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Звіт про роботу Департаменту культури  

Івано-Франківської міської ради 
у І півріччі 2022 року 

Робота Департаменту культури Івано-Франківської міської ради у І 
півріччі 2022 року здійснювалася у напрямку реалізації Комплексної програми 
підтримки та розвитку культури міста на 2021-2025 роки. На сьогоднішній 
день до мережі закладів культури Івано-Франківської міської територіальної 
громади належать 22 заклади культури клубного типу, 7 мистецьких шкіл, 1 
Об’єднання муніципальних мистецьких колективів м. Івано-Франківська, 
міська централізована бібліотечна система, яка об’єднує 30 бібліотек, та один 
театральний заклад культури – Новий театр. 

Робота Департаменту культури міської ради була спрямована на 
збереження діючої мережі закладів культури в умовах пандемії COVID-19 та 
військової агресії російської федерації проти України. Об’єднуючи зусилля 
всіх своїх працівників та залучаючи громадські творчі сили, галузь культури 
впевнено включилася з перших днів повномасштабної війни до волонтерської 
діяльності на потреби Збройних Сил України,  а також до організації допомоги 
для внутрішньо переміщених осіб. 
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Фінансування закладів та установ культури у  I півріччі 2022 року  
 

 Затверджено 
(тис. грн) 

Профінансовано 
(тис. грн) 

Загальний фонд 
 

112 735,9   68 370,7 

 в  т.ч.  з/п 91 700,4 58 188,2 

в т. ч. відзначення 
святкових і пам’ятних  

дат 
4 308,2     668,3 

 в т.ч. «Одержувачі» 6 498,0 4 827,3 

Спеціальний фонд 3 825,0 113,0 
в т.ч. з/п 3 162,7 55,3 

Бюджет розвитку 158,8 5,3 

Разом: 116 719,7 68 489,0 
 
На утримання закладів та установ культури у I півріччі 2022 р. було 

затверджено за загальним фондом бюджетні асигнування у розмірі 112 735,9 
тис. грн, фактично профінансовано 68 370,7 тис. грн, в тому числі на заробітну 
плату затверджено 91 700,4 тис.грн, профінансовано – 58 188,2 тис.грн.      

За спеціальним фондом затверджено –3 983,8 тис.грн, надійшло – 1 851,3 
тис.грн, використано – 118,3 тис.грн, зокрема: 

 
                                 Кошти загального фонду 
 Назва закладів, установ, 

організацій 
Затверджено  

(тис. грн) 
Профінансовано 

(тис. грн) 
МЦБС 
в тому числі з/п 

13 715,0 
11 874,0 

 8 151,6 
         7 273,8 

Народні доми 
в тому числі з/п 

20 827,4 
15 600,4 

12 987,8 
10 673,7 

ПСМНЗ 
в тому числі з/п 

62 972,8 
60 397,0 

39 140,5 
37 833,4 

Департамент культури  
(апарат управління) 
в т. ч. з/п 

2 458,0 
2 059,0 

1 403,2 
1 265,6 



4 
Ф-06/І-СУЯ/09 

 
Департамент культури Івано-Франківської міської ради 

вул.Дністровська, 28, м.Івано-Франківськ, 76018, тел. 534218, e-mail:uprkult@ukr.net 
Звіт про роботу Департаменту культури  

Івано-Франківської міської ради 
у І півріччі 2022 року 

Централізована  бухгалтерія 
в т.ч.  з/п 

1 956,5 
1 770,0 

1 192,0 
1 141,7 

 
 
 
 

Кошти спеціального фонду 
 

Назва закладу, 
установи, організації 

Затверджено  
   (тис.грн) 

Профінансовано 
(тис.грн) 

МЦБС  10,0 - 

Народні доми 
в т.ч.  з/п 
 

55,0 
36,6 

13,5 
9,8 

ПСМНЗ 
в т.ч. з/п 

3500,0 
3126,1 

99,5 
45,5 

Цільові фонди  
(КПКВ 1017691) 

260,0 - 

Будівництво установ 
та закладів культури 
(КПКВ 1017324) 

158,8 5,3 
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КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 
 

У 2022 році заплановано проведення капітальних ремонтів у 3 закладах 
культури, очікувана  вартість яких складає 158 791,00 грн.  

В список на проведення  робіт включено: 

 
Цільове призначення коштів на капітальний ремонт кабінетів Дитячої 

художньої школи по вул. Павлика, 17 в м. Івано-Франківську,  (перехідний 
об’єкт). 

 Капітальний ремонт системи опалення Центральної дитячої бібліотеки 
по вул. С. Бандери, 8 передбачає модернізацію системи та заміну батарей і 
труб на моделі нового зразка, що убезпечать від поривів на лінії, дадуть 
більший ККД та зменшать витрати на теплоносій. 

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на заміну зовнішньої  
мережі теплопостачання в Дитячій музичній школі №2 по вул. Січових 
Стрільців, 88 в м. Івано-Франківську. Заміна  внутрішньої мережі та 
теплопункту є в планах НЕФКО на 2022 рік.  

 
Також Управлінням капітального будівництва замовлено роботи в 

Центрі культури і мистецтв Івано-Франківської міської територіальної 
громади по вул. Шевченка, 1 (колишній Центральний Народний дім) та в 
Народному домі «Княгинин». Станом на сьогодні активні роботи призупинено 
у зв’язку з виробничою потребою вносяться зміни в проєктно-кошторисну 
документацію. 

 
 

№п/п 
 

Об’єкт 
Код 

ТПКВКМБ 
Вартість 

(грн) 

Всього по 1017324 158 791,00 

1 
Капітальний ремонт кабінетів Дитячої художньої 
школи по вул. Павлика, 17 в м. Івано-
Франківську, в т.ч. ПВР+роботи (перехідний) 

1017324 3 723,00 

2 

Капітальний ремонт системи опалення з заміною 
батарей Центральної дитячої бібліотеки по вул. 
С. Бандери, 8  м. Івано-Франківську, в т.ч. 
ПВР+енергоаудит+роботи 

1017324 151 828,00 

3 

Капітальний ремонт  Дитячої музичної школи 
№2  по вул.  Січових Стрільців, 88а в м. Івано-
Франківську.  Заміна зовнішньої  мережі 
теплопостачання, в т.ч. ПВР+роботи 

1017324 3 240,00 

Всього: 158 791,00 
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ПОТОЧНІ РЕМОНТИ 
 

У 2022 році планувалось  проведення поточних ремонтних робіт в 19 
закладах культури.  У зв’язку з запровадженням військового стану поточних 
ремонтних робіт не виконувалось. Вирішено виконати частину робіт силами 
працівників закладів, складено плани та графіки виконання робіт. Розпочато 
роботи з фарбування (стіни, підлога, двері), відновлення штукатурного 
покриття, повірки лічильників, відновлення вимикачів, розеток. Здійснюється 
підготовка закладів до опалювального періоду. 

Станом на 15 червня 2022 року виконано: 
Приміщення Народного дому с. Хриплин: 

 Прочистка каналізаційного зливу, часткова заміна труб, коліна; 
 Фарбування стелі у туалеті. 

                    Приміщення Дитячої музичної школи №3:  
 Встановлення бойлерів та внутрішньої системи подачі гарячої води в два 

санвузли; 
                    Приміщення дитячої хореографічної школи: 

 Встановлення бойлерів та внутрішньої системи подачі гарячої води в два 
санвузли; 

Приміщення Тисменичанської дитячої музичної школи: 
 Штукатурка, шпаклювання та фарбування відкосів чотирьох вікон; 

Приміщення  Читальний зал Центральної бібліотеки (вул. Пилипа Орлика, 5): 
 Відновлення облицювальної плитки біля входу. 

 
Протягом звітного періоду в закладах і установах культури проводилися 

заходи для забезпечення повноцінної і безперервної діяльності установ 
культури, серед них: 

 технічне обслуговування комп՚ютерної техніки  на 19,0 тис.грн; 
 послуги зв’язку на 29,7 тис.грн; 
 пожежне спостереження на 32,5 тис.грн; 
 послуги Інтенет на 59,3 тис.грн; 
 страхові послуги на 49,3 тис.грн; 
 послуги охорони на 26,4 тис.грн; 
 послуги програмного забезпечення на 8,5 тис.грн; 
 технічне обслуговування газопроводів на 16,0 тис.грн; 
 послуги навчання (курси підвищення кваліфікації) на 2,9 тис.грн. 
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

І півріччя 2022 року розпочалося активною роботою у напрямку 
написання проєктних заявок та участі у грантових програмах. 

У січні 2022 року 3 закладами та установами Департаменту культури 
Івано-Франківської міської ради було подано проєктні заявки на фінансову 
підтримку від Українського культурного фонду на загальну суму 3 909 591 
грн, зокрема: 

 Міський Народний дім спільно з громадською організацією 
«Культурний плай», тема проєкту – «DiTMICo. Оцифровування 
колекцій традиційних музичних інструментів», кошторис: 2 256 005 грн; 

 Івано-Франківська дитяча музична школа №1 ім. М. Лисенка, тема 
проєкту – «Хорове мистецтво – простір єднання», кошторис: 937 926 
грн; 

 Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система, тема 
проєкту – «БібліоФЕСТ – 2022», кошторис: 715 660 грн. 
Однак повномасштабна війна росії з Україною внесла свої корективи і 

всі зусилля та кошти було спрямовано на підтримку Збройних Сил України, а 
грантові програми призупинено. 

Департаментом культури Івано-Франківської міської ради спільно з 
монастирем Христа Царя отців Василіян Української Греко-Католицької 
Церкви м. Івано-Франківська у квітні 2022 року подано клопотання до 
Міністерства культури та інформаційної політики України про можливість 
занесення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної 
спадщини Міжнародного Різдвяного фестивалю «Коляда на Майзлях». В кінці 
червня відбулася перша консультативна зустріч з членами Експертної ради з 
питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та 
інформаційної політики України з питання занесення до Національного 
переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Міжнародного 
Різдвяного фестивалю «Коляда на Майзлях» як кращої практики. 

Наприкінці 2021 року подано проєктні заявки на конкурс ініціатив 
місцевих карпатських громад від Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати – Україна» в рамках Програми підтримки ініціатив 
місцевих карпатських громад, що реалізується Міністерством розвитку громад 
та територій України, Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, 
Чернівецькою обласними радами і обласними державними адміністраціями.  

Закладами та установами Департаменту культури Івано-Франківської 
міської ради спільно з громадськими організаціями було подано 3 проєктні 
заявки на суму 866 500 грн, зокрема: 

 Міський Народний дім спільно з громадською організацією «Об'єднані 
любов'ю», тема проєкту – «Облаштування тераси для занять колективів 
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Івано-Франківського Міського Народного дому», кошторис: 300 000 
грн; 

 Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система спільно з 
громадською організацією «На хвилі добра», тема проєкту – «3R: 
Reduce. Reuse. Recycle. Майстерня з розвитку культури свідомого 
екологічного споживання», кошторис: 309 500 грн; 

 Івано-Франківська дитяча музична школа № 2 ім. Василя Барвінського 
спільно з громадською організацією «Мистецьке об’єднання 
Концертіно-фест», тема проєкту – «Збереження історико-культурної 
пам`яті у постаті західноукраїнського композитора Василя 
Барвінського, реставрація однойменного музею на базі Івано-
Франківської ДМШ №2», кошторис: 257 000 грн. 
Оголошення результатів конкурсу очікувалося на початку 2022 року, 

однак програму було призупинено у зв’язку з повномасштабним російським 
вторгненням та введенням воєнного стану в Україні. 

Івано-Франківською міською централізованою бібліотечною системою 
в рамках проєкту «Долучайся, взаємодій, створюй: активна молодь та місцева 
влада на захисті довкілля», що фінансується Посольством Великобританії в 
Україні та реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ), 20 січня 
2022 року було взято участь у онлайн «Синерджи воркшопі». 

Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система 
продовжує співпрацю з керівниками громадського проєкту «ГраСвітГромад». 
15 лютого 2022 року проведено 2-й раунд ігор зі спеціальним екододатком. 
Учасниками молодіжної ініціативної групи «ЕкоФранківськ» 20 квітня 2022 
року проведено гру-тренінг з молоддю внутрішньо переміщених осіб в 
бібліотеці-філії №1 по роботі з дітьми. Також проведено три зустрічі в рамках 
адвокаційної кампанії «Чисті річки Прикарпаття» з місцевими органами 
влади, екоактивістами та учасниками проєкту «Долучайся, взаємодій, 
створюй: активна молодь та місцева влада на захисті довкілля», що 
фінансується Посольством Великобританії в Україні та реалізується 
Міжнародною організацією з міграції. Через введення в Україні воєнного 
стану учасники ініціативної групи змушені були завершити проєкт 
достроково. Загальний бюджет проєкту: 118 900 грн. 

Зважаючи на ситуацію в Україні, Міжнародна організація з міграції 
(МОМ), що фінансується Посольством Великобританії в Україні, створила 
запит до молодіжної ініціативної групи Івано-Франківської МЦБС щодо 
надання локальної гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. 
Учасниками молодіжної ініціативної групи «ЕкоФранківськ» подано проєктну 
заявку для оперативного отримання матеріалів та реалізації ідеї проєкту, яка 
полягала у створенні арттерапевтичних майстер-класів для дітей вимушених 
переселенців на базі дитячої бібліотеки. Проєкт реалізується в мистецькому 
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просторі «Підземний перехід «Ваґабундо», центральній дитячій бібліотеці та 
бібліотеці-філії №1 по роботі з дітьми. Загальний бюджет проєкту: 109 830 грн. 

Івано-Франківською МЦБС завершено реалізацію проєкту EU4Youth 
Alumni Network. Мета проєкту – створення місця для самореалізації молоді, 
імплементації їхніх ідей в реальність, отримання менторства від молодих 
людей, які досягли успіху у реалізації своїх ініціатив в громаді. Проєкт 
реалізовувався на базі міської центральної бібліотеки. Проте дана ініціатива 
не буде зупинена після завершення головної фази реалізації проєкту, вона 
тільки набирає обертів. Команда проєкту планує залучати нових менторів та 
організовувати цікаві події. Загальний бюджет проєкту: 17 500 грн. 

Івано-Франківською МЦБС подано заявку на участь в проєкті 
«ВільноХаб» від програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за 
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та 
виконується IREX у партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), Центром 
“Розвиток корпоративної соціальної відповідальності” (CSR Ukraine), Making 
Cents International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та 
Zinc Network за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики 
України. В рамках проєкту планується проведення заходів неформальної 
освіти, психосоціальної підтримки, адаптації та інтеграції молоді віком 10-35 
років з метою розвитку демократичного, свідомого суспільства з людьми з 
розвиненим критичним мислення, стійкого до дезінформації і пропаганди.  

Департаментом культури Івано-Франківської міської ради пройдено 
опитування від Українського культурного фонду, щодо стану культури та 
креативних індустрій під час війни. 

Також Департамент культури Івано-Франківської міської ради 
регулярно проводить моніторинг грантових програм з метою відновлення 
грантової діяльності, такої необхідної для сфери культури в часі війни. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА. 
НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

 
 

На сьогоднішній день до мережі закладів Департаменту культури   Івано-
Франківської міської ради  належать 22 заклади культури клубного типу (з них 
– 17 закладів в сільській місцевості): Центр культури і мистецтв  (ЦКМ), 
Міський Народний дім (МНД), Муніципальний Центр дозвілля (МЦД), НД 
«Княгинин», Комунальний  заклад «Івано-Франківський Центр сучасного 
мистецтва», НД с.Угорники, НД с.Микитинці, НД с.Крихівці, НД с.Хриплин, 
БК с.Вовчинець, БК с.Радча, БК с.Чукалівка, БК с.Камінне, БК 
с.Драгомирчани,  БК с.Тисменичани, БК с.Узин, БК с. Підлужжя, БК с.Черніїв, 
БК с. Підлужжя, БК с. Березівка, БК с.Колодіївка, БК с.Підпечери. 

Впродовж звітного періоду в закладах культури клубного типу велась 
активна планова робота щодо проведення  тематичних заходів до відзначення 
знаменних і пам’ятних дат, релігійних  свят, заходів для дітей та молоді.  

На превеликий жаль, 2022 рік із самого початку виявився нелегким у 
роботі сфери культури. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією та введенням 
військового стану в державі,  внаслідок вторгнення в Україну російських 
військ 24 лютого, заходи  проводились в онлайн-режимі та офлайн-режимі з 
обмеженим відвідуванням учасників та глядачів, з дотриманням всіх правил 
безпеки. Створювались тематичні відеоролики, які висвітлювались в 
соціальних мережах та на сайті Департаменту культури Івано-Франківської 
міської ради.   

Важливий результат в роботі  закладів культури клубного типу 
впродовж багатьох років надає  тісна співпраця з мистецькими  школами, 
закладами загальної середньої освіти, міською централізованою бібліотечною 
системою, громадськими  організаціями, Івано-Франківським територіальним 
центром соціального  обслуговування, Цивільним Корпусом «Азов», 
Комунальним концертним закладом культури «Об’єднання муніципальних 
мистецьких колективів», Комунальним закладом «Івано-Франківським Новим 
театром», Івано-Франківською філією Відкритого Міжнародного університету 
розвитку людини «Україна», Народним домом «Просвіта» та ін. 

Впродовж І півріччя 2022р. закладами культури  було проведено 635 
масових заходів, на яких було присутніх 99563 глядачі, з них  для дітей та 
молоді 315 заходів із загальною кількістю присутніх  40048 глядачів. 

В соціальній мережі було проведено  187 заходів з кількістю переглядів  
114541 раз,  з них – 95  заходів  для дітей з кількістю  переглядів 36335. 

Впродовж вищезазначеного періоду Департаментом культури було 
організовано та проведено цілий ряд фестивалів, конкурсів, мистецьких 
заходів:  
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 Різдвяний  фестиваль  «Різдво у Франківську». 
 ХІІІ  Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях». 
 Парад Різдвяних шопок «Хай усі міста почують, як франківці 

колядують» (за участю установ та закладів культури). 
 Святковий концерт в рамках фестивалю «Різдво у Франківську» (ЦКМ). 
 Святкове дійство «Від Василя до Василя» (за участю творчих колективів   

закладів культури міста та сіл приміської зони). 
 Парад Маланок (за участю творчих працівників та творчих колективів 

закладів культури Івано-Франківської міської територіальної громади – 
Вічевий майдан). 

 Міська Різдвяна «Розколяда» (за участю Івано-Франківського  
Національного академічного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» – 
Вічевий майдан). 

 Музично-патріотичні перформанси творчих колективів міста на 
підтримку ЗСУ. 

 Щонедільні музично-патріотичні виступи мистецьких колективів 
закладів культури на літній естраді парку культури та відпочинку 
ім.Т.Шевченка (з травня місяця). 
 

Ще мирний січень 2022 року виявився багатим на культурні події у місті 
Івано-Франківську. 

01 січня 2022 року в Івано-Франківську вшанували  пам’ять політичного 
діяча, ідеолога, одного з лідерів «Організації українських націоналістів» 
Степана Бандери з нагоди 113 річниці від дня його народження. На 
Європейській площі, біля пам’ятника Степану Бандері, провели спільну 
молитву, поклали квіти та вшанували світлу пам’ять хвилиною мовчання. 
Урочисте  віче відбулось за участю представників міської та обласної влади,  
громадськості міста та муніципальних творчих колективів. 
       Також тематичні заходи до 113 річниці від дня народження С. Бандери 
відбулись в закладах культури клубного типу: 

 година пам’яті «Незламний борець за волю України» (БК с.Вовчинець), 
 урочисте віче біля пам’ятника Степану Бандері (БК с.Узин), 
 історична година «Степан Бандера – символ нескореної нації» (БК 

с.Камінне). 
З дотриманням карантинних вимог у місті святково і по-родинному 

відзначили Різдво Христове. 
Впродовж Різдвяних свят – від Різдва Христового до Водохреща –  на 

сцені Вічевого майдану та закладах культури клубного типу відбувалися цілий 
ряд святкових заходів в рамках фестивалю «Різдво в Франківську»: 

 різдвяна коляда «З Різдвом Христовим!» (БК с.Вовчинець); 
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 дійство «Коляда йде, радість несе!»  (БК с. Камінне): 

 
 вертепне дійство «Зірка в небі засіяла» (НД с.Хриплин); 
 вертепна хода «Коляда в хату – на весь рік щастя багато!» з колядою 

вулицями села (НД с.Крихівці); 
 різдвяні колядки, віншування та Вертепні дійства «З Різдвом 

Христовим» (вулицями сіл Івано-Франківської міської територіальної 
громади): 

 
 колядки та щедрівки  до Богоявлення Господнього (Вічевий майдан); 
 пластова «Розколяда» – «Прийшов Предтеча і забрав свята на плечі»; 
– (з’їзд пластунів Івано-Франківської області – (БК с. Березівка та Храм 

Різдва Пресвятої Богородиці с.Березівка);  
 родинна Різдвяна «Розколяда» (БК с.Березівка); 
 вертепне театралізоване дійство «Христос народився, світ звеселився!» 

за участю народного аматорського хору духовної музики «Сяйво» НД 
с.Микитинці (Церква св.Микити  с.Микитинці). 

З  09 по 14 січня 2022 року у  Храмі Царя Христа монастиря отців 
Василіян УГКЦ  відбувся ХІІІ Міжнародний Різдвяний фестиваль  «Коляда на 
Майзлях». Фестиваль розпочався  святковою ходою середмістям Івано-
Франківська із різдвяними шопками  та зірками від церкви Царя Христа на 
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Вічевий майдан, де і відбулося відкриття фестивалю спільною величною 
колядою «Нова радість стала»: 

 
У фестивалі взяли участь понад 50 колективів з України, Європи, Південної та 
Північної Америки, а також лідер гурту «Плач Єремії», народний артист 
України Тарас Чубай та заслужена артистка  України, переможниця талант-
шоу «Голос країни» Оксана Муха. Впродовж 6-ти днів фестивальні виступи 
творчих колективів відбувалися в Храмі  Царя Христа, на Вічевому майдані, а  
також в  онлайн-режимі  і наживо: 
 

 
 

14 січня  в м.Івано-Франківську на Вічевому майдані в рамках 
фестивалю «Різдво у Франківську» відбулося  святкове дійство «Від Василя до 
Василя» за участю  творчих колективів  закладів культури Івано-Франківської 



14 
Ф-06/І-СУЯ/09 

 
Департамент культури Івано-Франківської міської ради 

вул.Дністровська, 28, м.Івано-Франківськ, 76018, тел. 534218, e-mail:uprkult@ukr.net 
Звіт про роботу Департаменту культури  

Івано-Франківської міської ради 
у І півріччі 2022 року 

міської територіальної громади та за участю народного артиста України 
Тараса Чубая:  

 
 

 
 
Феєричною була хода із вертепними шопками та Різдвяними зірками 

вулицями Івано-Франківська: 

 
В часі проведення Різдвяних свят  вокально-хорові колективи сільських 

закладів культури ходили вулицями сіл, вітаючи односельців з Різдвом 
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Христовим, святом Василія та Богоявленням Господнім, а також проводились 
театралізовані виступи «Різдвяних  Вертепів» та «Маланок»: 

 
19 січня  щорічно християни відзначають величне Різдвяне свято – 

Хрещення Господнє. На Вічевому майдані відбулось урочисте дійство 
«Христос хрестився у Йордані» за участю творчих колективів закладів 
культури міста, НД «Просвіта» та ДМШ №3 ім.А.Кос.Анатольського, а також 
відбулось загальноміське водосвяття за участю духовенства різних конфесій:  

 
Цього святкового дня по завершенню Різдвяних свят на Вічевому 

майдані  відбулось святкове дійство «Розколяда»  за участю Івано-
Франківського національного академічного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія»: 
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 Для дітей відбувались цікаві майстер-класи, які проводили працівники 
закладів культури та освіти. Різдвяне дійство завершилось спаленням дідуха: 

 
Різдвяні театралізовані дійства – «Вертепи», «Маланка», «Розколяда» 

відбувались і в закладах культури клубного типу Івано-Франківської МТГ та 
сільських храмах: (організатори: БК с. Чукалівка, НД с.Хриплин, БК с. 
Підлужжя,  БК с.Братківці, НД с. Угорники, НД с. Крихівці, БК с.Вовчинець). 
      22 січня в Україні щорічно відзначають День Соборності України, 
приурочений до Акту об’єднання Української Народної Республіки та 
Західноукраїнської Народної Республіки. Цьогоріч День Соборності України 
проходив під гаслом «Ми – це Україна!»: 
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      До відзначення цієї  знаменної дати в закладах культури були проведені  
наступні заходи: 

 історична година «Під прапором болю» (БК с. Узин),  
 тематичний концерт «Захід, Схід – одна країна, це – Соборна Україна» 

(Центр культури і мистецтв), 
 тематичний вечір «Ми твої діти, твої квіти моя Україно!» (БК 

с.Тисменичани). 
В січні до відзначення знаменних і пам’ятних дат – 110 річниці  від дня 

народження  голови проводу ОУН Ярослава Стецька, Дня пам’яті жертв 
Голокосту, Дня пам’яті  Героїв Крут в закладах культури були організовані та 
проведені тематичні заходи, а також загальноміські віча за участю 
представників міської та обласної влади, духовенства, громадськості міста та 
творчих колективів  закладів культури міста: 

 історична година «Від минулого до сьогодення» (БК с. Радча), 
 відеоролик «Борець за волю України» (МНД), 
 лекція «Ярослав Стецько – український політичний та військовий діяч,  
 активний діяч ОУН» (НД «Княгинин»), 
 тематичний вечір «Голодний рік, як чорна птиця, над краєм змореним 
 літав» (с.Колодіївка), 
 лекція «Голокост – біль втрачених поколінь» (БК с.Чукалівка), 
 історична година «А під Крутами лиш сльози ллє калина» (Університет 

етики та естетики» МНД), 
 бесіда «Під Крутами пішли в безсмертя» (МЦД), 
 година пам’яті «Вінок болю» (БК с.Камінне), 
 історична година «Подвиг Героїв Крут» (НД с.Крихівці). 

17 лютого  вшановували  130 річницю від дня народження одного з 
визначних ісповідників віри, духовного лідера української нації,  
Блаженнішого Патріарха, кардинала УГКЦ  Йосифа Сліпого. З нагоди такої 
визначної події в закладах культури було проведено наступні заходи: 

 година духовності «Патріарх Йосип Сліпий» (НД с.Микитинці), 
 духовні розважання  «Взірець християнської віри» (БК с.Вовчинець), 
 перегляд фільму «Кардинал Сліпий» (НД с.Крихівці), 
 перегляд фільму «Блаженніший Патріарх»  (НД с.Хриплин), 
 відеоролик «Слідами Патріарха» (НД «Княгинин»). 

20 лютого в Україні відзначали пам’ятний день – День Героїв Небесної 
Сотні. На  вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні творчими працівниками  закладів культури 
міста були організовані та проведені різнопланові заходи: вечори вшанування, 
години пам’яті, виставки дитячих малюнків, історичні години, літературні 
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читання, години-спогади, патріотичні  програми виступів за участю творчих 
колективів: 

 вечір вшанування  учасників бойових дій «Гідності хай промінь не 
згасає»   (БК с.Чукалівка), 

 історична година «Майдан. Простір гідності, свободи і єднання» (БК 
с.Підпечери), 

 літературні читання  «Вшануймо Героїв Небесної Сотні (БК с.Узин), 
 виставка дитячих малюнків  «Живим уклін – загиблим слава» (БК 

с.Тисменичани), 
 година-спогад «Герої не вмирають» (БК с.Братківці), 
 відеозахід «Відірвалась Небесна Сотня від землі…» (НД с.Угорники). 

    Також до цієї визначної події  в Народному домі с. Микитинці відбулася 
година-спомин «Ці дні не забудемо ніколи», приурочена до річниці розстрілу 
Героїв Небесної Сотні на Євромайдані, де присутні хвилиною мовчання 
вшанували пам'ять тих, хто поклав своє життя на вівтар боротьби за справжню 
незалежність, почули розповідь про тогочасні події під запис пісні «Гей, пливе 
кача...», яка стала символом тих подій. 
     Також в Івано-Франківську, по пам’ятних місцях Героїв Небесної Сотні 
відбувся квест «А Сотню вже зустріли небеса…!»,  який зорганізували 
працівники Народного дому «Княгинин» та Будинку культури с.Березівка, де 
учні 8-9 класів Березівської гімназії виконували завдання (співали пісні, 
пов’язані із подією, пізнавали історію життя героїв краю Франківщини, а саме 
Романа Гурика та Сергія Чомка), відвідали Музей Небесної Сотні.             

В лютому творчі працівники закладів культури клубного типу також 
відзначили і Міжнародний день рідної мови проведенням  різнопланових 
заходів. Адже  «Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як 
ревно ми всі плекатимемо її». Заходи проводились, як наживо, так і в 
соціальній мережі: 

 поетичний вечір «Моє багатство – рідна мова»  (НД с.Угорники), 
 вечір поезії «Шануй українську, розмовляй українською – це модно» (БК 

с.Радча), 
 літературна година  «Пісенна, ніжна і дзвінка мова Шевченка, Лесі і 

Франка» (БК с.Узин). 
 відеочитання літературних творів Шевченка, Лесі Українки  (МЦД, БК 

с.Радча), 
 відеоконцерт  «Звучи рідна мово!» (МНД), 
 онлайн-читання «Квітне мова – зірниця слова» (БК с.Братківці). 

      До відзначення  151 річниці від дня народження  геніальної видатної 
української поетеси Лесі Українки творчі працівники в закладах культури було 
проведено наступні заходи: 

 літературні читання «Стояла я і слухала весну» (НД с. Микитинці),  
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 БК с. Колодіївка, БК с.Узин), 
 літературний вечір «Лесині джерела» (БК с. Чукалівка), 
 онлайн-лекція «Життя і творчість Лесі Українки» (БК с.Драгомирчани),  
 відеочитання «Без надії сподіваюсь» (МНД, НД Княгинин), 
 онлайн-читання поезії Лесі Українки (НД с.Хриплин, БК с.Братківці).  

24 лютого 2022 року росія розпочала війну з Україною і це змінило 
життя кожного українця. Впродовж лютого-червня творчі працівники закладів 
культури Івано-Франківської міської територіальної громади, окрім 
культурно-мистецької діяльності, займалися волонтерською діяльністю для 
тимчасово переселених осіб та Збройних Сил України – готували їжу,  збирали 
продукти харчування, засоби гігієни, медичних лікувальних засобів, плели 
маскувальні сітки, вервички, шили та сортували одяг.  

Впродовж зазначеного періоду Департаментом культури було 
організовано і проведено музично-патріотичні перформанси, на яких 
збирались кошти на підтримку ЗСУ. Завдяки цим коштам, для наших 
захисників було придбано: 

 продукти харчування, 
 білизну, 
 одяг, 
 взуття, 
 сонячні батареї, 
 бензопилу, 
 тепловізори, 
 долучились до купівлі автомобіля, який передали на передову:  
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В зв’язку  з військовим станом в Україні впродовж березня-червня творчі 
працівники закладів культури проводили заходи виключно патріотичного 
характеру, більшість заходів проводили в соціальній мережі. На підтримку 
Збройним Силам України проводились благодійні виступи, мистецькі та 
благодійні акції, тематичні та військово-патріотичні програми, музичні 
перформанси: 

 благодійна акція  (НД с.Крихівці), 
 музично-патріотичні перформанси (заклади культури міста та школи 

мистецтв), 
 пісенно-патріотичні програми (заклади культури та школи мистецтв  

Івано-Франківської міської територіальної громади), 
 музичний  перформанс за участю муніципальної капели бандуристів та 

українського бандуриста, заслуженого артиста України Тараса 
Яницького (м.Київ): 

 
 музичний перформанс українського композитора, відомого піаніста, члена 

Національної Спілки композиторів України Івана Тараненка (м.Київ): 

 



21 
Ф-06/І-СУЯ/09 

 
Департамент культури Івано-Франківської міської ради 

вул.Дністровська, 28, м.Івано-Франківськ, 76018, тел. 534218, e-mail:uprkult@ukr.net 
Звіт про роботу Департаменту культури  

Івано-Франківської міської ради 
у І півріччі 2022 року 

 
 патріотичний перформанс за участю Івано-Франківського 

Національного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія»: 

 
 

 патріотичний перформанс муніципального оркестру духової музики та  
Гуцула-хулігана Василя Мельниковича: 

 
 музично-патріотичний перформанс за участю народного аматорського 

камерного хору «Воскресіння» НД «Княгинин». 
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На підтримку Збройних Сил України було організовано благодійні 
ярмарки творчими працівниками Будинку культури с.Радча, Будинку 
культури с.Березівка, Народного дому с.Крихівці: 
 

 
 

До мистецько-патріотичних перформансів, організованих 
Департаментом культури, долучились творчі колективи з Палацу культури 
«Мінерал» (м.Калуш): 

 

 
 

У березні в закладах культури з гідністю вшанували пам'ять Т.Г. 
Шевченка. З нагоди 208 річниці від дня народження поета, у зв’язку з воєнним 
станом, більшість заходів проводили у відеоформаті:   

 година поезії «Слово пророка лине крізь віки» (БК с.Черніїв), 
 тематична програма «Тарас Шевченко і музика» (БК с.Тисменичани), 
 виставка  дитячих творчих робіт «Ну щоб, здавалося слова…» 

(худ.школа), 
 відеоформат «У кожного своя доля і свій шлях широкий» (НД 

с.Угорники), 
 відеопрограма «В своїй хаті, своя правда і воля святая» (НД 

с.Микитинці). 
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Слід зазначити, що у воєнному стані тематика Великодніх заходів була 
особливо духовною. В  дні відзначення свята Воскресіння Христового – 24, 25 
квітня біля сільських та міських храмів  проводились Великодні гаївки за 
участю вокально-хорових колективів закладів культури та мистецьких шкіл 
Івано-Франківської міської територіальної громади. На екрані у центрі міста 
транслювалися виступи кращих мистецьких колективів нашої громади.    

Цікавим був виступ народного аматорського хору духовної музики 
«Сяйво» Народного дому с.Микитинці (кер. В.Гнатишин). Колектив брав 
участь у Службі Божій, Молебні за Україну та Вервиці до Пречистої 
Богородиці у Соборі Зарваницької Матері Божої та  пройшли Хресну Дорогу. 
На завершення поїздки хористи відвідали найстаріший Храм Пресвятої Трійці, 
де зберігається чудотворна ікона Божої Матері Зарваницької. 

Також творчі працівники закладів проводили  наступні заходи 
Великодньої  тематики, а саме: 

 перегляд фільму «Страсті Христові» (БК с.Березівка), 
 хресна дорога за участю церковного  хору «Аксіос» (БК с.Березівка), 
 Великодня виставка «Писанковий дивограй»  (БК с. Камінне») 
 експозиція дитячих малюнків «Великодня писанка» (БК с.Колодіївка), 
 відеоролик «Великодний віночок» (ЦКМ), 
 Великодня програма «Святковий Великдень – радість кожного серця» 

(методкабінет), 
 Великодньо-патріотичний перформанс за участю муніципального 

оркестру народної музики «Рапсодія» та муніципального тріо 
бандуристок «Мальва» для тимчасово переселених осіб   (ККЗК – 
Вічевий майдан), 

 Великодні гаївки та веснянки «Великдень у Франківську» (МЦД – біля 
Архикатедрального Собору Христового Воскресіння): 
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Слід зазначити, що до проведення Великодних свят творчі працівники 
закладів культури (НД «Княгинин», НД с.Микитинці, НД с.Крихівці, НД 
с.Угорники, БК с.Радча, с.Вовчинець, НД с.Хриплин) ще й організовували 
майстер-класи з виготовлення Великодніх листівок, розпис крашанок,  
декупаж великодніх яєць, виготовлення вервиць та свічок  для дітей, дорослих 
своїх односельців, а також для внутрішньо-переміщених осіб. Проводили 
майстер-класи професійні майстрині: Леся Вірозуб, Анна Масляк, Марія 
Червак, Галина Дідур. 

Доповненням до свята Воскресіння Христового була акція «Вісники 
перемоги та миру» – творчі працівники підготували патріотичні інсталяції: на  
деревах, впродовж вулиці Незалежності (Стометрівка) розвісили писанки та 
синьо-жовті паперові пташки, щоб створити іванофранківцям святковий 
настрій на пішохідній частині вул.Незалежності, а також паперових пташок 
розвісили у вітринах закладів торгівлі, які знаходяться в центральній частині 
міста:  

 
Івано-Франківський Центр сучасного мистецтва теж долучився до 

святкувань, створивши в центральній частині міста Великодні інсталяції: 
«Промені миру та перемоги», «Ангели» та «Ярм Бомбінг»: 
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У квітні творчі працівники клубних закладів провели заходи до відзначення 
Чорнобильської трагедії: 

 екологічна година «Трагедія Чорнобильського краю» (НД с.Микитинці), 
 відеоролик «Чорнобильська біль» (БК с. Тисменичани), 
 година пам’яті «Чорнобиль в цифрах і фактах» (БК с.Драгомирчани). 
Щорічно 7 травня  Івано-Франківськ святкує своє день народження. Цього 

року місту виповнилася  360 річниця від дня його заснування. У зв’язку  з 
введенням військового стану в Україні, з метою безпеки, заходи, до 
святкування Дня міста були відмінено. У соціальні мережі, з нагоди 
відзначення події, працівники закладів культури розмістили відеопривітання, 
відеолекції, відеоролики та провели заходи в режимі «онлайн»: 

 дитяча онлайн-виставка «Я люблю тебе, місто Франкове» (Івано-
Франківська дитяча художня школа), 

 відеоролики до відзначення 360 річниці з Дня заснування міста (дитячі 
музичні школи), 

 тематична програма «За Україну, за мир і спокій!» (методкабінет), 
 дитяча виставка композицій «Мій рідний Івано-Франківськ» (Івано-

Франківська дитяча художня школа). 
 
 Кожного року до дня народження міста проводиться конкурс на 

присвоєння міської премії ім. Івана Франка. Цьогоріч, почесне звання 
«Лауреат міської премії імені Івана Франка» отримали  п'ятеро претендентів. 
У номінації «література» премії ім. І. Франка присвоєно Михайлу Вересу за 
книгу «Танув сніг на морозі» та Нелі Романовській за книгу «Усиновлена». 
Також, премію ім. Івана Франка у номінації «журналістика» присвоєно 
колективу авторів мистецької програми «ART Персона»: автору та ведучій 
Уляні Маляр-Гундер,  режисеру та оператору Андрію Шкварлі, монтажеру 
Олександру Литвиненку за художньо-документальну програму «Стара 
гуцулка», яка підкорила Париж. Марія Кречунєк «Чукутиха». Історія 
столітньої горянки».  

До відзначення ювілею міста творчі працівники Міського Народного 
дому підготували цикл тематичних заходів під назвою «Перехресні стежки у 
Франковому місті» (про історії життя відомих особистостей в честь, яких 
названі вулиці міста Івано-Франківська мікрорайону «Позитрон»).  
    Впродовж чотирьох днів в Міському Народному домі проводились 
різнопланові заходи, присвячені видатним особистостям: 

 мистецька година «Легенда українського кіно – Іван Миколайчук», 
 літературні читання поезій Василя Стуса «Із смерті до життя!», 
 літературний вечір «Ні, не вмерла Україна», присвячений творчості  

поета В.Симоненка,  
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 музично-літературний вечір «Червону руту не шукай вечорами», 
присвячений творчості поета та композитора Володимира Івасюка: 

 
Окрім розповідей та музичних номерів, до уваги глядачів були 

представлені документальні фільми про життєвий і творчий шлях поетів. 
8 травня у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначали День пам’яті та 

примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни. З метою 
гідного пошанування подвигу українського народу, в закладах культури 
відбулись наступні заходи: 

 літературні читання  (БК с. Узин), 
 година пам’яті «Не забудем вас ніколи» (БК с.Тисменичани), 
 історичне досьє «І травень знову нагадує історію жахливих днів» (БК 

с.Черніїв), 
 тематична програма за участю народного аматорського хору ветеранів 

війни і праці «Фронтові друзі» (МНД), 
 відеоролик «Ніколи – знову» (БК с. Березівка), 
 музично-патріотичний перформанс  (ЦКМ, НД с.Крихівці). 

Серед проведених культурно-масових заходів установ культури слід 
відзначити заходи, які проводились до відзначення Дня матері та 
Міжнародного дня сім’ї, адже виховання підростаючого покоління 
починається з родини. До цих названих свят творчі працівники підготували 
музичні відеопривітання,  виставки дитячих творчих робіт, поетично-пісенні 
програми, літературно-музичні композиції, відеоролики, майстер-класи: 

- відеопривітання «Подаруймо мамі свято!» (БК с.Драгомирчани, МЦД, 
 Братківці), 
 поетично-пісенна композиція «Найкраще в світі слово – мама!» (НД с. 

Угорники),  
 літературно-музична композиція «Уклін і шана матерям!» (БК с.Узин), 
 виставка дитячих творчих робіт (НД с. Хриплин), 
 виставка дитячих малюнків «У маминій світлиці» (БК с. Радча),  
 бесіда «Сім’я, звичаї та традиції в українській літературі  до відзначення 

Міжнародного дня сім’ї (НД с.Микитинці),  
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 поетично-пісенна програма «Сім’я – найсвятіший оберіг» до 
відзначення Міжнародного дня сім’ї (БК с.Черніїв). 

Працівниками клубних установ БК с.Підпечери, БК с. Узин, БК с. 
Колодіївка, БК с.Вовчинець були організовані майстер-класи з виготовлення 
привітальних листівок, подарункових сюрпризів, виготовлення сердечок  з 
нагоди  відзначення свята Дня Матері та Міжнародного дня сім’ї. 

На увагу заслуговує також захід до Дня Матері, організований 
працівниками Департаменту культури, приурочений вшануванню матерів та 
дружин воїнів, які загинули в АТО та ООС. Участь у заході взяв народний 
аматорський колектив Народного дому с. Угорники «5 ОКЕАН»: 

 
Вже стало традиційним відзначати День вишиванки, і навіть у воєнний 

час це свято не залишилось поза увагою, адже вишивка – це код нації. Тож 
закладами культури проведено наступні заходи: 

 бесіда «Хрестиками вишитий долі оберіг» - актуальні техніки вишивки 
(НД с. Микитинці), 

 відеоролик «Українська вишиванка - незнищенний оберіг» (МНД, БК 
с.Вовчинець), 

 експозиція вишивок до відзначення Дня вишиванки (НД «Княгинин»), 
 флешмоб «Я по світу іду в вишиванці» (ЦКМ, МЦД): 
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     Щороку, у третю суботу відзначають День Європи в Україні. На 
відзначення цього дня заклади культури організували наступні заходи: 

 відеоролик «В Європу – з Україною  в серці» (МЦД), 
 віртуальні подорожі європейськими країнами за допомогою Google Arts 

and Culture  (БК с. Чукалівка), 
 віртуальна подорож «Парад країн Європи» (НД с.Хриплин). 

19 травня 2022 року працівниками Департаменту культури було 
проведено благодійний аукціон мистецьких робіт на підтримку Збройних Сил 
України. На аукціоні було представлено 10 робіт талановитих дітей Івано-
Франківської дитячої художньої школи, 3 дитячі роботи з конкурсу «Для Бога 
я створю найкраще», організованого Підпечерівською школою мистецтв, 5 
артоб'єктів  (розмальовані музичні інструменти), а також «Кобзар» Тараса 
Шевченка 1941 року, виданий у Відні: 

 
До благодійного мистецького аукціону доєднався відомий український 

художник-графік і монументаліст Геннадій Гриценко з картиною «Запорізька 
Січ». Родзинкою аукціону стала  давня вишита сорочка кінця XIII – початку 
XIX століття, передана українською діаспорою з Канади. Впродовж 
благодійного заходу звучала класична музика у виконанні юних митців 
нашого міста та камерного оркестру викладачів ДМШ№2 ім.В. Барвінського: 

 



29 
Ф-06/І-СУЯ/09 

 
Департамент культури Івано-Франківської міської ради 

вул.Дністровська, 28, м.Івано-Франківськ, 76018, тел. 534218, e-mail:uprkult@ukr.net 
Звіт про роботу Департаменту культури  

Івано-Франківської міської ради 
у І півріччі 2022 року 

 
На мистецький благодійний аукціон завітав міський голова Руслан 

Марцінків, народна депутатка України Оксана Савчук та депутат міської ради 
Роман Онуфріїв, які також долучилися до збору коштів на потреби наших 
захисників та захисниць. Щиро вдячні всім учасникам та гостям, що завітали 
на благодійний аукціон, який провела директорка Департаменту культури, 
заслужена працівниця культури України Надія Загурська. Всього за декілька 
годин було продано 21 роботу та зібрано 43 тисячі гривень. Всі виручені кошти 
були передані на потреби Збройних Сил України. 

23 травня День Героїв – щорічне свято в Україні на честь українських 
вояків  борців за волю України. У цю дату Україна вшановує пам'ять всіх 
героїв, які боролися за суверенітет і незалежність нашої країни. У часі 
теперішньої війни, нажаль, багато синів і дочок віддали своє життя за Україну. 
До цієї визначної дати творчі працівники проводили тематичні заходи, як в 
соціальній мережі, так і наживо: патріотичні відеоролики, тематичні програми, 
благодійні та мистецькі акції, вечори вшанування, музичні конкурси: 

 тематична  програма «Їм смерть дивилася у очі і воля марилась свята» 
(ЦКМ, БК с.Узин), 

 відеомарафон «Вони тримають за нас небо» (БК с.Вовчинець), 
 музичний конкурс на краще виконання воєнно-патріотичної пісні «Крок 

у майбутнє» (БК с.Тисменичани), 
 відеоспогад «Художник із прицілом» – пам’яті Руслана Юрчишина – 

снайпера національної гвардії України з нагоди 40-річчя від дня його 
народження (БК с.Вовчинець), 

 поминальні Віче і покладання квітів на могили героїв ( НД с.Крихівці, 
НД с.Микитинці). 

01 червня весь світ святкує Міжнародний день захисту дітей. До 
святкування цієї дати долучилися всі заклади культури клубного типу та 
школи мистецтв міста Івано-Франківська. У цей день згадали діток, які 
загинули від рук російських окупантів, зокрема у НД с.Крихівців відбулась 
мовчазна акція за дітьми, які відійшли у небо: 

 
Саме  цього дня на літній естраді парку культури і відпочинку ім. Т. 

Шевченка відбулася розважальна програма для дітей міста. Із святковим днем 
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малечу привітали – народна депутатка України Оксана Савчук, директорка  
Департаменту культури, заслужена працівниця культури України Надія 
Загурська: 

 
Творчі працівники Муніципального Центру дозвілля для дітей  

організували різні ігри та конкурси, а працівники бібліотечної системи міста 
провели флешмобом «Відбудуємо Україну». Викладачі дитячої художньої 
школи зорганізували виставку дитячих робіт та залучили малечу до конкурсу 
«Малюнок на асфальті». На цій же локації  відбулась вистава для дітей «Ровер 
з червоними колесами» за участю Івано-Фанківського Нового театру. 

Того ж дня на Вічевому майдані було проведено дитячу програму 
«Дитинства мить незабутня»  за участю вихованців дитячих музичних шкіл та 
вокальної студії «Музіба». В рамках розважальної програми вчителі дитячих 
музичних шкіл проводили майстер-клас «Гри на музичних інструментах», а 
працівники бібліотек провели Арт-простір під назвою «Світ дитинства і мрій»: 
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Також, на дитячому майданчику, біля кінотеатру «Люм‘єр» творчими 
працівниками Міського Народного дому було проведено дитячі ігри та забави, 
до відзначення Міжнародного дня захисту дітей! 

 
В Будинку культури с.Камінне для дітей відбулася  літературно-творча 

майстерня «Світло миру і нації у дитячих очах», у Будинку культури с.Черніїв 
проведено захід «Хай щастю дитини не буде меж», на якому було 
представлено показ літературно-музичної композиції за мотивами поеми Т. Г. 
Шевченка «Причинна», у мистецькому просторі «Вагабундо» проведено 
творчий захід для дітей тимчасово переселених осіб. 

Також в закладах культури відбулись різножанрові заходи даної 
тематики: 

 дитячі ігри та забави за участю творчих працівників МНД, 
 малюнок на асфальті «Привіт літо» (НД с.Крихівці), 
 виставка дитячих робіт-мрій «Ким я хочу стати» (НД с. Микитинці), 
 вистава-казка «Професор – Так та Мікробус» за участю Івано-

Франківського театру фольклору (НД «Княгинин»). 
У червні клубні установи Івано-Франквіської МТГ організували і провели 

заходи з нагоди відзначення свята Пресвятої Трійці: 
 виступ муніципального камерного хору «Галицькі передзвони»: 
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 музично-патріотичний перформанс за участю тріо бандуристок  
викладачів ДМШ №3 ім.А.Кос.Анатольського, 

 конкурс на краще виконання воєнно-патріотичної пісні (БК 
с.Тисменичани). 

До відзначення Дня батька творчими працівниками були проведені 
наступні заходи: 

 виставка дитячих малюнків «Тато мій герой» до відзначення дня Батька 
(НД с.Хриплин), 

 фотовиставка «Найкращий малюнок для тата» (БК с.Колодіївка), 
 відеоролик  «Тато – захисник своєї сім’ї та своєї країни» до відзначення 

Дня батька (БК с.Братківці, БК с.Узин, БК с.Березівка) 
 патріотична година «Тепло татусевих долонь» до відзначення  Дня 

батька в Україні (БК с.Радча), 
 відеопривітання з нагоди Дня Батька (МНД). 
З 1996 року 28 червня вже стало традиційним відзначення Дня Конституції 

України. З нагоди цієї події, у закладах культури було проведено 18 заходів. 
Зокрема своєю змістовністю виділились наступні заходи: 

 Мистецька програма «Основний закон – ключ успіху держави» (ЦКМ, 
МНД): 

 
 Круглий стіл «Україна- конституційна держава, єдина і неподільна» до 

дня Конституції України ( НД с.Микитинці), 
 Інформаційна хвилина «Конституція незалежності України» (БК 

с.Черніїв), 
 Лекція «Бог – люблячий Отець». (Клуб духовного розвитку, БК 

с.Братківці), 
 Тематично-музична програма «Закони сили, мудрості, єднання» (БК 

с.Камінне), 
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 Історична година «Будь в віках щаслива Україно!» (БК с.Тисменичани), 
 Мистецька програма за участю творчих колективів НД  с. Крихівці на 

літній естраді парку культури та відпочинку ім.. Т. Шевченка, 
 Тематична програма до Дня Конституції України (НД «Княгинин»), 
 Мистецька програма «До тебе лине серце, Україно!» (НД с.Угорники),  
 Історична година «Конституція України – від Пилипа Орлика до 

сьогодення» (МНД), 
 Правова лекція «До Конституції з повагою, до влади з надією» (НД с. 

Драгомирчани) 
 Фільм «Історія української Конституції» (у соціальній мережі, 

організатор - НД с.Крихівці). 
Впродовж звітного періоду в установах культури клубного типу 

функціонували 171 творчий колектив, в яких займались 2399 учасників, з них 
72 колективи – дитячі, в яких брали участь 950 дітей різного віку. Із числа всіх 
творчих колективів 36 мають звання «народний аматорський», 5 дитячих 
колективів мають звання «зразковий аматорський», 7 мистецьким колективам 
надано статус «муніципальний».   

Впродовж І півріччя 4 творчі колективи підтвердили звання «народний 
аматорський», зокрема: 

 народний аматорський естрадно-симфонічний оркестр Івано-
Франківського Муніципального Центру дозвілля Івано-Франківської 
територіальної громади Івано-Франківського району; 

 народний аматорський камерний хор «Воскресіння» Івано-
Франківського Народного дому «Княгинин» Івано-Франківської 
територіальної громади Івано-Франківського району; 

 народний аматорський драматичний колектив Народного дому с. 
Крихівці Центру культури і мистецтв Івано-Франківської територіальної  
громади Івано-Франківського району;  

 народний аматорський академічний хор «Мелодія» Центру культури і 
мистецтв Івано-Франківської територіальної громади Івано-
Франківського району. 

 Впродовж звітного періоду творчими колективами закладів культури 
клубного типу було проведено 156 мистецьких заходів, як наживо так і в 
соцмережах, які переглянули 77560 осіб, з них наживо було підготовлено 117 
концертних програм, на яких було присутніх 23177 глядачів, в соцмережі 
транслювались 37 музичних програм, які переглянули 54383 особи. Дитячих 
творчих виступів, як наживо, так і в соцмережі, було підготовлено – 27, які 
переглянули 9210 осіб. 

Мистецькими колективами, які мають звання народного та зразкового 
аматорського було організовано та проведено 148 заходів концертного 
спрямування, як наживо так і в соцмережі, які переглянули 124644 особи. 
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Варто виділити кращі заходи концертного плану за участю творчих 
колективів установ культури: 

 концерт патріотичної пісні «Незламний борець за волю України», 
присвячений 113 річниці від дня народження Степана Бандери; 

 Різдвяний концерт в рамках фестивалю «Різдво в Франківську»; 
 Пластова Розколяда «Прийшов Предтеча і забрав свята на плечі»; 
 тематичний концерт «Захід, Схід – одна країна, це – Соборна Україна; 
 мистецька програма «Їм смерть дивилася в очі і воля марилась свята» з 

нагоди відзначення Дня Героїв України; 
 тематична музична програма «Натхненне слово Кобзаря», присвячена 

дню народження Тараса Шевченка; 
 мистецький захід «Основний закон – ключ успіху держави», 

приурочений Дню Конституції України; 
 музичні відео-привітання: «Звучи, рідна мово» з нагоди відзначення Дня 

рідної мови, «Уклін до землі, дорогі матері», присвячене Дню Матері; 
 мистецька великодня програма «Великодні дзвони»; 
 творчі виступи мистецьких колективів з нагоди відзначення Дня молоді; 
 онлайн-молитва за Україну в Архікатедральному соборі Святого 

Воскресіння, з прямою трансляцією по телебаченню (камерний хор 
«Воскресіння»); 

 музичний відеоролик «Відірвалась Небесна Сотня від землі...» з нагоди 
відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

 музичний відеокліп «Дякую, солдате»; 
 пісенний відеоролик «У кожного своя доля і свій шлях широкий» з 

нагоди відзначення 208 річниці від дня народження Тараса Шевченка; 
 музичне відео-вітання з нагоди відзначення свята Богоявлення 

Господнього; 
 музичне відеопривітання «Христос Воскрес! Воскресне Україна!» з 

нагоди відзначення Великодня; 
 музична відео-листівка «Україна – понад усе» з нагоди відзначення 26 

річниці Конституції України; 
 українські вечорниці «Кохання, записане у валентинці» з нагоди 

відзначення Дня святого Валентина; 
 музичний відеоролик «Батько – захисник своєї сім’ї та своєї країни», 

присвячений Дню батька; 
 виступи мистецьких колективів в рамках міського фестивалю «Мелодії 

парку»; 
 музичні перформанси, за участю творчих колективів, на підтримку ЗСУ. 

Впродовж І півріччя мистецькі колективи закладів культури брали участь 
у наступних фестивалях та значних мистецьких подіях: 
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 участь муніципальної капели бандуристів  у дистанційному  
 І Міжнародному фестивалі-конкурсі «Різдвяні дзвони» (Словенія), 
 участь муніципального камерного хору «Галицькі передзвони» та 

муніципального тріо бандуристок у ХІІІ Міжнародному Різдвяному 
фестивалі «Коляда на Майзлях» (м.Івано-Франківськ), 

 участь муніципального оркестру народної музики «Рапсодія» ККЗК та 
вокального гурту  «Адоро» НД «Княгинин» у мистецькій частині 
форуму «Асоціація міст України «Єднай Україну» (м.Івано-Франківськ), 

 участь молодіжного хору духовної музики «Крила» НД с.Угорники 
у  ХІІІ Різдвяному фестивалі «Велика коляда» (м.Львів). 

Особливу увагу в закладах культури міста приділяють роботі з дітьми та 
молоддю, яка спрямована на всебічний розвиток підростаючого покоління, на 
те, щоб навчити молодих людей зберігати традиції і народні обряди, а також – 
на розвиток сфери духовного здоров’я. Саме з такою метою творчі працівники 
організовували велику кількість цікавих заходів: молодіжні концерти, 
розважальні програми, родинні свята, спортивні заходи, лекції та багато 
інших. У зв’язку з карантинними обмеженнями, а з 24 лютого – введенням 
воєнного стану, заходи проводились із дотриманням правил безпеки, а також 
у онлайн-режимі. 

За перше півріччя 2022 року було проведено 315 заходів по роботі з 
дітьми та молоддю, де було присутніх 40 048 слухачів. В соціальній мережі 
було проведено  95  заходів  для дітей з кількістю переглядів - 36 335 раз.  

У роботі з дітьми та молоддю вагоме місце займає діяльність 
університетів культури та клубів за інтересами. Станом на завершення I 
півріччя 2022 року в закладах культури  ведуть свою роботу 44 клуби за 
інтересами, які налічують 1175 постійних учасників,  за перше півріччя ними 
було проведено 187 заходів з присутністю – 9350 осіб та 33 заходи в соцмережі 
з переглядом 13430 осіб.   

За І півріччя 2022 року в закладах культури міста  вели свою роботу 10 
університетів культури, в яких налічувалося 550  постійних слухачів,  ними за 
звітній період було проведено 38 засідань, на яких були присутніми 1750 
постійних слухачів, з присутністю 6328 присутніх, з них 9 відеозаходів в 
соцмережі з переглядом у соцмережі 2430 осіб. 

Також, в роботі з дітьми та молоддю, велика увага приділяється 
спортивно-оздоровчій діяльності. Впродовж звітного періоду проводились 
спортивні заходи для дітей та молоді: 

 турнір з пляжного волейболу (МЦД), 
 волейбольний турнір клубу «Будівельник» до відзначення  
 Дня Будівельника (МЦД), 
 відкриття Чемпіонату з волейболу вулицями села Березівка (БК 

с.Березівка), 
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 лекції на тему «Здоровий спосіб життя» (МЦД), 
 заняття по «Стейп аеробіці», 
 тренування «Фітнес» любительске об`єднання «Фітнес»(НД 

с.Чукалівка), 
 спортивно-розважальна програма для молоді (БКс.Підпечери). 

Велику роботу у мистецькому житті міста проводить  Івано-Франківський 
Центр сучасного мистецтва, який є комунальною культурно-просвітницькою 
установою клубного типу, головною метою якої є провадження діяльності з 
метою розвитку сучасного мистецтва у м. Івано-Франківську. За І півріччя 
2022 року Центром сучасного мистецтва було проведено 15 заходів із 
загальною кількістю  присутніх 800 глядачів, з них 7 художніх виставок. На 
кожній виставці проводились кураторські екскурсії для дорослих та дітей. 
Проводився супровід виставок на сторінці Facebook та Instagram. 

За звітний період Центром сучасного мистецтва були  організовані та 
проведені виставки живопису, графіки, фотографій, скульптури, також 
створювались патріотичні інсталяції, а саме: 

 виставка фотографії Романа Гериновича (Львів),  
 виставка живопису Романа Бончука (Львів),  
 виставка графіки Вероніки Чередниченко (Львів), 
 виставка живопису Поліни Вербицької (Харків),  
 виставка графіки Aveibertaveamor (Київ).   

   Також працівниками закладу були створені та встановлені різні інсталяції в 
центрі міста: 

 інсталяцію «Ангели Незалежності» встановлено в центральному залі    
залізничного вокзал, 

 інсталяцію ярнбомбінгу встановлено у скверах Міцкевича та Руської 
Трійці, 

 інсталяцію з пташок у залі ЦНАПу.  
 дві патріотичні інсталяції зі стрічок у місті: фонтан на Вічевому майдані 

та «Промені незалежності» у сквері Міцкевича. 
В травні в галереї ЦСМ відбулось  персональної виставка харківської 

художниці Поліни Кузнєцової за назвою  «ЧАСИ». Авторка представила 
шістнадцять робіт у техніці олійного живопису, а в червні  відбулась   виставка 
графіки – «Шпалери», київської художниці Ave (псевдонім). Двадцять 
графічних листів виконаних на шпалерах у неповторній манері. 

ЦСМ брав  участь і у благодійному аукціоні зі збору коштів на підтримку 
ЗСУ. Працівниками Центру створено розпис на гітарі «Мамай 2022» (Мамай з 
джевеліном). 

При Центрі культури і мистецтв веде свою роботу методичний кабінет, 
який курує роботу клубних установ міста та приміської зони. За період роботи 
І півріччя 2022року методичним кабінетом надавалась допомога закладам 
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культури в організації та проведенні творчих звітів народних домів, 
муніципальних і народних аматорських колективів, тематичних заходів та 
концертів, а також  надавалась  методична та практична допомога  клубним 
установам міста у написанні текстових та статистичних звітів, перспективних 
планів роботи, в організації та проведенні заходів різного спрямування. За 
даний період методисти зробили підбір матеріалів і написали ряд сценаріїв: 

 сценарій до Дня пам`яті Героїв Крут «Крути – день слави і печалі». 
 сценарій літературно-музичного вечора «Барвисте слово української 
 душі» до Всесвітнього дня поезії, 
 сценарій тематичної програми «За Україну, за мир і спокій» до 360 

річниці, від дня заснування міста Івано-Франківська. 
 сценарій тематичної програми «Воспою святую доленьку твою!» до 

відзначення 161 річниці з дня перепоховання Т. Г. Шевченка. 
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КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Важливу роль у пропаганді та збереженні національної музичної 
культури, музичного забезпечення культурно-мистецьких заходів, що 
відбуваються на території міста, відіграє діяльність муніципальних   
колективів Комунального концертного закладу культури «Об’єднання 
муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська».  
     До складу Комунального концертного закладу культури входить 7 
мистецьких колективів, чисельний склад яких складає 179 музикантів та 
співаків.  
     Основним завданням об’єднання є здійснення концертної діяльності.  

Впродовж І півріччя мистецькі колективи брали участь у 
загальнообласних та загальноміських заходах, заходах громадських 
організацій, а також  були підготовлені відеопривітання, відеоролики,  
відеозаписи, а на підтримку воїнам Збройних Сил України  проводили музичні 
перформанси, музично-патріотичні  та тематичні програми. 
     Також  мистецькі колективи брали участь у  міжнародних та обласних 
фестивалях та конкурсах різних  рівнів: 

 участь муніципального тріо бандуристок  «Мальва» у Різдвяному дійстві 
«Розколяда» (м.Бурштин – Монастир Святої Софії, Премудрості Божої 
– сестер згромадження Воплоченого слова), 

 участь муніципального тріо бандуристок  «Мальва» у тематичному 
заході з нагоди 33 річниці виведення військ з Афганістану (НД 
«Просвіта»), 

 участь муніципального оркестру народної музики «Рапсодія» ККЗК та 
вокального гурту  «Адоро» НД «Княгинин» у мистецькій частині 
форуму «Асоціація міст України «Єднай Україну» (м.Івано-Франківськ), 

 участь муніципальної капели бандуристів  у дистанційному І 
Міжнародному фестивалі-конкурсі «Різдвяні дзвони» (Словенія), 

 участь муніципального камерного хору «Галицькі передзвони», 
муніципального оркестру народної музики «Рапсодія» та 
муніципального тріо бандуристок у ХІІІ Міжнародному Різдвяному 
фестивалі «Коляда на Майзлях» (м.Івано-Франківськ). 

  За звітній період колективи  брали  участь у 35-х  заходах. В тому числі дали 
5 сольних концертів. 

За І півріччя 2022 року акторами Івано-Франківського Нового театру 
здійснено  27  постановок  вистав. Актори Івано-Франківського Нового театру  
проводили  покази вистав у Народному домі «Княгинин», міському парку 
культури і відпочинку ім.Т.Шевченка, на Вічевому майдані, у Палаці 
Потоцьких, а також готували відеоролики та відеопривітання  в соціальній 
мережі «Фейсбук»: 
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 «Обережно - жінки!» 
 «Полігон», 
 «Собака», 
 «БОЯТИСЯ НЕМАЄ СЕНСУ», 
 «Велосипед з червоними колесами», 
 «Двері»: 
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МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 
 

І півріччя 2022 року  у житті нашої країни, і бібліотек зокрема, виявився 
дуже непростим. Адже на початку року бібліотекарі змушені були працювати 
в умовах карантину у зв’язку з новою хвилею захворювання на Ковід 19, а 24 
лютого – в умовах воєнного стану через агресію російської федерації. Ці 
обставини змусили працівників міських книгозбірень шукати нові форми 
роботи і закладати нові змісти у свою роботу, адже сьогодні інформаційно-
просвітницький фронт є так само надзвичайно важливим. Саме завдяки книзі, 
патріотично-просвітницьким заходам, зустрічам з відомими українцями є 
можливість підтримувати український дух та укріплювати засади національної 
самосвідомості кожного громадянина нашої країни. 

Протягом звітного періоду робота Івано-Франківської МЦБС була 
зосереджена на обслуговуванні користувачів з урахуванням насамперед 
національних інтересів та активізації діяльності в напрямку популяризації 
української книги. Особливо насиченою робота в цьому аспекті була 
зосереджена на коло тих читачів, які у зв’язку з воєнними діями були змушені 
покинути свої домівки та знайти тимчасову домівку в Івано-Франківській 
громаді. Так, у першому півріччі саме з цією метою започатковано ряд 
проєктів, проведено багато заходів, у тому числі благодійних акцій. 

Загалом статистичні показники роботи бібліотек Івано-Франківської 
МЦБС за І півріччя 2022 року становлять: обслужено користувачів – 19459, 
відвідування – 52361, книговидача – 167356, періодика – 50947, масові заходи 
– 680, анонсів – 241, подано інформацій на сайт – 653, відеоролики – 136, 
онлайн-заходи – 4. 

Важливе місце в інформуванні щодо роботи Івано-Франківської МЦБС 
належить інформаційним ресурсам, зокрема бібліотечним сайтам та сторінкам 
у соціальних мережах. Статистика щодо відвідуваності цих інтернет-ресурсів 
у звітному періоді становить: 

 Соц. мережі Facebook, Instagram, Telegram: 81 374 переглядів.  
 Відеохостинг YouTube: 4 487 переглядів. 
 Офіційний сайт МЦБС: 40 006 переглядів. 
 Сайт центральної дитячої бібліотеки: 130 467 переглядів. 
 Разом: 256 334 переглядів.  
Традиційно, новий рік роботи бібліотеки розпочали з низки патріотичних 

заходів, приурочених 113 річниці від дня народження провідника ОУН 
С.Бандери, відзначення Різдва Христового, відзначення Дня Соборності 
України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. 
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Щорічно особливу увагу бібліотекарі приділяють Міжнародному дню 
дарування книг та Міжнародному дню рідної мови, які в Україні відзначають 
20 та 21 лютого відповідно:  

 
До перерахованих вище дат у бібліотеках громади було проведено ряд 

заходів, кращі з яких: патріотично-музичні варіації «Батько наш Бандера» 
(філія №4); відеоекскурс «Степан Бандера – світоч нації» (філія №26); різдвяні 
майстерки «Зима мандрує – свята дарує» (філія №14); Особливі різдвяні 
канікули з бібліотеками (філія №1, 2, 3, 6, ДФ№1) за участю БФ «Об’єднані 
любов’ю»; історичний вісник «Соборність – це єдність сердець» (філія №6); 
бібліоарт з малювання листівки «Твоє ім'я на карті України» (філія №23); 
літтревел в минуле «Крути: бій за майбутнє» (філія №8); хвилинка-спомин 
«Обпалені Афганською війною» (філія №25); поетичні читання «Майдан. 
Війна. Болючі думи» (філія №17); година пам'яті «Герої Гідності стояли до 
кінця» (краєзнавчий відділ ЦБ); акція «Подаруй бібліотеці книжку» (філія 
№9); юридична лінгвістика «Державна мова – обов'язкова мова українського 
судочинства» (читальний зал ЦБ); мовознавча скриня «Барвисте слово 
української душі» (філія №10). 
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Згідно з Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні» з 24 лютого по всій території України введено воєнний стан. 
Ця обставина суттєво вплинула на подальшу роботу бібліотек, адже більшість 
запланованих заходів працівники були змушені перенести у формати відео та 
онлайн-режиму, а видача книг здійснювалась з урахуванням індивідуального 
підходу до кожного читача.  

Однак і за таких умов бібліотеки продовжували активно працювати, 
зокрема за допомогою соціальних мереж проводити заходи на відзначення 
пам’ятних дат, ювілеїв, державних свят тощо.  

Зокрема, ряд заходів було проведено до вшанування 151 річниці від дня 
народження відомої української письменниці Лесі Українки, 208 річниці від 
дня народження ганіального українського поета, мислителя, художника 
Тараса Шевченка, ряд відеозаходів проведено до відзначення Всесвітнього дня 
поезії. Кращі серед цих заходів: відеознайомство з піснями на слова Лесі 
Українки «Її вірші, як перла многоціння» (ЦДБ); літературна присвята «Леся 
Українка – поетична пісня України» (філія №7); поетичні читання «Довго 
щирими сими словами, до людей промовлятиму я…» (читальний зал ЦБ); 
поетичний марафон «Твої слова, Тарасе, у віках» (філія №26); флешмоб 
«Читаємо Шевченка разом» (філія №20); шевченківські читання «Єднаймо 
душі словом Кобзаря» (абонемент ЦБ); поетичний відеомарафон «І б'ється 
серце в такт війни» (абонемент ЦБ); поетичний вернісаж клубу «Люди 
золотого віку» (читальний зал ЦБ). 
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Тільки з 1 квітня згідно з розпорядженням Міністерства культури України 
заклади культури, зокрема і бібліотеки, повернулися до менш-більш звичного 
функціонування. 

У цей час особливої актуалізації набула потреба в популяризації 
української книги, особливо серед читачів  внутрішньо переміщених осіб. З 
цією метою Івано-Франківська МЦБС 24 березня започаткувала акцію «Нація, 
яка читає – непереможна!». В рамках цієї акції щочетверга бібліотекарі 
читального залу у середмісті роздавали україномовні книги для переселенців 
з районів активних бойових дій. Таким чином до них потрапило близько 2 тис 
книг, які бібліотекарі збирали власними силами та з допомогою небайдужих 
франківських користувачів бібліотек: 

  
Так само для внутрішньо переміщених осіб було започатковано 

бібліотечний проєкт «Бібліотека в дії». В рамках даного проєкту кожний день 
у визначені години у мистецькій галереї «Підземний перехід Вагабундо» 
бібліотекарі організовували найрізноманітніші заходи для діток-переселенців. 
Це і майстер-класи, і творчі майстерні, і цікаві розвиваючі ігри, і заняття з 
вивчення української культури та мови, і зустрічі з творчими особистостями 
міста Івано-Франківська та України в рамках літературної вітальні проєкту: 

 
Так, саме в рамках літературної вітальні відбулися творчі зустрічі з 

Марією Ткачівською, Любомиром Стринаглюком, Володимиром 
Присяжнюком, Марією Микицей, Ольгою Деркачовою, Оксаною Кузів, 
Іриною Тарновецькою-Мроз та Нелею Романовською. Неодноразово 
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відбулися цікаві зустрічі та спільні читання казок зі знаною франківською 
казкаркою Віталією Савченко: 

 
Активно проводилися бібліотеками і заходи на відзначення пам’ятних 

дат, ювілеїв, державних та християнських свят та ін. Зокрема, було проведено 
ряд заходів до відзначення 110 річниці від Дня першої Пластової присяги (цей 
день вважається Днем народження Пласту); відзначення Великодніх свят, 36 
річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, 360 річниці від дня заснування Івано-
Франківська, Дня матері, Всесвітнього дня вишиванки, Дня героїв, Дня 
Європи.  

Тут варто відзначити такі заходи: майстер-клас «Виготовлення прикрас 
для вербових гілочок у подарунок солдату» (філія №24); майстер-клас 
«Великодні сувеніри своїми руками» (філія №13); зустріч «Великдень по-
особливому» за участю вихованців БФ «Об’єднані любов’ю» (філія №1); 
майстер-клас «Творимо писанку разом» за участю дітей-переселенців 
(ДФ№1); година пам’яті «Попіл Чорнобиля в наших серцях» (філія №27); 
платформа фактів «Чорнобильська катастрофа крізь десятиліття» (філія №14); 
патріотичний майданчик «Івано-Франківськ – місто героїв» (філія №13); 
патріотичний флешмоб «Боже, бережи наше місто Франкове» (філія №6); 
читацьке інтерв’ю «Моя мама найкраща» (філія №8); майстер-клас 
«Подарунок мамі» (філія №12); майстер-клас «Принесу тобі мамо, всі квіти 
землі» (філія №1) за участю діток-переселенців; флешмоб «Моя вишиванка 
мені до лиця» (філія №22) та ін. 
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Крім того, варто відзначити, що до Великодніх свят бібліотеки 
організували для маленьких івано-франківців акцію «Розмалюй пташку – 
поділися часточкою добра». В рамках даної акції бібліотекарі долучалися до 
патріотичних перформансів, які організовували творчі колективи міста у 
середмісті, та разом з дітками розмальовували патріотичною символікою 
паперових пташок. А до Дня міста в кожній бібліотеці було проведено заходи, 
приурочені історії Івано-Франківська, визначним франківцям, показано 
фільми, організовано тематичні виставки та викладки літератури. 

 
Також у бібліотеках було проведено ряд заходів, покликаних привернути 

увагу до нагальних питань охорони здоров’я та збереження природніх 
ресурсів, як от, Всесвітнього дня водних ресурсів, Всесвітнього дня здоров’я, 
Дня довкілля, Всесвітній дня Землі та Всесвітнього дня боротьби з 
тютюнопалінням. 

Окремо слід відзначити заходи до Міжнародного дня захисту дітей, адже 
кожна бібліотека для своїх маленьких читачів підготувала найрізноманітніші 
заходи. У цей тяжкий час дитяча психіка страждає найбільше, тому позитив 
для неї – це найкращий лік. Серед цих заходів варто відзначити конкурс 
малюнку «Малюємо свою мрію», проведений бібліотекарями абонементу ЦБ 
на площі А. Міцевича, флешмоб «Відбудуємо Україну разом», до якого 
долучились усі бібліотеки системи, разом зі своїми юними читачами 
виготовивши картонні будиночки та розмалювавши їх: 
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 А також на окрему увагу заслуговує зорганізований бібліотеками на 
Вічевому майдані «Арт-простір», де маленькі франківці могли почитати 
улюблені книжки, сфотографуватися біля спеціальної фотозони, погратися в 
різні ігри, взяти участь у майстер-класах, читати, розмальовувати, спробувати 
себе у ролі актора лялькового театру та багато іншого: 

 
З приходом літа бібліотекарі також активували свою роботу на вулиці. 

Зокрема, було започатковано проєкт «Бібліотека у дворах», в рамках якого усі 
бібліотеки проводили і будуть продовжувати протягом усього літа проводити 
зустрічі з читачами у мікрорайонах міста (у дворах, скверах, парках). Таким 
чином відбувається популяризація літератури, організовують майстер-класи 
для діток, захопливі ігри та просто цікаве спілкування з мешканцями громади: 

 
У І півріччі 2022 р. в бібліотеках МЦБС відзначено ювілеї видатних осіб 

в галузі літератури та мистецтва: 140-річчя від дня народження Івана Огієнка; 
80-річчя Романа Горака; 110-річчя від дня народження Ярослава Стецька; 75-
річчя Калини Ватаманюк; 125-річчя від народження Євгена Маланюка; 210-
річчя від дня народження Євгена Гребінки; 130-річчя від дня народження 
Йосипа Сліпого; 135-річчя від дня народження Леся Курбаса; 195-річчя від дня 
народження Леоніда Глібова; 140-річчя від дня народження Христини 
Алчевської; 180-річчя від дня народження Миколи Лисенка; 205-річчя від дня 
народження Миколи Костомарова; 115-річчя від дня народження Романа 
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Шухевича; 165-річчя від дня народження Андрія Чайковського; 110-річчя від 
дня народження Михайла Стельмаха. 

Вже традиційними для бібліотеки стали зустрічі з творчими людьми: 
поетами, письменниками, митцями. Це чудова можливість не тільки 
познайомитися з автором та його творчим доробком, а й цікаво провести час, 
поспілкуватися та обмінятися ідеями. Під час воєнного стану такі зустрічі 
стали особливо важливими як для їхніх учасників, так і для читацької 
аудиторії.  

Так, 19 січня в приміщенні читального залу ЦБ (вул. П. Орлика, 5) 
працівники абонементу ЦБ (вул. Короля Данила, 16) Івано-Франківської 
МЦБС  провели творчу зустріч із молодим автором, завідувачем бібілотеки-
філії №11 с. Уорники Русланом Баркаловим. На зустрічі автор презентував 
свої романи «Той, хто переміг смерть» та «Ціна помилки»:  

 
26 січня бібліотекарі бібліотеки-філії №3 (вул. Хоткевича, 52а) провели 

зустріч з художником Богданом Губалем. Окрім видатної роботи в царині 
образотворчого мистецтва, Богдан Губаль знаний і своєю літературною 
працею. Він є автором книги «Композиція в дизайні. Одно-, дво-, і 
тривимірний простір», у співавторстві з дружиною Надією Бабій видав 
унікальну монографію «Двері і брами Станіславова»: 
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23 лютого в читальному залі міської центральної бібліотеки (вул. П. 
Орлика, 5) відбулася творча зустріч з Ярославом Ткачівським: 

 
28 квітня в читальному залі ЦБ відбулася презентація сигнального тиражу 

нового роману в новелах «Редакторка» відомої української письменниці Марії 
Вайно. На презентацію завітали численні шанувальники творчості 
письменниці, а також волонтери: 

 
18 травня в читальному залі ЦБ, за організації працівників абонементу ЦБ  

відбулася презентація творчості харківської письменниці і волонтерки 
Людмили Охріменко: 
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25 травня  в читальному залі ЦБ була проведена презентація книги 
«Паленгола» журналістки, поетеси, письменниці, колекціонерки художніх 
картин Любові Скаврон:  

 
У І піврічі також активно проводили свою роботу клуби за інтересами, які 

діють при бібліотеках-філіях. Зокрема, активно проводили свою роботу 
правовий клуб «Діалог» та клуб людей «золотого» віку, які діють при 
читальному залі ЦБ, літературний клуб «Срібні передзвони», який діє при 
бібліотеці-філії №7, та краєзнавчий клуб ім. І. Франка, який проводить свою 
роботу при кімнаті-музеї ім. І. Франка. На рахунку вищезгаданих клубів ряд 
цікавих заходів, спрямованих на вивчення правових норм, розвиток творчих 
здібностей, популяризацію книг та читання. Серед кращих заходів варто 
назвати наступні: правовий дайджест «Права і свободи громадян в умовах 
воєнного стану»; правовий квест «Великі права маленької дитини»; різдвяні 
онлайн-зустрічі «Душа по вінця сповнена Різдвом»; народознавча зустріч 
«Стрічайте і стрічайтеся»; літературні читання «Весно наша весно, що ти нам 
принесла»; мовно-поетична година «Свято величі української мови»; 
засідання клубу краєзнавців «Пам’ятай минуле в ім’я майбутнього»: 
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Слід виокремити роботу кімнати-музею І. Франка, який діє при 
краєзнавчому відділі ЦБ, який активно проводив екскурсії для франківців та 
переселенців та організовував заходи на вшанування пам’яті Івана Франка. У 
звітному періоді завідувачкою кімнати-музею проведено 56 екскурсій із 
загальною присутністю 293 відвідувачі:  

 
Під час війни надзвичайно важливим стало єднання українців для 

боротьби з ворогом. Кожна добра справа наближає день перемоги. Бібліотеки 
у цей непростий час не стали осторонь ситуації в державі. Окрім популяризації 
україномовних книг, ідей української державності, заходів патріотичного 
спрямування, роботи з переселенцями, бібліотекарі активно долучилися до 
волонтерської роботи – плели маскувальні сітки, ліпили вареники, сортували 
продукти, одяг, медикаменти та ін. В цей час бібліотеки стали об’єднуючим 
місцем і центрами плетіння маскувальних сіток (читальний зал ЦБ, бібліотеки-
філіі №1, 7): 
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У І півріччі 2022 року Івано-Франківська МЦБС активувала роботу 
Першого бібліотечного радіо в Україні – проєкту, який бібліотека реалізовує 
після перемоги в конкурсі проєктів від програми Culture Bridges. В рамках 
проєкту в одній із бібліотек Івано-Франківської бібліотечної системи 
організовано студію для запису та ефірної трансляції ексклюзивних програм 
(інформація про книги та читання, бібліотечні новини міста, країни та світу та 
ін.), поширення аудіокниг та ідею читання, слухаючи музику. Підготовлено 
ряд інтерв’ю з відомими творчими особистостями Івано-Франківщини та 
України,  також започатковано рубрику «Поезія нескорених». Все це можна 
прослухати за посиланням: ttps://bibliowave.if.ua/: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Впродовж І півріччя 2022 року Івано-Франківська МЦБС активно 

працювала в напрямку реалізації проєктів, започаткованих на її базі. Зокрема 
у рамках проєкту «Долучайся, взаємодій, створюй: активна молодь та місцева 
влада на захисті довкілля», що фінансується Посольством Великобританії в 
Україні та реалізується МОМ, 20.01.2022 взяли участь у онлайн «Синерджи 
воркшопі». Продовжили співпрацю з керівниками громадського проєкту 
«ГраСвітГромад». 15 лютого 2022 року провели 2-й раунд  ігор із спеціальним 
еко-додатком. Провели три зустрічі  в рамках адвокаційної кампанії «Чисті 
річки Прикарпаття» з місцевими органами влади, екоактивістами та 
учасниками проєкту «Долучайся, взаємодій, створюй: активна молодь та 
місцева влада на захисті довкілля». Завершено реалізацію проєкту EU4Youth 
Alumni Network – проєкт про створення місця для самореалізації молоді, 
імплементації їх ідей в реальність, отримання менторства від молодих людей, 
що вже досягла успіхів у реалізації своїх ініціатив в громаді.  

На високому рівні свою роботу проводив і Відділ інформаційно-
аналітичного забезпечення та обслуговування АБІС. Працівники відділу 
активно популяризували діяльність бібліотек на сайтах та у соціальних 
мережах, займалися промоцією бібліотечної роботи серед населення Івано-
Франківської МТГ, залучали для висвітлення цієї роботи місцеві та 
загальноукраїнські ЗМІ, забезпечували технічну частину проведення заходів, 
займалися зйомкою та монтуванням відеороликів, а також здійснювали 
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технічне забезпечення бібліотек. Тільки у звітному періоді змонтовано і 
опубліковано 120 відеороликів. 

Таким чином, бібліотека продовжує активно працювати, адаптовуватися 
до умов, які диктує сьогодення та впевнено підтверджувати своє високе 
заслужене місце у суспільстві. Адже вона служить сьогодні не тільки центром 
зібрання та зберігання найрізноманітнішої інформації, а сама стає центром 
об’єднання творчих потуг, реалізації проєктів, які мають вагомий вплив на 
формування національної свідомості, пропагування національної ідеї та 
підтримання патріотичного духу і віри  у перемогу України над ворогом. 
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МИСТЕЦЬКІ ШКОЛИ МІСТА 
 
На сьогоднішній день на території Івано-Франківської міської 

територіальної громади успішно функціонує 7 мистецьких шкіл, у яких 
навчається 2718 учнів. 

Другий семестр 2021/2022 навчального року школам довелося працювати 
в складних умовах, адже були зміни у структурі року, коли добавлялися і 
переносилися строки проведення канікул, запроваджувалися різні форми 
організації освітнього процесу у зв’язку з карантинними заходами та воєнним 
станом. 

Вже третій рік поспіль викладачі мистецьких шкіл використовують 
технології дистанційного навчання у роботі зі здобувачами освіти, які дають 
змогу проводити відеозустрічі та уроки в Meet, Viber, Zoom, створювати 
спільні Google-форми, таблиці та використовувати платформу Google-
classroom. Варто відзначити достатній рівень володіння сучасними освітніми 
технологіями педагогами закладу. 

Незважаючи на проблеми в організації освітнього процесу, викликані 
карантином та воєнним станом, працівниками мистецьких шкіл із 
врахуванням всіх обмежень впродовж звітного було проведено низку творчих 
заходів, спрямованих на підвищення професійного виконавського рівня учнів 
та викладачів. За цей період проведено більше 20 творчих заходів, у яких 
безпосередньо брали участь учні та їх викладачі – це відеоконцерти, оглядові 
виставки, відкриті онлайн-уроки та інші заходи. 

 
 участь працівників мистецьких шкіл у загальноміській коляді: 
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 Різдвяні майстер-класи дитячої художньої школи на Вічевому майдані: 
 

 
 

 участь у параді Маланок: 
 

 
 

 участь у всеукраїнському Дні єднання: 
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 XIV обласний конкурс юних піаністів ім. В.Барвінського: 
 

 
 

 участь у Великодній інсталяції «Вісники перемоги і миру»: 
 

 
 

 проведення великодніх гаївок біля церков МТГ: 
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 великоднє свято за участю учнів ДМШ№3 ім. А.Кос-Анатольського: 

 

 
 

 онлайн-концерти, присвячені Дню матері: 
 

 
 

 участь хору викладачів ДМШ№3 ім.А.Кос-Анатольського у заході, 
присвяченому 161 річниці перепоховання  праху великого українського 
генія Тараса Шевченка: 
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 участь викладачів ДМШ міста у патріотичних перформансах: 
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 участь мистецьких колективів ДМШ міста у патріотичних перформансах: 
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 майстер-клас  та відкрите заняття заслуженого артиста України, 
бандуриста, доктора філософії, викладача Київської національної музичної 
академії імені Петра Чайковського, Київського національного університету 
культури і мистецтв, Стрітівського педагогічного фахового коледжу 
кобзарського мистецтва, соліста Київського академічного ансамблю 
української музики «Дніпро» Тараса Яницького: 
 

 
 

 онлайн-звіт дитячої художньої школи: 
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 участь учнів ДМШ№3 ім.А.Кос-Анатольського в концерті НД «Княгинин» 
до Дня Конституції України: 

 

 
 

 участь мистецьких шкіл МТГ у святі, присвяченому Міжнародному дню 
захисту дітей: 

 
 

 участь дитячої художньої школи у заході, присвяченому Міжнародному 
дню захисту дітей: 
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 участь учнів ДМШ міста у концерті «Юні віртуози» під супровід 
академічного камерного оркестру «HARMONIA NOBILE» обласної 
філармонії ім.Ірини Маланюк: 

 

 
 

 участь мистецьких шкіл у благодійному аукціоні в підтримку воїнам ЗСУ: 
 

 
 

 участь викладачів дитячої художньої школи з виставкою дитячих робіт у  
Транскордонному  фестивалі культурного різноманіття в рамках проекту 
«Назад до наших спільних коренів» в м. Батошані ( Румунія): 
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 участь вокального ансамблю «Кептарик» Тисменичанської дитячої 

музичної школи в міжнародному фестивалі вокального мистецтва і 
м.Бургас (Болгарія): 

 

 
 
Учні мистецьких шкіл постійно виборюють на найпрестижніших 

міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсах, фестивалях, виставках 
нагороди найвищого ґатунку, щоразу доводячи високий рівень і значний 
потенціал мистецьких шкіл Івано-Франківської МТГ, щороку розширюючи 
географію конкурсів. Тільки за І півріччя 2022 року 52 учні та 2 колективи 
стали переможцями міжнародних онлайн-конкурсів, 82 учні та 26 колективів 
– переможцями всеукраїнських конкурсів, і 3 учні стали стипендіатами Івано-
Франківської міської ради. Враховуючи вищезазначене, можна сказати, що 
система організації мистецької освіти в Івано-Франківській міській 
територіальній громаді дозволяє дотримуватися єдиних критеріїв щодо її 
якості, оскільки вона забезпечує цілісний підхід до підготовки учнів. 
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Робота закладів культури на допомогу 
Збройним Силам України та внутрішньо переміщеним особам 

 
Об’єднуючи зусилля всіх своїх працівників та залучаючи громадські 

творчі сили, галузь культури впевнено включилася з перших днів 
повномасштабної війни до волонтерської діяльності на потреби Збройних Сил 
України,  а також до організації допомоги для внутрішньо переміщених осіб. 
Починаючи з 26 лютого всі працівники закладів культури розпочали 
волонтерську діяльність – на базі приміщень Департаменту культури, дитячих 
мистецьких шкіл міста, Муніципального Центру дозвілля, Міського 
Народного дому, Народного дому «Княгинин» та сільських будинків культури 
розпочали плетіння маскувальних сіток для ЗСУ та збору продуктів і речей для 
внутрішньо переміщених осіб. Тільки за перші два місяці було зібрано кілька 
тон продуктів, які були передані до Центру координації дій (ЦНАПу), а також 
було підготовлено два заклади культури для прийому внутрішньо 
переміщених осіб – Муніципальний Центр дозвілля і дитячу хореографічну 
школу та зібрано для їхнього функціонування 141 каремат, 47 матраців, 581 
одіяло, 324 комплекти постільної білизни та 169 спальних мішків. 

27 лютого силами працівників культури було запущено зовнішню 
систему сповіщення у 26 закладах культури міста та сіл, яка функціонує 
цілодобово. 

Починаючи з 1 березня творчі колективи нашої громади теж активно 
включилися до організації «культурного фронту» - проведення музично-
патріотичних перформансів на підтримку ЗСУ. Тільки за 4 місяці колективами 
та окремими виконавцями закладів культури було проведено 111 
перформансів, завдяки яким було придбано та передано на потреби ЗСУ 
наступні засоби та матеріали: 

 2 тепловізори; 
 4 сонячні станції для зарядки телефонів і освітлення; 
 1 бензопилу; 
 1 міні-АЗС; 
 4 пари тактичних навушників; 
 4 радіорації; 
 більше 1000 комплектів чоловічої білизни; 
 автозапчастини, продукти харчування, рюкзаки, одяг, медикаменти та 

засоби гігієни. 
Особливо активними були заклади культури клубного типу в селах 

громади. Так, працівниками будинків культури і Народних домів с.Радча, 
с.Крихівці, с.Братківці, с.Узин, с.Березівка та с.Хриплин було організовано 12 
благодійних ярмарок для підтримки ЗСУ,  будинком культури с.Радча  було 
організовано приготування продуктів харчування для військових (вареників, 




