІС Гашевський Т. Д., Ляхович М. М., Цюпер О. В.  

отримали сертифікати про успішне проходження онлайн-курсу з написання 

заявок на гранти, організований Європейським Союзом в рамках програми 

Східного партнерства; 

- Міліцин С. С. отримав сертифікат про успішне проходження курсу з 

програмування мови С# в Івано-Франківському  IT  кластері; 

- Гашевський Т. Д. та Ляхович М. М. отримали сертифікат за успішне 

проходження тренінгу «Робота зі ЗМІ»; 

- Гашевський Т. Д. закінчив курси підвищення кваліфікації «Нова 

бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в 

бібліотеці»; 

- Петрик Х. М. отримала сертифікат про успішне закінчення онлайн-курсу 

«Бібліотека – мости до е-урядування»; 

- Цюпер О. В. успішно закінчила онлайн-курс «Орієнтація на Клієнта»; 

- Міліцин С. С. успішно закінчив онлайн-курс «Адвокація»; 

2017 рік: 

- завідувачі бібліотек пройшли тренінг «Бюджет участі – програма 

партипациторного бюджетування»; 

- завідувачі бібліотек пройшли тренінг «Umuni – Аналіз та оптимізація 

витрат на енергетичні ресурси»; 

- Гашевський Т. Д. отримав сертифікат за успішне проходження тренінгу 

«Соціальне згуртування, мобілізація внутрішньо-переміщених осіб. Проєктна 

діяльність та розвиток громади» в рамках проекту «Сприяння відбудові та 

сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб та 

постраждалого від конфлікту населення України», що впроваджує 
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Міжнародна організація з міграції за фінансової підтримки Європейського 

союзу; 

2018 рік: 

- Цюпер О. В., Ляхович М. М., Гашевський Т. Д. пройшли онлайн-курс 

«Тренінг із написання заявок на програму Креативна Європа в Івано-

Франківську» в рамках програми «Європейського Союзу «Креативна 

Європа»»; 

- Гашевський Т. Д. отримав сертифікат про успішне проходження тренінгів 

«Інструменту фандрайзингу» та «Діалог та комунікації для вирішення 

конфліктів»; 

- Гашевський Т. Д. отриммав сертифікат про успішне проходження 

двотижневого тренінгу «Youth exchanger. Active individuals», проведений 

Міжнародною організацією Erasmus; 

2019 р. 

- Гашевський Т. Д. отримав свідоцтво від Міністерства молоді і спорту 

України, Державного інституту сімейної та молодіжної політики про 

проходження базового тренінгу Програми «Молодіжний працівник – 2019»; 

- Ляхович М. М., Гашевський Т. Д., Цюпер О. В., Петрик З. В. отримали 

сертифікати про успішне проходження 5 раундів складного рівня 

Євровікторини – 2019 від представництва ЄС в Україні; 

- Працівники відділу АБІС взяли участь у проєкті ГО «КримСОС» з 

проходження безкоштовного тренінгу зі створення бренд-платформи для 

організації; 

- Кирста О. М., Балабан С. О., Шегда М. Б., Одокій О. М., Таргоніна В. 

Ю., Ідзьо Г. В., Ляхович М. М., Гашевський Т. Д., Воробчак М. Д., Бойко М. 

П., Озарко М. М., Магас М. М., Українець С. І., Іванишин А.-Б.М., Матієшин 

О. Є., Араджіоні С. П. отримали сертифікати про успішне проходження 

онлайн-курсу «Бібліотека – відкритий простір», організований ГО 

«Українська бібліотечна асоціація»; 

- Гашевський Т. Д. отримав сертифікат про успішне закінчення 

тижневого тренінгу «Mobility of youth workers. Go play», проведений 

Міжнародною організацією Erasmus; 

2020 рік: 

- Шегда М. Б., Цюпер О. В., Петрик З. В., Гашевський Т. Д., Каюда Ю. Я 

отримали стипендії за успішне проходження онлайн-курсу в рамках 

порграми «Стипендії для спеціалістів культури та креативних індустрій»; 

- Гашевський Т. Д. взяв участь в навчанні щодо написання проєктних 

заявок, організованого Департаментом культури Івано-Франківської міскої 

ради. 

Проєктна діяльність: 

2016 рік: 

- Проєкт «Онлайн-бібліотека на долоні з безкоштовним і швидкісним Wi-Fi» 

за фінансової підтримки Івано-Франківської міської ради (бюджет проєкту: 

15 250 грн.). Реалізація даного проєкту дала змогу впровадити новітні 
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технології в діяльності бібліотек, забезпечити у 17 бібліотеках-філіях міста 

безкоштовний Wi-Fi, залучити більше відвідувачів до бібліотек міста. 

- Проєкт «Любов до книги через казку» (не виграли) (бюджет проєкту: 

29450,00 грн.). Даний проєкт був спрямований на популяризацію бібліотек 

серед дітей, що мало вплинути на їх виховання, культурне збагачення, через 

створення лялькового театру і міні кінотеатру на базі центральної дитячої 

бібліотеки. Він давав можливість виховати в дітях «звичку до бібліотеки» – 

процес, що вимагає поступовості, реалізація даного проєкту мала 

посприсприяти мотивації дітей до читання.  

2017 рік: 

- Проєкт «Віртуальна реальність у бібліотеці» (бюджет проєкту: 16 380 грн.) 

за фінансової підтримки  благодійної організації «Тепле місто» (місце 

реалізації проєкту: центральна дитяча бібліотека, бібліотека-філія №1 по 

роботі з дітьми). Даний проєкт має на меті запровадження сучасного, 

альтернативного методу навчання з допомогою віртуальної та доповненої 

реальності, привернути увагу, викликати емоційну реакцію, виховати у дітей 

цікавість до бібліотеки та читання. 

- Проєкт «Майстерня дружба та позитивного настрою» (Бюджет проєкту: 32 

400 грн.) за фінансової підтримки Івано-Франківської міської ради (місце 

реалізації проекту: Центральна дитяча бібліотека). Проєкт має на меті 

популяризацію бібліотек серед дітей дошкільного та шкільного віку, 

мотивацію дітей до читання. Ляльковий театр допомагає навчити дитину 

правильно вести діалог, шукати вихід зі складних ситуацій, розвивати 

пам'ять і самостійність мислення, збагачувати словниковий запас. 

Театралізовані ігри розвивають у дітей виразну мову та творчі здібності. 

Захоплення ляльковим театром, як правило, закінчується разом із 

дитинством, але навички спілкування, імпровізації, фантазії, а головне - 

розмовні навички залишаються. Будь-які виступи роблять дитину впевненою 

у собі і допомагають побороти сором'язливість. 

2018 рік: 

- Проєкт «Комп'ютерна грамота для незрячих та слабозорих» (не виграли) 

(бюджет проєкту: 23 тис. доларів США) за фінансової підтримки  Агентства 

США з міжнародного розвитку (місце реалізації проекту: Бібліотека-філія 

№4). Проєкт мав на меті забезпечити вільний доступ людей до бібліотечних 

фондів. Люди з порушенням зору не повинні бути обмеженими в цій 

можливості. Тому було на меті створення інформаційної зони для людей з 

інвалідністю по зору в бібліотеках міста та навчити людей самостійно 

користуватись комп'ютерною технікою.  

- Проєкт «InfoBox» (бюджет проекту: 28 600 грн.) за фінансової підтримки: 

Івано-Франківської міської ради (місце реалізації проєкту: бібліотека-філія 

№3). Зараз існує величезна кількість інформаційних і технічних засобів, які 

дозволяють на високому рівні презентувати користувачам, в тому числі 

online, інформацію про масові бібліотечні заходи та фонд книгозбірні. З цією 

метою все більшим попитом користуються інформаційні сенсорні системи. У 

термінал можна завантажити різноманітну інформацію: анотації до книг, 
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фото обкладинок і розворотів, каталог бібліотечного фонду, відомості про 

кількість та локацію примірників, анонси бібліотечних заходів, графік 

роботи, опитування, відгуки користувачі про бібліотеку та ін. Крім цього, 

тактильне управління інтерактивним монітором допомагає проводити 

нестандартні та індивідуальні заняття, що надзвичайно важливо в роботі з 

молодшими школярами та дітьми з особливими потребами. 

- Проєкт «Інклюзія в бібліотеці» (не виграли) (бюджет проєкту: 22 965 грн.) 

за фінансової підтримки благодійної організації «Тепле місто» (місце 

реалізації проєкту: бібліотека-філія №4). Метою проєкту було надати людям 

з порушенням зору можливість презентувати себе та свої уподобання, знайти 

нові знайомства, реалізовувати свій творчий потенціал, професійні амбіції, 

отримати нові знання в галузі літератури й мистецтва, цікаво та креативно 

проводити дозвілля. 

- Проєкт «Інклюзія в бібліотеці» (бюджет проєкту: 22 965 грн.) за фінансової 

підтримки благодійної організації «Тепле місто» (місце реалізації проекту: 

бібліотека-філія №4). Мета проєкту: надати людям з порушенням зору 

можливість презентувати себе та свої уподобання, знайти нові знайомства, 

реалізовувати свій творчий потенціал, професійні амбіції, отримати нові 

знання в галузі літератури й мистецтва, цікаво та креативно проводити 

дозвілля. 

2019 рік 

- Проєкт «Модерний гардероб» (бюджет проєкту: 14 000 грн.) за фінансової 

підтримки Івано-Франківської міської ради (місце реалізації проєкту: 

Центральна дитяча бібліотека). Мета проєкту: підтримання високого 

культурно-естетичного статусу бібліотеки. Створення сучасної комфортної 

гардеробної кімнати. 

- Проєкт «Перше бібліотечне радіо в Україні»  (бюджет проєкту: 10 000 євро) 

за фінансової підтримки Британської Ради в Україні. Мета проєкту: обмін 

досвідом з країною ЄС зі створення бібліотечної онлайн радіостанції. 

Інтернет-радіо надасть можливість бібліотекарям розповісти про себе та 

послуги бібліотек в сучасному форматі, переконати суспільство, що 

бібліотека – це комфортний простір для втілення мрій різних категорій 

населення. Це буде, практично, єдина бібліотека в Україні, яка отримає 

можливість спілкуватись з користувачами на просторах Інтернет радіо. 

- Проєкт «Волонтер Корпусу Миру» за підримки Корпусу Миру США, 

федеральна програма уряду США. Мета проєкту: популяризація англійської 

мови серед персоналу приймаючої сторони у формі англійських та бізнес-

клубів, тренінги та семінари для персоналу організацій та цільової аудиторії 

різної тематики відповідно до потреб приймаючої сторони та цілей проекту, 

безкоштовні тренінги з планування та управління проектами та інших тем. 

Також, спільно з волонтером приймаюча сторона може подавати заявки на 

міні-гранти, які адмініструє Корпус Миру. 

- Проєкт «Віртуальна реальність в бібліотеці. Рівень 2»  (не виграли) (бюджет 

проєкту: 160 тис. грн.) за фінансової підтримки House of Europe (місце 

реалізації проєкту: Центральна дитяча бібліотека). Мета проєкту: 
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Перезавантаження існуючого проєкту, який підтриманий грантовою 

програмою «Тепле Місто», а також авторами та видавництвами продуктів з 

технологіями віртуальної та доповненої реальності. Проєкт отримає нове, 

масштабне фінансування, що дозволить придбати більше книг, що оживають, 

пристроїв віртуальної реальності, ігрову приставку, комфортні та нові меблі. 

2020 рік:  

- Проєкт «Цифровий читацький» (не виграли) (бюджет проекту: 300 тис. грн.) 

за фінансової підтримки House of Europe (місце реалізації проєкту: 

Центральна бібліотека). Мета проєкту: 5 років тому ми відмовились від 

звичайного паперового читацького квитка на користь пластикового із штрих 

кодом. Зараз ми хочемо відмовитись від пластикового та перейти на 

цифровий варіант читацького квитка - в смартфоні. Це зменшить витрати на 

виготовлення квитка, це здешевить витрати наших клієнтів на 

обслуговування в бібліотеці, це пришвидшить ідентифікацію читача, це 

дозволить реєстрацію користувачів без відвідування бібліотеки. Це значно 

покращить роботу бібліотекарів, облік книг, облік користувачів, облік 

заходів проведених в бібліотеці, за її межами та онлайн. Кожен користувач 

матиме сторінку читача, що дасть можливість читачеві переглядати базу 

даних книг бібліотеки, забронювати книгу, переглянути електронний 

примірник книги, список прочитаного, залишити відгук, пропозицію чи 

питання - налагодити зв’язок бібліотекаря з читачем. 

- Проєкт «Віртуальна реальність» (бюджет проекту: 28 тис. грн.) за 

фінансової підтримки Івано-Франківської міської рада (місце реалізації 

проекту: Центральна бібліотека для дітей). Мета проєкту: запровадження 

сучасного, альтернативного методу навчання з допомогою віртуальної та 

доповненої реальності, привернути увагу, викликати емоційну реакцію, 

виховати у дітей цікавість до бібліотеки та читання. 

- Проєкт «Biblio” – простір, відкритий для кожного» – трансформація та 

оновлення абонементу центральної міської бібліотеки”  (не виграли) (бюджет 

проекту: 100 тис. грн.) за фінансової підтримки Івано-Франківська міська 

рада (місце реалізації проєкту: абонемент центральної бібліотеки). Мета 

проєкту: Використати бібліотечний простір якомога повніше із користю для 

відвідувачів. Трансформувати і перетворити книгозбірню на популярний 

простір для спілкування і творчості людей, стати галереєю культури, ринком 

ідей, лабораторією для розвитку пізнавальних ініціатив. Надати можливість 

користування бібліопростором людям з інвалідністю, а саме тим, хто 

пересувається на візках, а також іншим  маломобільним групам населення, 

зокрема, внутрішньо переміщеним особам. 

- Проєкт «Стипендії для спеціалістів культури та креативних індустрій» за 

фінансової підтримки House of Europe. Мета проєкту: Стипендії підтримують 

працівників культури та креативних індустрій під час пандемії COVID-19. 

Отримати стипендії 3 000 гривень за проходження один із безкоштовних 

онлайнкурсів. Можливість вибрати курс з 28 варіантів у нашій добірці. Усі 

курси безкоштовні. 3 000 гривень, які ви можете витратити на будь-що. 

Звітувати не потрібно. Навчання тоді, коли вам зручно. У курсів немає 
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розкладу: переглядайте матеріали, коли є час і бажання. Один курс займає до 

30 годин часу.  Нові знання, що зроблять вас кращим спеціалістом і 

допоможуть пристосуватися до змін. На додачу – ще один рядок до розділу 

«Курси» у резюме.  Корисна активність на час карантину. 5 бібліотекарів 

виграли в проєкті і отримали по 3 тис. грн. 

п. 23. Методичний блог не створено. 

п. 24-25. Працівники відділу АБІС проводили: 

І. Консультації для працівників бібліотечної системи за темами: 

- написання прес-анонсів та прес-релізів, основи роботи в ПЗ Windwos 10; 

- копірайтинг – написання рекламних і презентаційних текстів; 

- основи цифрової обробки графічних матеріалів, створення комп’ютерних 

презентацій; 

- робота з електронним документообігом та з хмарними сервісами Google; 

- етика електронного листування; 

- ознайомлення з програмним забезпеченням ІРБІС, АРМ «Каталогізатор», 

персональна робота в каталогізаторі, введення книг; 

- створення комп’ютерних презентацій, віртуальних виставок; 

- основи роботи з Windows 10, MS Office 2016 та іншим офісним програмним 

забезпеченням. 

ІІ. Курси для бібліотекарів: 

- «Бюджет участі» – заповнення анкети для голосування в програмі 

партиципаторного бюджетування. 

- «Umuni – аналіз та оптимізація витрат на енергетичні ресурси». 

ІІІ. Тренінги для бібілотекарів: 

- «Здійснення комунальних платежів через бібліотеки міста»; 

- «Основи сучасних Інформаційних Технологій»; 

- «Електронне листування та копірайтинг»; 

- «Основи обробки графічних зображень»; 

- «Хмарні сервіси Google»; 

- «Робота зі спеціалізованим бібліотечним програмним забезпеченням»; 

- «Навики створення ефективних презентацій»; 

- «Використання інформаційних технологій та мультимедіа в бібліотеці»; 

- «Анонси та інформація: ефективні зв’язки з засобами масової інформації»; 

- «Створення фотоколажів та робота з зображеннями»; 

- «Відеомонтаж. Створення слайд шоу відео»; 

- «Мультимедійні презентації в Microsoft PowerPoint 2016»; 

- «Технології АБІС. Система ІРБІС для бібліотекаря». 

 

Вдосконалення методів бібліотечного обслуговування, пошук нових форм 

інформаційно-бібліографічної діяльності 

 

п. 26. Впродовж 2016-2020 рр. новою літературою поповнена тематична 

виставка «Центр правової інформації». В межах роботи Центру правової 

інформації наповнено новими матеріалами папки-досьє: Міжнародна 

підтримка України; Соціальний захист населення; Пільги ветеранам, 



25 

 

інвалідам, чорнобильцям; Пенсійне забезпечення громадян; Житлові 

субсидії; Об’єднані територіальні громади; Соціальний захист учасників 

АТО та їх сімей; Соціальний захист переселенців зі Сходу України. 

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».  

п. 27. Робота клубів за інтересами – важлива сторінка в роботі бібліотек. 

Протягом 2016-2020 рр. при бібілотеках міста працювало 11 клубів: правовий 

клуб «Діалог» (чит. зал. ЦБ), літературна вітальня «Ліра» (філ. № 1), 

«Свічадо» (філ. № 3), «Срібні передзвони» (філ. № 7), «Муза» (філ. № 2), 

«Клуб людей «золотого» віку» (чит. Зал ЦБ), арт-актив «Бібліотечник» 

(абонемент ЦБ), «Барвінок» (ЦДБ), «Паросток» (ДФ), «Намисто» (філ.«Клуб 

краєзнавців ім. І. Франка» (краєзн.від.). 

 Окрему увагу треба звернути на роботу арт-проекту «Бібліотечник», 

завданням якого полягає у приверненні уваги до бібліотеки молодого 

покоління, залучення  молодих та талановитих людей до креативного 

проведення дозвілля. За 5 років діяльності арт-проекту на базі ЦБ проведено 

десятки цікавих зустрічей та презентацій. 

Так само окремої уваги заслуговує робота клубу людей «золотого» віку, 

створеного при читальному залі ЦБ у 2017 році. Клуб нароховує понад 50 

учасників  та за 3 роки діяльності провів понад 160 цікавих зустрічей. Члени 

клубу є постійними активними учасниками багатьох культурно-мистецьких 

заходів, які організовують міські заклади культури. 

п. 28, 30. Впродовж 2016-2020 рр. в роботу бібліотек впроваджувалися нові 

форми й методи роботи. Зокрема, особлива увага була приділена залученню 

новітнього технічного обладнання в організації та проведенні бібліотечних 

заходів. Також, застосовуючи свій творчий потенціал, бібліотекарі постійно 

шукали нові форми подачі інформації, особливо для дітей та молоді. Крім 

того, проводились соціологічні дослідження, опитування та анкетування, які 

давали можливість краще зрозуміти інформаційні запити користувачів 

бібліотеки. 

 Зокрема, у 2016-2020 роках бібліотеками міста було проведено ряд 

найрізноманітніших за тематикою та формою подачі заходів: у 2016 р. 

проведено 758 заходів, у 2017 р. – 876, у 2018 р. – 744, у 2019 р. – 769, у 2020 

р. – 610 заходів.  

п. 29. Важлива ділянка роботи бібліотек – сприяння успішній адаптації в 

соціумі людей з обмеженими фізичними можливостями, пенсіонерів, дітей-

сиріт та малозабезпечених дітей. Саме з цією метою у бібліотеці-філії №4 з 

2019 року за фінансової підтримки благодійної організації «Тепле місто» 

реалізовується інклюзивний  проєкт «Вікно у світ». Мета проєкту – навчити 

незрячих і слабозорих людей працювати на персональному комп’ютері за 

допомогою спеціального звукового програмного забезпечення. Окрім того, 

створено версію офіційного сайту МЦБС для слабозорих. 
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Також у бібліотеках з цією ж метою щороку проводилися заходи до 

Дня милосердя, до Дня людей похилого віку та ветеранів війни і праці та до 

Міжнародного дня інвалідів. Під час таких заходів бібліотекарі вшановували 

ці категорії користувачів особливою увагою, теплом, добротою, щирою 

розмовою, а також ознайомлювали їх з новинками літератури, яка надійшла у 

бібліотечні фонди.  

 

Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази 

 

п. 31 

Капітальний ремонт в бібліотеках 

2016 рік – фактично виконано робіт на суму 819,59тис.грн серед них: 

розпочато роботи в Центральній дитячій бібліотеці, виконано роботи по 

ремонту бібліотеки-філії №4, та бібліотеки-філії №14 

2017 рік – фактично виконано робіт на суму 182,349тис.грн серед них: 

завершено роботи в Центральній дитячій бібліотеці 

2018 рік – виконання непередбачено 

2019 рік – виконання непередбачено 

2020 рік – виконання непередбачено 

п.32 

Поточний ремонт в бібліотеках   

2016 рік – фактично виконано робіт на суму 550,0тис.грн серед них: заміна 

вікон І поверху Центральної дитячої бібліотеки, заміна вікон бібліотеки-філії 

№1 

2017 рік – фактично виконано робіт на суму 260,0тис.грн серед них: ремонт 

читального залу Центральної дитячої бібліотеки, ремонт приміщень 

бібліотеки-філії №2, ремонт приміщень бібліотеки-філії №4, ремонт 

приміщень бібліотеки-філії №5, ремонт приміщень бібліотеки-філії №7, 

ремонт приміщень бібліотеки-філії №14 

2018 рік – фактично виконано робіт на суму 200,0тис.грн серед них: ремонт 

приміщень Центральної дитячої бібліотеки, ремонт приміщень бібліотеки-

філії №4 
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2019 рік – фактично виконано робіт на суму 195,0тис.грн серед них: ремонт 

читального залу та санвузлів бібліотеки філії №1, поточний ремонт та 

встановлення стічних ринв та часткове відновлення фасаду Центральної 

Дитячої бібліотеки 

2020 рік – фактично виконано робіт на суму 47,0тис.грн серед них: ремонт 

книгосховище Центральної Дитячої бібліотеки 

п.33 

Придбання комп’ютерної та оргтехніки 

2016 рік – фактично придбано товарів на суму 150,0тис.грн  

2017 рік – фактично придбано товарів на суму 65,0тис.грн  

2018 рік – фактично придбано товарів на суму 55,0тис.грн  

2019 рік – фактично придбано товарів на суму 55,0тис.грн  

2020 рік – фактично придбано товарів на суму 55,0тис.грн  

п.34 

Придбання меблів, інвентарю та ін. 

2016 рік – фактично придбано товарів на суму 550,0тис.грн  

2017 рік – фактично придбано товарів на суму 370,0тис.грн  

2018 рік – фактично придбано товарів на суму 300,0тис.грн  

2019 рік – фактично придбано товарів на суму 300,0тис.грн  

2020 рік – фактично придбано товарів на суму 380,0тис.грн   

 

 

РОЗДІЛ ІV 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для 

ефективної діяльності телерадіокомпанії «Вежа» 

 

Впродовж 2016-2020 років було організовано «круглі столи», 

«телемости», прямі включень з обговорення суспільно-політичних, 

соціальних проблем на базі телерадіокомпанії «Вежа», а також велась 

активна робота по розвитку веб-ресурсу vezha.org i SMM. 

Забезпечено глибоке і всебічне висвітлення діяльності органів 

місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади, а також 

громадсько-політичного, економічного, культурного життя, що дозволило 

громадянам орієнтуватися в політичних процесах, які відбувались в державі, 

робити власні висновки на основі поданого матеріалу, мати оперативну і 

неупереджену інформацію про суспільно-політичне, соціально-економічне і 

культурне життя міста та області  і, як результат, робити усвідомлений 

демократичний вибір у різних ситуаціях. 

Івано-Франківською міською радою виділено кошти на утримання 

телерадіокомпанії «Вежа»:  

- 2016 рік в сумі 2490,00 тис. грн. (план - 2490,00 тис. грн.); 

- 2017 рік в сумі 3900,00 тис. грн. (план - 3900,00 тис. грн.); 

- 2018 рік в сумі 4672,30 тис. грн. (план - 4940,00 тис. грн.);; 

- 2019 рік в сумі 5695,00 тис. грн. (план - 6210,00 тис. грн.); 
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- 2020 рік в сумі 6700,20 тис. грн. (план - 8007,60 тис. грн.). 

 

 Кошти було витрачено на виплату заробітної плати,  оплату 

комунальних послуг та на послуги сторонніх організацій. 

 

Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази телерадіокомпанії 

«Вежа» 

 

Впродовж 2016-2020 років частково оновлено та закуплено телевізійне 

обладнання. 
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РОЗДІЛ V 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

В ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ КУЛЬТУРИ МІСТА 

 

п.1 

Обладнання приміщень установ та закладів культури системами 

автоматичної пожежної сигналізації 

2016 рік – фактично виконано робіт на суму 280,0тис.грн в складі 

капітальних ремонтів 

2017 рік – фактично виконано робіт на суму 260,0тис.грн в складі 

капітальних ремонтів 

2018 рік – фактично виконано робіт на суму 235,5 тис.грн в складі 

капітальних ремонтів 

2019 рік – фактично виконано робіт на суму 35,0тис.грн в складі капітальних 

ремонтів 

2020 рік – фактично виконано робіт на суму 146,0тис.грн складі капітальних 

ремонтів 

п.2 

Проведення просочення дерев’яних конструкцій будівель і обладнання 

приміщень вогнетривкою рідиною 

2016 рік – роботи не передбачено  

2017 рік – роботи не передбачено 

2018 рік – фактично виконано робіт на суму 42,9 тис.грн серед них: 

2019 рік – фактично виконано робіт на суму 37,3 тис.грн серед них: 

2020 рік – виконання непередбачено 

п. 3 

Встановлення протипожежних дверей сертифікованих в Україні в підсобних 

приміщеннях початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та 

народних домів   

2016 рік – фактично виконано робіт на суму 20,0тис.грн в складі капітальних 

ремонтів  

2017 рік – фактично виконано робіт на суму 41,0тис.грн складі капітальних 

ремонтів 

2018 рік – фактично виконано робіт на суму 25,75 тис.грн складі капітальних 

ремонтів 

2019 рік – роботи не передбачено  

2020 рік – роботи не передбачено 

п.4 

Придбання вогнегасників 
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2016 рік – фактично придбано вогнегасників для шкіл, бібліотек та народних 

домів  на суму 1,96 тис.грн  

2017 рік – фактично придбано вогнегасників для шкіл, бібліотек та народних 

домів  на суму 3,96 тис.грн  

2018 рік – фактично придбано вогнегасників для шкіл, бібліотек та народних 

домів  на суму 10,0 тис.грн  

2019 рік – фактично придбано вогнегасників для шкіл, бібліотек та народних 

домів  на суму 9,0 тис.грн  

2020 рік – фактично придбано вогнегасників для шкіл, бібліотек та народних 

домів  на суму 10,0 тис.грн  

п.5 

Обслуговування та заміна пожежних кранів 

2016 рік – фактично виконано робіт в школах, бібліотеках та народних домах 

на суму 1,2 тис.грн  

2017 рік – фактично виконано робіт в школах, бібліотеках та народних домах 

на суму 2,8тис.грн  

2018 рік – фактично виконано робіт в школах, бібліотеках та народних домах 

на суму 2,0 тис.грн  

2019 рік – фактично виконано робіт в школах, бібліотеках та народних домах 

на суму 2,0 тис.грн 

2020 рік – фактично виконано робіт в школах, бібліотеках та народних домах 

на суму 15,0 тис.грн 

п.6 

Заміна пожежних рукавів 

2016 рік – фактично виконано робіт на суму 1,7 тис.грн для шкіл, бібліотек та 

народних домів 

2017 рік – фактично виконано робіт на суму 8,5тис.грн для шкіл, бібліотек та 

народних домів 

2018 рік – фактично виконано робіт на суму 2,0 тис.грн для шкіл, бібліотек та 

народних домів 

2019 рік – фактично виконано робіт на суму 1,8 тис.грн для шкіл, бібліотек та 

народних домів 

2020 рік – фактично виконано робіт на суму 12,0 тис.грн для шкіл, бібліотек 

та народних домів 

п.7 

Придбання пожежних щитів у комплекті 

2016 рік – придбання не передбачено  

2017 рік – фактично придбано товарів на суму 5,0 тис.грн для шкіл, бібліотек 

та народних домів 

2018 рік – фактично придбано товарів на суму 5,0 тис.грн для шкіл, бібліотек 

та народних домів 

2019 рік – придбання не передбачено  

2020 рік – фактично придбано товарів на суму 15,0 тис.грн для шкіл, 

бібліотек та народних домів 

п.6 
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Роботи з реконструкції протипожежної системи подачі води в 

Муніципальному центрі дозвілля виконано в повному обсязі в 2016році 

п.7 

Протягом 2016року в комплексі було проведено капітальний ремонт 

електромереж в краєзнавчому відділі МЦБ (14,95тис.грн), дитячій музичній 

школі № 2 ім.  В.Барвінського (180,0тис.грн), Міському Народному домі 

(78тис.грн) 

 

Щороку для всіх установ культури централізовано закуповуються 

електроенергія, газ, послуги теплопостачання та водовідведення, послуги 

інтернет, зв’язку та вивезення твердих побутових відходів. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


