
 

 

План заходів 

виконавчого комітету Івано-Франківської  міської ради  

з 11.09.2021р. до 19.09.2021р. 

Назва заходу Час, місце проведення Відповідальний за 

проведення 

11 вересня. Субота 

День українського кіно,  

День фізкультури і спорту 

Конкурс малюнків «Ми за 

мир» до відзначення 

Міжнародного дня миру. 

(Клуб за інтересами 

«Натхнення») 

Впродовж дня 

БК с. Колодіївка 
Департамент культури 

Франківський крафтовий 

ярмарок 
09.00 год. – 15.00 год. 

вул.Вітовського 

Департамент 

економічного розвитку, 

екології та 

енергозбереження 

Відкриття всеукраїнського 

турніру з гри «Що? Де? Коли?» 

пам’яті Володимира Макарова 

12.00 год. 

Приміщення Католицького 

ліцею, вул.Шевченка, 11 

ГО «Клуб Метикуючих» 

Книжковий експрес “Нову 

книжку відкривай і мандрівку 

починай” 

12.00 год. 

Бібліотека-філія №17 

(с. Березівка, вул. Шевченка, 30) 

Департамент культури 

Футзал. Екстра-ліга 

«Ураган» - «Хіт» Київ 
12.00 год. 

Манеж КФВ 

вул. Мазепи, 142а 

НФК «Ураган» 

Проведення духовно-

просвітницької акції у вигляді 

дитячого одноденного табору 

13.00 год. 

сквер Квітки Цісик, 

вул.Галицька 

«Церква Воскресіння» 

Української Церкви 

Християн Віри 

Євангельської 

Футбол. Перша ліга 8 тур 

«Полісся» (Житомир) - МФК 

«Прикарпаття»  

13.15 год. 

В гостях 

МФК «Прикарпаття» 

Заходи з нагоди 80-ї річниці 

розстрілу нацистами у 

1941році польської інтелігенції 

у Чорному лісі 

14.00 год. 

Чорний ліс, Ямницька ОТГ 

Товариство польської 

культури «Пшиязнь» 

Урочистості з нагоди 

відзначення Дня фізичної 

культури і спорту 

16.00 год. 

Фортечна галерея «Бастіон» 

Департамент молодіжної 

політики та спорту 

12 вересня. Неділя 

День пам’яті українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, 

Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 роках, 

День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості,  

День танкіста 

Конкурс малюнків «Ми за 

мир» до відзначення 

Міжнародного дня миру. 

(Клуб за інтересами 

«Натхнення») 

Впродовж дня 

БК с. Колодіївка 

Департамент культури 

Турнір з волейболу з нагоди 

відзначення Дня фізичної 
10.00 год. 

Муніципальний Центр дозвілля 

Департамент культури 



культури і спорту. (БК 

«Будівельник) 

(набережна ім.В. Стефаника, 42) 

Ювілейний 10-й велопарад 

дівчат в Івано-Франківську!  
10.30 год. 

площі «Бастіон» 

ГО «Мами Прикарпаття» 

Божественна літургія 10.30 год.  
Храм Святих Кирила і Методія 

УГКЦ, вул.Галицька, 38а 

Релігійна громада храму  
Святих Кирила і Методія 

УГКЦ 

Чемпіонат Івано-Франківського 

району з футболу. Група F, 3 

тур ФК «Олімпік» Підлужжя – 

ФК    « Сокіл» Чукалівка  

11.45 год. 

Футбольне поле с. Підлужжя 

Івано-Франківська 

районна асоціація 

футболу 

Заходи на вшанування пам’яті 

примусово виселених українців 

з етнічних земельна на 

території Польщі у 1944-1951 

роках 

12.00 год. 

Поруч храму Святих Кирила і 

Методія УГКЦ, вул.Галицька, 

38а 

Івано-Франківська 

обласна організація 

Всеукраїнського 

товариства 

«Лемківщина» 

Чемпіонат Івано-Франківського 

району з футболу. Група F, 3 

тур ФК «Дружба» 

Драгомирчани – ФК «Січ» 

Микитинці  

12.00 год. 

Футбольне поле с. 

Драгомирчани 

Івано-Франківська 

районна асоціація 

футболу 

Концерт-реквієм з нагоди 

відзначення  Дня пам’яті 

українців – жертв примусового 

виселення з Лемківщини, 

Холмщини, Надсяння, 

Любачівщини у 1944-

1951роках (спільний захід  

НД «Княгинин» з Івано-

Франківським обласним 

товариством «Лемківщина») 

12.30 год. 

Фойє НД «Княгинин» 

Департамент культури 

Чемпіонат Івано-Франківського 

району група F, 3 тур 

ФК «Легіон-1» - ФК «Олімпія» 

Камінне 

13.00 год. 

Футбольне поле с. Майдан 

 

Івано-Франківська 

районна асоціація 

футболу 

Відкриття вул.Черемшини 14.00 год. 

вул. Черемшини, організатор – 

Центр культури і мистецтв 

Департамент культури 

Чемпіонат Івано-Франківського 

району група F, 3 тур 

ФК «Хриплин» – ФК 

«Арсенал» Тисменичани 

14.00 год. 

Футбольне поле с. Хриплин 

Івано-Франківська 

районна асоціація 

футболу 

Чемпіонат Івано-Франківського 

району група F, 3 тур 

ФК «Прикарпаття-юніори» - 

НФК «Металіст» Опришівці  

14.15 год. 

Футбольне поле с. Крихівці 

Івано-Франківська 

районна асоціація 

футболу 

Чемпіонат Івано-Франківського 

району група F, 3 тур ФК 

Крихівці – ФК «КіК»           

Рибне 

14.15 год. 

Футбольне поле с. Крихівці 

Івано-Франківська 

районна асоціація 

футболу 

Концерт народної аматорської 

лемківської хорової капели 

«Бескид» Міського Народного 

дому та камерного оркестру 

Центру культури і мистецтв в 

16.00 год. 

Літня естрада міського парку 

культури та відпочинку 

ім.Т.Шевченка 

Департамент культури 



рамках VІІІ міського 

фестивалю мистецтв «Мелодії 

парку» 

Чемпіонат Івано-Франківського 

району з футболу. Група F, 3 

тур ФК «Фортуна» Березівка - 

ФК «Радча»  

16.00 год. 

Футбольне поле с. Березівка 

Івано-Франківська 

районна асоціація 

футболу 

13 вересня. Понеділок 

Конкурс малюнків «Ми за 

мир» до відзначення 

Міжнародного дня миру. 

(Клуб за інтересами 

«Натхнення») 

Впродовж дня 

БК с. Колодіївка 

Департамент культури 

Виставка скульптурних творів 

із власної фондової збірки 
Впродовж дня 

Музей мистецтв Прикарпаття 

(майдан Шептицького, 8) 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Музейні екскурсії: 

«Давній Галич – місто княжої 

слави»; 

«Від Станіславова до Івано-

Франківська»; 

«Особливості одягу 

етнорегіонів Прикарпаття» 

Впродовж дня 

Краєзнавчий музей, 

вул.Галицька, 4А 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка стародруків міста Впродовж дня 

Літературний музей 

Прикарпаття, вул.Богдана 

Лепкого, 27 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка робіт  переможців 

Відкритого міського конкурсу 

образотворчого мистецтва 

«Франковий мотив», 

присвяченого 165-річниці  від 

дня народження І.Я.Франка 

Впродовж дня 

Виставкова зала Центру 

сучасного мистецтва 

м. Івано-Франківськ 

(вул.М.Підгірянки, 23), 

організатор – Івано-Франківська 

дитяча хореографічна школа 

Департамент культури 

Народознавчий календар 

“Осінній день сім погод 

придбав” 

11.30 год. 

Бібліотека-філія №1 по роботі з 

дітьми (вул. Мазепи, 11А) 

 

Департамент культури 

Моніторинг екологічних 

видань “Замість стихійних 

сміттєзвалищ – парки і сквери” 

14.00 год. 

Читальний зал ЦБ 

(вул. П. Орлика, 5) 

Департамент культури 

Молебень до Матері Божої та 

молитва на вервиці за 

припинення війни в Україні і 

встановлення справедливого 

миру, а також за припинення 

пандемії 

18.30 год. 

Майдан Шептицького  

(поруч каплиці та Музею 

мистецтв) 

ГО «Спілка 

християнського 

відродження» 

14 вересня. Вівторок 

Конкурс малюнків «Ми за 

мир» до відзначення 

Міжнародного дня миру. 

(Клуб за інтересами 

Впродовж дня 

БК с. Колодіївка 

Департамент культури 



«Натхнення») 

Виставка скульптурних творів 

із власної фондової збірки 
Впродовж дня 

Музей мистецтв Прикарпаття 

(майдан Шептицького, 8) 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Музейні екскурсії: 

«Давній Галич – місто княжої 

слави»; 

«Від Станіславова до Івано-

Франківська»; 

«Особливості одягу 

етнорегіонів Прикарпаття» 

Впродовж дня 

Краєзнавчий музей, 

вул.Галицька, 4А 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка стародруків міста Впродовж дня 

Літературний музей 

Прикарпаття, вул.Богдана 

Лепкого, 27 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка робіт  переможців 

Відкритого міського конкурсу 

образотворчого мистецтва 

«Франковий мотив», 

присвяченого 165-річниці  від 

дня народження І.Я.Франка 

Впродовж дня 

Виставкова зала Центру 

сучасного мистецтва 

м. Івано-Франківськ 

(вул.М.Підгірянки, 23), 

організатор – Івано-Франківська 

дитяча хореографічна школа 

Департамент культури 

Оперативна нарада у міського 

голови. 

Розглядатимуться питання: 

1.Про надання КП «Івано-

Франківськміськсвітло» послуг 

населенню. 

2.Про виконання доручень 

попередньої оперативної 

наради (про стан вакцинації 

працівників комунальних 

підприємств). 

3.Про надходження коштів до 

місцевого бюджету від сплати 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

4.Про підсумки літнього 

оздоровлення та відпочинку 

дітей. 

5.Про забезпечення 

життєдіяльності міста, розгляд 

звернень громадян та стан 

впорядкування території міста. 

6.Про забезпечення 

громадського порядку та стан 

збереження комунального 

майна на території міської 

ради. 

08.30 год. 

На території КП «Івано-

Франківськміськсвітло», 

вул.Побутова, 7 

 

Відділ контролю 

День відкритих дверей, 

індивідуальне спілкування з 

дітьми та батьками 

14.00 год.  

Дитячо-юнацький клуб «Мрія» 

Центру дозвілля дітей та 

юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 



Чемпіонат Івано-Франківського 

району з футболу. Група F, 3 

тур Зоря Черніїв - СДЮСШОР 

Прикарпаття 

Час уточняється 

Футбольне поле с. Черніїв 

Івано-Франківська 

районна асоціація 

футболу 

Майстер-клас з  виготовлення 

дитячої іграшки  (Клуб 

«Мотанка») 

15.30 год. 

Будинок культури 

с. Камінне 

Департамент культури 

Засідання виконавчого 

комітету міської ради. 
16.00 год. 

в приміщенні виконавчого 

комітету міської ради (вул. 

Грушевського, 21, каб.311) 

Управління 

документального 

забезпечення 

Літературна  вітальня 

«Феномен жінки»  з нагоди 

відзначення 61 річниці від дня 

народження письменниці 

Оксани Забужко.(Літературний 

клуб «Кришталеві  джерела) 

16.00 год. 

НД с.Микитинці 

Департамент культури 

Музична вітальня «Осінній 

музичний вернісаж». 

(Засідання любительського 

клубу музики «Ліра») 

18.00 год. 

Будинок культури 

 с. Вовчинець (вул. 

Вовчинецька, 35) 

Департамент культури 

15 вересня. Середа 

Конкурс малюнків «Ми за 

мир» до відзначення 

Міжнародного дня миру. 

(Клуб за інтересами 

«Натхнення») 

Впродовж дня 

БК с. Колодіївка 

Департамент культури 

Виставка скульптурних творів 

із власної фондової збірки 
Впродовж дня 

Музей мистецтв Прикарпаття 

(майдан Шептицького, 8) 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Музейні екскурсії: 

«Давній Галич – місто княжої 

слави»; 

«Від Станіславова до Івано-

Франківська»; 

«Особливості одягу 

етнорегіонів Прикарпаття» 

Впродовж дня 

Краєзнавчий музей, 

вул.Галицька, 4А 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка стародруків міста Впродовж дня 

Літературний музей 

Прикарпаття, вул.Богдана 

Лепкого, 27 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

День відкритих дверей Впродовж дня 

Дитячо-юнацький  клуб 

«Сучасник» Центру дозвілля 

дітей та юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

Виставка робіт  переможців 

Відкритого міського конкурсу 

образотворчого мистецтва 

«Франковий мотив», 

присвяченого 165-річниці  від 

дня народження І.Я.Франка 

Впродовж дня 

Виставкова зала Центру 

сучасного мистецтва 

м. Івано-Франківськ 

(вул.М.Підгірянки, 23), 

організатор – Івано-Франківська 

дитяча хореографічна школа 

Департамент культури 



Бібліоквест “Книжкові 

новинки: відшукай та 

прочитай” 

Впродовж дня 

Бібліотека-філія №26 

(с. Камінне, вул. Винниченка, 4) 

Департамент культури 

Бенефіс “Агата Крісті – 

леді-детектив” 
13.00 год. 

Бібліотека-філія №2 

(вул. Карпатська, 14) 

Департамент культури 

Правовий довідник “Обрати 

професію: правові та соціальні 

орієнтири” 

14.00 год. 

Читальний зал ЦБ 

(вул. П. Орлика, 5) 

Департамент культури 

День відкритих дверей. 15.00 год.  

Дитячо-юнацький клуб 

«Богатир» Центру дозвілля дітей 

та юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

День відкритих дверей «Мрії 

збуваються» 
16.00 год.  

Дитячо-юнацький клуб 

«Романтик» Центру дозвілля 

дітей та юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

Гастролі цирку-шапіто 

«Олімп» 
18.00 год. 

Поблизу стадіону «Рух», 

вул.Чорновола, 128 

ДП «Молодість» 

16 вересня. Четвер 

Конкурс малюнків «Ми за 

мир» до відзначення 

Міжнародного дня миру. 

(Клуб за інтересами 

«Натхнення») 

Впродовж дня 

БК с. Колодіївка 

Департамент культури 

Виставка скульптурних творів 

із власної фондової збірки 
Впродовж дня 

Музей мистецтв Прикарпаття 

(майдан Шептицького, 8) 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Музейні екскурсії: 

«Давній Галич – місто княжої 

слави»; 

«Від Станіславова до Івано-

Франківська»; 

«Особливості одягу 

етнорегіонів Прикарпаття» 

Впродовж дня 

Краєзнавчий музей, 

вул.Галицька, 4А 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка стародруків міста Впродовж дня 

Літературний музей 

Прикарпаття, вул.Богдана 

Лепкого, 27 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка робіт  переможців 

Відкритого міського конкурсу 

образотворчого мистецтва 

«Франковий мотив», 

присвяченого 165-річниці  від 

дня народження І.Я.Франка 

Впродовж дня 

Виставкова зала Центру 

сучасного мистецтва 

м. Івано-Франківськ 

(вул.М.Підгірянки, 23), 

організатор – Івано-Франківська 

дитяча хореографічна школа 

Департамент культури 

Відео-вітання «Тепло 

татусевих долонь»  з нагоди 

відзначення  Дня батька 

Впродовж дня 

Офіційна сторінка Будинку 

культури с.Вовчинець у Youtube 

та Facebook 

Департамент культури 

Виставка-застереження Впродовж дня Департамент культури 



“Збережемо життя на Землі” Бібліотека-філія №9 

(с. Крихівці,  Площа Двір, 1) 

Засідання 15 сесії міської ради 

восьмого скликання. 

На обговорення сесії міської 

ради пропонується винести 

питання: 

1.Про шефство над військовою 

частиною. 

2.Про надання дозволу на 

приватизацію житлових 

приміщень у гуртожитку на 

вулиці Незалежності, 179А. 

3.Різне. 

10.00 год. 

вул.Грушевського, 21, зал 

засідань, 4 поверх 

Секретаріат міської ради 

Екологічний екстрім “Коли 

світ на грані катастрофи” 
13.00 год. 

Бібліотека-філія №4 

(вул. Коновальця, 132А) 

Департамент культури 

Година з періодикою “Втрата 

озонового шару стратосфери – 

одна з головних глобальних 

проблем” 

14.00 год. 

Читальний зал ЦБ 

(вул. П. Орлика, 5) 

Департамент культури 

Змагання з перегонів на 

веломобілях серед дітей та 

молоді з інвалідністю 

присвячені Дню фізичної 

культури і спорту України 

14.30 год. 

Міський парк культури та 

відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 

Міський центр 

«Інваспорт» 

Година екологічного 

спілкування “Збережи озон – 

збережи землю” (16.09 – 

Міжнародний день збереження 

озонового шару) 

15.00 год. 

Абонемент ЦБ 

(вул. К. Данила, 16) 

Департамент культури 

День відкритих дверей 

«Чарівне місто позашкілля» 
15.00 год.  

Біля дитячо-юнацького клубу 

«Легінь» Центру дозвілля дітей 

та юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

Майстер-клас з ораторського 

мистецтва від Христини 

Стефанів 

15.00 год. 

Центр освітніх інновацій, 

вул.Незалежності, 36 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Розважальна програма 

«Прометей відкриває двері» 
15.00 год.  

Майданчик біля клубу 

«Прометей» по вул. 

Вовчинецька, 198 Центр 

дозвілля дітей та юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

Ігрове свято «Веселі смайлики» 

(День народження смайлика) 
16.00 год. 

Дитячо-юнацький клуб 

«Мангуста» Центру дозвілля 

дітей та юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

Гастролі цирку-шапіто 

«Олімп» 
18.00 год. 

Поблизу стадіону «Рух», 

вул.Чорновола, 128 

ДП «Молодість» 

17 вересня. П’ятниця  

День рятівника 

Конкурс малюнків «Ми за Впродовж дня Департамент культури 



мир» до відзначення 

Міжнародного дня миру. 

(Клуб за інтересами 

«Натхнення») 

БК с. Колодіївка 

Виставка скульптурних творів 

із власної фондової збірки 
Впродовж дня 

Музей мистецтв Прикарпаття 

(майдан Шептицького, 8) 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Музейні екскурсії: 

«Давній Галич – місто княжої 

слави»; 

«Від Станіславова до Івано-

Франківська»; 

«Особливості одягу 

етнорегіонів Прикарпаття» 

Впродовж дня 

Краєзнавчий музей, 

вул.Галицька, 4А 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка стародруків міста Впродовж дня 

Літературний музей 

Прикарпаття, вул.Богдана 

Лепкого, 27 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка робіт  переможців 

Відкритого міського конкурсу 

образотворчого мистецтва 

«Франковий мотив», 

присвяченого 165-річниці  від 

дня народження І.Я.Франка 

Впродовж дня 

Виставкова зала Центру 

сучасного мистецтва 

м. Івано-Франківськ 

(вул.М.Підгірянки, 23), 

організатор – Івано-Франківська 

дитяча хореографічна школа 

Департамент культури 

Відкрите громадське 

обговорення проєкту 

регуляторного акта – рішення 

виконавчого комітету міської 

ради «Про затвердження 

Положення про надання 

платних послуг закладами 

культури Івано-Франківської 

МТГ у новій редакції» 

10.30 год.  

в приміщенні виконавчого 

комітету міської ради (вул. 

Грушевського, 21, каб.311) 

Департамент 

економічного розвитку, 

екології та 

енергозбереження 

Відкрите громадське 

обговорення проєкту 

регуляторного акта – рішення 

виконавчого комітету міської 

ради «Про затвердження норм 

надання послуг з вивезення 

твердих побутових відходів» 

11.00 год.  

в приміщенні виконавчого 

комітету міської ради (вул. 

Грушевського, 21, каб.311) 

Департамент 

економічного розвитку, 

екології та 

енергозбереження 

Встановлення анотаційної 

дошки лікарю-хірургу, доктору 

медичних наук, професору  

Василю Сенютовичу 

Час уточнюється 

вул.Григорія Крука, 7 

Секретаріат міської ради 

Поетичні замальовки 

“Природа! Вона вічно з нами 

розмовляє” 

13.00 год. 

Бібліотека-філія №22 

(с. Тисменичани, вул. 

Грушевського, 54) 

Департамент культури 

Фотоквест містом 

(архітектурний) 
14.00 год. 

Центральна частина міста 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 



зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

До Дня винахідника: 

Інтелектуально пізнавальна гра 

«Ми-дослідники, ми - 

винахідники» 

17.00 год. 
Дитячо-юнацький клуб 

«Глобус» Центру дозвілля дітей 

та юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

Лекція - концерт «Миру нам 

всім» з нагоди відзначення 

Міжнародного дня миру. (Клуб 

авторської пісні та поезії) 

17.00 год. 

Міський Народний дім 

Департамент культури 

Гастролі цирку-шапіто 

«Олімп» 
18.00 год. 

Поблизу стадіону «Рух», 

вул.Чорновола, 128 

ДП «Молодість» 

18 вересня. Субота 

День винахідника і раціоналізатора, 

День фармацевтичного працівника 

Конкурс малюнків «Ми за 

мир» до відзначення 

Міжнародного дня миру. 

(Клуб за інтересами 

«Натхнення») 

Впродовж дня 

БК с. Колодіївка 

Департамент культури 

Виставка скульптурних творів 

із власної фондової збірки 
Впродовж дня 

Музей мистецтв Прикарпаття 

(майдан Шептицького, 8) 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Музейні екскурсії: 

«Давній Галич – місто княжої 

слави»; 

«Від Станіславова до Івано-

Франківська»; 

«Особливості одягу 

етнорегіонів Прикарпаття» 

Впродовж дня 

Краєзнавчий музей, 

вул.Галицька, 4А 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка стародруків міста Впродовж дня 

Літературний музей 

Прикарпаття, вул.Богдана 

Лепкого, 27 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка робіт  переможців 

Відкритого міського конкурсу 

образотворчого мистецтва 

«Франковий мотив», 

присвяченого 165-річниці  від 

дня народження І.Я.Франка 

Впродовж дня 

Виставкова зала Центру 

сучасного мистецтва 

м. Івано-Франківськ 

(вул.М.Підгірянки, 23), 

організатор – Івано-Франківська 

дитяча хореографічна школа 

Департамент культури 

Франківський крафтовий 

ярмарок 
09.00 год. – 15.00 год. 

вул.Вітовського 

Департамент 

економічного розвитку, 

екології та 

енергозбереження 

Гастролі цирку-шапіто 

«Олімп» 
14.00 год. 

Поблизу стадіону «Рух», 

вул.Чорновола, 128 

ДП «Молодість» 

Екскурсія містом 

«Архітектурна спадщина 

Станіславова» 

15.00 год. 

Центральна частина міста 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 



зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Гастролі цирку-шапіто 

«Олімп» 
17.00 год. 

Поблизу стадіону «Рух», 

вул.Чорновола, 128 

ДП «Молодість» 

19 вересня. Неділя 

Всенародний День Батька 

Конкурс малюнків «Ми за 

мир» до відзначення 

Міжнародного дня миру. 

(Клуб за інтересами 

«Натхнення») 

Впродовж дня 

БК с. Колодіївка 

Департамент культури 

Виставка скульптурних творів 

із власної фондової збірки 
Впродовж дня 

Музей мистецтв Прикарпаття 

(майдан Шептицького, 8) 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Музейні екскурсії: 

«Давній Галич – місто княжої 

слави»; 

«Від Станіславова до Івано-

Франківська»; 

«Особливості одягу 

етнорегіонів Прикарпаття» 

Впродовж дня 

Краєзнавчий музей, 

вул.Галицька, 4А 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка стародруків міста Впродовж дня 

Літературний музей 

Прикарпаття, вул.Богдана 

Лепкого, 27 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста 

Виставка робіт  переможців 

Відкритого міського конкурсу 

образотворчого мистецтва 

«Франковий мотив», 

присвяченого 165-річниці  від 

дня народження І.Я.Франка 

Впродовж дня 

Виставкова зала Центру 

сучасного мистецтва 

м. Івано-Франківськ 

(вул.М.Підгірянки, 23), 

організатор – Івано-Франківська 

дитяча хореографічна школа 

Департамент культури 

Концерт за участю народного 

аматорського вокального 

ансамблю «Смерічка» Центру 

культури і мистецтв (обмінний 

концерт) 

11.00 год. 

с. Добровляни (біля пам’ятника 

Т.  Шевченку), організатор – 

Центр культури і мистецтв 

Департамент культури 

Майстер-клас “Закладка для 

улюбленої книжки” 
12.00 год. 

Бібліотека-філія №1(вул. 

Вовчинецька, 206) 

Департамент культури 

Репортаж з книжкової полиці 

“Хай буде мир” (21.09 – 

Міжнародний день миру) 

12.00 год. 

Бібліотека-філія №20 

(с. Добровляни, вул. Шевченка, 

26) 

Департамент культури 

Представлення проєкту 

«Невидима спадщина: обмін та 

впровадження передового 

досвіду щодо доступу до 

культури для людей з вадами 

зору». Програма Польща-

Білорусь-Україна 2014-2020рр. 

13.00 год. 

Палац Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 3 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста,  КП « КП 

«Простір Інноваційних 

Креацій «Палац» 



(Проєкт впроваджується 

Прикарпатським національним 

університетом імені Василя 

Стефаника спільно з 

Люблінським католицьким 

університетом) 

Виставка картин «Намалюю 

тобі щастя.» 

Майстер-класи з гончарства, 

малювання. 

Концерт дитячих колективів. 

13.00 год. – 16.00 год. 

Палац Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 3 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста, КП « КП 

«Простір Інноваційних 

Креацій «Палац», 

Департамент освіти та 

науки 

Концерт «Дні європейської 

спадщини» 
13.00 год. - 16.00 год. 

Палац Потоцьких 

Центру дозвілля дітей та 

юнацтва 

Центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

Гастролі цирку-шапіто 

«Олімп» 
14.00 год. 

Поблизу стадіону «Рух», 

вул.Чорновола, 128 

ДП «Молодість» 

Святкові урочистості з нагоди 

святкування 629 річниці 

заснування Дня села Узин. 

Концерт муніципальної капели 

бандуристів ККЗК 

15.00 год. 

БК с. Узин 

Департамент культури 

Казкотерапія (шрифтом 

Брайля) 
15.00 год. 

Палац Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 3 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста,  КП « КП 

«Простір Інноваційних 

Креацій «Палац» 

Дитяче родинне свято 

«Скарби бабусиної скрині» 
16.00 год. 

БК с.Тисменичани 

Департамент культури 

«Супертато» - година 

спілкування до відзначення   

Дня батька 

16.00 год. 

БК с.Радча 

Департамент культури 

Виставка лялькового театру 16.00 год. – 17.00 год. 

Палац Потоцьких, 

вул.Шпитальна, 3 

Департамент 

інвестиційної політики, 

проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та 

промоцій міста,  КП « КП 



 

 

«Простір Інноваційних 

Креацій «Палац» 

Концерт за участю творчих 

колективів НД с.Микитинці в 

рамках VІІІ міського 

фестивалю мистецтв “Мелодії 

парку» 

16.00 год. 

Літня естрада міського парку 

культури та відпочинку 

ім.Т.Шевченка 

 

Департамент культури 

Гастролі цирку-шапіто 

«Олімп» 
17.00 год. 

Поблизу стадіону «Рух», 

вул.Чорновола, 128 

ДП «Молодість» 

Прем’єра вистави. А. Іванюк  

«Боятися немає сенсу» за 

участю акторів Івано-

франківського Нового театру 

(Відкриття сезону) 

18.00 год. 

НД «Княгинин», організатор – 

Івано-Франківський Новий театр 

Т.Бенюк  Івано-

Франківський Новий 

театр 


