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ЗВІТ 

про роботу Департаменту культури 

Івано-Франківської міської ради 

за період з 01.01.2021 р. до 31.12.2021 р.  

 

 

Сфера культури Івано-Франківської міської територіальної громади живе 

дуже активним життям. У 2021 році працівники культури нашої громади взяли 

пріоритетом орієнтування на вагомі якісні показники. Об’єднуючи зусилля всіх 

своїх працівників та залучаючи аматорські і професійні творчі сили, заклади 

культури впевнено продемонстрували свій високий професійний рівень під час 

проведення державних свят, фестивалів та загальноміських святкових заходів. 

Робота Департаменту культури в 2021 році здійснювалася у напрямку 

реалізації Комплексної програми підтримки та розвитку культури міста на 2021-

2025 роки, а також була спрямована на удосконалення діючої мережі закладів 

культури та зміцнення їх матеріально-технічної бази. Особлива увага у роботі 

Департаменту приділялася підвищенню ефективності роботи галузі, пошуку 

шляхів забезпечення функціонування закладів, орієнтованих на розширення 

джерел фінансового забезпечення та оптимізацію витрат на їх утримання і 

розвиток. 

Задоволення культурних і духовних потреб населення й організація  

дозвілля громадян здійснювалося з урахуванням всіх карантинних обмежень, 

запроваджених Кабінетом Міністрів України. 

Цьогоріч у результаті адміністративно-територіальної реформи мережа 

закладів культури Івано-Франківської міської територіальної громади 

поповнилася 7 будинками культури, 7 бібліотеками та однією дитячою 

музичною школою. На сьогоднішній день до даної мережі належать 23 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. 
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Фінансування закладів та установ культури  у 2021 році 

 

 Затверджено 

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

Загальний фонд 
 

137 006,0      118 603,5 

 в  т.ч.  з/п 110 404,2 97 535,4 

в т. ч. відзначення 

святкових і пам’ятних  

дат 

6 092,5 3 727,4 

 в т.ч. «Одержувачі» 9 726,0 8 508,7 

Спеціальний фонд 3 344,5 3184,8 

в т.ч. з/п 2 475,4 2400,9 

Бюджет розвитку 717,3 707,5 

Разом: 141 067,8 122 495,8 

 

На утримання закладів та установ культури  у 2021 році було затверджено 

за загальним фондом бюджетні асигнування у розмірі 137 006,0 тис.грн., 

фактично профінансовано 118 603,5 тис.грн., в тому числі на заробітну плату 

затверджено 110 404,2 тис.грн., профінансовано – 97 535,4 тис.грн.      

За спеціальним фондом затверджено – 4 061,8 тис.грн., надійшло – 4 152,4 

тис.грн., використано – 3 892,3 тис.грн., зокрема: 

 

                                 Кошти загального фонду 

 

 

 

Назва закладів, установ, 

організацій 

Затверджено  

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

МЦБС 

в тому числі з/п 

17 254,2 

14 801,6 

14 906,4 

12 899,0 

 Народні доми 

в тому числі з/п 

25 608,7 

20 286,1 

22 624,0 

18 217,2 

ПСМНЗ 

в тому числі з/п 

71 732,6 

69 386,5 

62 648,0 

60 775,3 

Департамент культури  

(апарат управління) 

в т. ч. з/п 

3 912,0 

3 447,0 

3 827,0 

3 405,2 

Централізована  бухгалтерія 

в т.ч.  з/п 

2 680,0 

2 483,0 

2 362,0 

2 238,7 
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Кошти спеціального фонду 

 

Назва закладу, установи, 

організації 

 

  

Затверджено  

   (тис.грн.) 

  

Профінансовано 

(тис.грн.)  
МЦБС 17,0 9,8 

Народні доми 

в т. ч.  з/п 

  

55,0 

36,6 

27,0 

22,0 

ПСМНЗ 

в т. ч. з/п 
3177,4 

2438,8 

3117,0 

2378,9 

Департамент культури 

Апарат управління 
- - 

Цільові фонди  
(КПКВ 1017691) 

549,5 485,4 

Будівництво установ 

та закладів культури 
(КПКВ 1017324) 

262,9 253,1 
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2021 році велася активна робота у напрямку написання проєктних заявок 

та участі у грантових програмах. Зокрема, закладами культури було подано цілий 

ряд грантових заявок на Український культурний фонд, House of Europe, конкурс 

від Європейського Союзу «EU4Culture», конкурс проєктів та програм розвитку 

місцевого самоврядування та громадянського суспільства, «Бюджет участі», 

Конкурс ініціатив місцевих карпатських громад тощо. Так, за звітний період 

всього було подано 46 проєктних заявок, з них виграно 12 заявок, очікуються 

результати за 5 заявками. 

У січні 2021 року 12 закладів та установ культури Івано-Франківської 

міської територіальної громади подали проєктні заявки на фінансову підтримку 

від Українського культурного фонду на загальну суму 8 млн. 255,248 тис. грн. 

Народним домом «Княгинин» спільно з Івано-Франківським обласним 

відділенням національної всеукраїнської музичної спілки отримано фінансову 

підтримку проєкту «Невідомий Бортнянський» від Українського культурного 

фонду на суму 1 млн. 999,977 тис. грн. 

Центром сучасного мистецтва Департаменту культури Івано-Франківської 

міської ради було подано заявку на «Мобільний павільйон» від House of Europe, 

заявку не підтримано. Однак, Департамент культури Івано-Франківської міської 

ради виступив партнером платформи «Тепле Місто», яка отримала перемогу у 

даному проєкті. 

Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система разом з 

благодійним фондом «Благодійна організація «Ліга Толерантності» та 

студентським простором «Параграф» подали заявку на участь в конкурсі 

«Долучайся, взаємодій, створюй: молодь за розвиток згуртованих і сталих 

громад» від Міжнародної організації з міграцій. Проєкт передбачає ряд тренінгів 

щодо молодіжних ініціатив, спрямованих на охорону довкілля. Молодіжна 

ініціативна група отримала грант у розмірі до 150,0 тис. гривень на реалізацію 

власних проєктів, направлених на розвиток громади, та безпілотник (дрон) для 

проведення регулярного моніторингу стану навколишнього середовища. 

Завдяки співпраці з громадськими організаціями заклади та установи 

культури в 2021 році виграли 7 проєктів у міському конкурсі проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на загальну 

суму 160,770 тис. грн, а саме: 

− Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система, проєкт 

«Цифрова освіта для дідуся та бабусі», бюджет проєкту – 29 800 грн; 

− Об'єднання муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська, 

проєкт «Жіночий костюм – сценічний вигляд репрезентації 

муніципальної капели бандуристів», бюджет проєкту – 25 000 грн; 

− Центр культури і мистецтв Івано-Франківської міської територіальної 

громади, проєкт «Сценічний вигляд хору «Галицькі передзвони» – 
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важливий аспект у концертній діяльності колективу» – бюджет проєкту 

– 28 570 грн; 

− Івано-Франківська дитяча музична школа №2 ім. В. Барвінського, 

проєкт «Обладнання для мультимедійного класу», бюджет проєкту – 22 

200 грн; 

− Народний дім с. Микитинці, проєкт «Ефективне тепло в Народному 

домі – збереження комфорту і здоров'я», бюджет проєкту – 15 200 грн; 

− Будинок культури с. Братківці, проєкт «Сценічні костюми для 

учасників народного аматорського колективу «Братчина», бюджет 

проєкту – 20 000 грн; 

− Будинок культури с. Колодіївка, проєкт «Сценічні костюми для 

учасників вокальних колективів Будинку культури с. Колодіївка» 

бюджет проєкту – 20 000 грн. 

Перемогу в програмі «Бюджет участі» у Івано-Франківській міській 

територіальній громаді отримали 2 проєкти: 

− проєкт «Акустичне обладнання для вокального квінтету «ADORO», 

Народний дім «Княгинин», бюджет проєкту – 99 685 грн; 

− проєкт «Мультимедійне обладнання для Каміннецької сільської 

бібліотеки», бібліотека-філія №26 с. Камінне, бюджет проєкту – 7 074 

грн. 

Департамент культури Івано-Франківської міської ради спільно з 

Департаментом стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із 

засобами масової інформації, комунікації з мешканцями Івано-Франківської 

міської ради у співпраці з громадською організацією «Громадська ініціатива 

Галичини» та громадськими активістами підготували і подали проєктну заявку 

на програму «Велика культурна столиця» від Українського культурного фонду. 

Заявка пройшла технічний відбір, очікуються результати конкурсу. 

Також Департамент культури Івано-Франківської міської ради спільно з 

монастирем Христа Царя отців Василіян Української Греко-Католицької Церкви 

м. Івано-Франківська підготували і подали клопотання до Міністерства культури 

та інформаційної політики України про можливість занесення до Національного 

переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Міжнародного 

Різдвяного фестивалю «Коляда на Майзлях». Очікується рішення Експертної 

ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та 

інформаційної політики України. 

Через пандемію COVID-19 постає необхідність проведення масових 

заходів в онлайн-форматі. Саме тому Івано-Франківська міська централізована 

бібліотечна система подала проєктну заявку «Сучасні ІТ-технології в бібліотеці 

– успішна громада» на конкурс «Інфраструктурні гранти #3» від House of Europe. 

Загальний бюджет проєкту: 298,395 тис. грн.  
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Також проєктну заявку на «Інфраструктурні гранти #3» від House of Europe 

подано Івано-Франківським Новим Театром. Тема проєкту – «Ідеал театру 

досконалої якості», загальний бюджет проєкту: 287,419 тис. грн. Заявку не 

підтримано. 

Департаментом культури Івано-Франківської міської ради спільно з 

Управлінням інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та 

промоцій міста Івано-Франківської міської ради та платформою «Тепле Місто» 

подано заявку на конкурс від Європейського Союзу «EU4Culture», орієнтований 

на підтримку культури та креативних індустрій у країнах Східного партнерства: 

Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні. Заявку 

не підтримано. 

Департаментом культури Івано-Франківської міської ради подано заявку 

на обласний конкурс проєктів у номінації «Краща етнокультурна громада». 

Заявку не підтримано. 

Ініціативною групою Івано-Франківської міської централізованої 

бібліотечної системи подано грантову заявку на конкурсну програму від 

Міжнародної організації з міграції: «Долучайся, взаємодій створюй: активна 

молодь та місцева влада на захисті довкілля». Отримано фінансову підтримку 

проєкту «ЕкоФранківськ» на суму 50 тис. грн. 

Спільно з громадськими організаціями закладами Департаменту культури 

подано три заявки на Конкурс ініціатив місцевих карпатських громад від 

Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» на 

суму 866 500 грн, а саме: 

− Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система – 309,5 

тис. грн, 

− Івано-Франківська дитяча музична школа №2 ім. В. Барвінського – 257 

тис. грн, 

− Міський Народний дім – 300 тис. грн. 

За даними заявками очікуються результати конкурсу. 

Заклади та установи Департаменту культури Івано-Франківської міської 

ради продовжують готувати проєктні заявки на фінансову підтримку, зокрема на 

грантові програми 2022 року від Українського культурного фонду. 
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КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ,  

ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  

 
Капітальні ремонти 

 

У 2021 році заплановано проведення капітальних ремонтів у 3 закладах 

культури, очікувана  вартість яких складає 479 149,00 грн.  

В список на проведення  робіт включено: 
 

 

Капітальний ремонт авдиторій та встановлення охоронно-пожежної 

сигналізації в Дитячій музичній школі №3 – передбачені проєктно-кошторисною 

документацією, роботи виконані в повному обсязі.  

Цільове призначення коштів на капітальний ремонт Дитячої музичної 

школи № 2 по вул. С. Стрільців, 88а – виготовлення проєктно-кошторисної 

документації. Станом на дату формування звіту виконуються заміри та 

формується необхідний пакет документів. 

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. Роботи виконано в повному обсязі. 

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) 

1 

Капітальний ремонт авдиторій та встановлення 

охоронно-пожежної сигналізації в Дитячій музичній 

школі №3 по вул. Галицька, 101 в м. Івано-

Франківську, роботи (перехідний) 

1017324 235 909,00 

2 

Капітальний ремонт Дитячої музичної школи № 2 по 

вул. С. Стрільців, 88а в м. Івано-Франківську. Заміна 

зовнішньої мережі теплопостачання в т.ч. ПВР+роботи 

1017324 3 240,00 

3 

Капітальний ремонт системи опалення з заміною 

батарей Центральної дитячої бібліотеки по вул. 

С.Бандери, 8 в  м. Івано-Франківську, в т.ч. 

ПВР+енергоаудит+роботи 

1014030 240 000,00 
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Поточні ремонти 

 

У 2021році заплановано проведення поточних ремонтних робіт в 8 

закладах культури, планована вартість яких складає 475 000,00 грн. В список на 

проведення загально-будівельних поточних робіт включено: 
 

№ Предмет закупівлі 

Всього 

очікувана 

сума 

Стан 

виконання 

Народні доми 

1 Поточний ремонт БК с. Черніїв 49800,00 Виконано 

2 Поточний ремонт фундаменту  в БК с. Підпечери 49800,00 Виконано 

3 Фонд радника БК Черніїв 49900 Виконано 

4 Фонд радника БК Микитинці 49900 Виконано 

5 Відеонагляд Угорники 14500  

6 Ремонт Електомережі  Драгомирчани - виконано 

7 Ремонт Електомережі  Колодіївка 5000  

8 Демонтаж  балкона ЦКМ 11885,00 виконано 

9 Поточний ремонт даху НД «Княгинин» 41000,00 виконано 

10 Ролети ЦСМ 4425 Виконано 

11 Пожежна труба МНД 44848,80 виконано 

12 
Санітарно-технічні роботи в приміщенні 

Департаменту 
4300,00 

виконано 

Школи 

13 Поточний ремонт  в школі мистецтв с. Підпечери 49800,00   Виконано 

14 
Поточний ремонт  класів Тисменичанської ДМШ 

с. Тисменичани  
49700,00 

Виконано 

15 Ремонт внутрішньої каналізації ДХудШ 778,80 Виконано 

16 
Поточний ремонт ввідних труб теплопостачання 

ДМШ2 к2 
22549,00 

виконано 

Бібліотеки 

17 
Поточний ремонт системи опалення Бібліотеки-

філії №4 (заміна батарей) 
45250,00 

Виконано 

18 Поточний ремонт Бібліотеки-філії №1 4600,00 Виконано 

19 
Поточний ремонт в Центральній дитячій 

бібліотеці 
49700,00 

Виконано 

20 Поточний ремонт сходової в БФ с. Підлужжя 8900,00  

21 
Поточний ремонт системи опалення Читального 

залу ЦБ по вул. Пилипа Орлика, 5 
49400,00 

Виконано 

22 
Поточний ремонт сходової  бібліотеки-філії №16 

с. Черніїв 
17422 
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23 

Проведення лабораторних випробувань, 

вимірювань, досліджень. Перевірка опору 

заземлення та ізоляції  

49900,00 

 

Виконано 

 

Станом на 15 грудня  2021 року 95% передбачених поточних ремонтних робіт 

виконано в повному обсязі в: 

- Будинку культури с. Черніїв, де в ході робіт було здійснено ремонт стін, 

електропроводки, здійснено санітарну побілку; 

− Будинку культури с. Підпечери, де було проведено ремонтні роботи з 

укріплення просідаючого кута фундаменту; 

− Бібліотеці-філії №1, де було здійснено ремонт труб водопостачання та 

заміну водяного лічильника;  

− Центральній дитячій бібліотеці, де було здійснено ремонт книгосховища, 

замінено дерев’яну підлогу після підтоплення на бетонну та застелено 

плиткою, здійснено побілку; 

− поточний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії №4 (заміна батарей 

після гідроудару); 

− поточний ремонт класів Тисменичанської ДМШ с. Тисменичани – 

виконано заміну 3 вікон та здійснено косметичний ремонт класів; 

− поточний ремонт в школі мистецтв с. Підпечери – виконано часткову 

заміну системи опалення та сантехніки, проведено ремонт санвузла; 

− завершено проведення лабораторних випробувань, вимірювань, 

досліджень (перевірка опору заземлення та ізоляції виконано на 80%); 

− завершено поточний ремонт системи опалення читального залу ЦБ по вул. 

Пилипа Орлика, 5; 

− виконано заміну старих вікон та даху в школі мистецтв с. Підпечери 

(департаментом  освіти), на даний момент своїми силами зароблено 

відкоси; 

− завершено поточний ремонт санвузлів  в Будинку культури  с. Микитинці 

(фонд радника); 

− ремонт внутрішньої каналізації ДХудШ; 

− виконано заміну старих вікон в Будинку культури с. Колодіївка (фонд 

радника); 

− виконано заміну старих дверей в Будинку культури с. Черніїв (фонд 

радника). 

 

Також протягом літа було закуплено необхідні матеріали та виконано 

працівниками закладів  наступні роботи: 
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1. Дитяча художня щкола – здійснено ремонт обладнання: 

натюрмортних столів, мольбертів, металевих стелажів, крісел (пофарбовано: 

мольберти – 152; підлога у приймальній; гіпсові моделі голів, масок, капітелей, 

простих геометричних тіл,  орнаменти).   

2. Будинок культури с. Тисменичани – зроблено побілку передньої і бокової 

стіни фасаду. 

3. Тисменичанська дитяча музична школа – фарбування підлоги та панелей 

на стінах. 

4. Дитяча музична школа №1:   

– лакування підлоги в начальних класах та коридорах – 310 м2; 

– побілка панелей 3,4,5 поверхи; 

– утеплення та ущільнення вікон. 

5. Дитяча музична школа №3 – віновлено віконні відкоси та підвіконники, 

поштукатурено та побілено стіну зі сторони внутрішнього  подвір’я. 

6. Відновлення відкосів після заміни вікон в школі мистецтв с. Підпечери, 

встановлення бойлера, заміна дверей. 

7. Відновлення відкосів після заміни дверей в Будинку культури с. Черніїв 

 

Позапланові ремонти:  

- санітарно-технічні роботи в приміщенні Департаменту;  

- поточний ремонт ввідних труб теплопостачання ДМШ2 корп. 2. 

 

Протягом звітного періоду в закладах і установах культури проводилися 

лабораторні випробування, вимірювання і перевірка опору заземлення та 

ізоляції, було вжито заходів для забезпечення повноцінної і безперебійної 

діяльності установ культури, серед них: 

– технічне обслуговування комп՚ютерної техніки 51,4 тис. грн; 

– послуги зв’язку 51,6 тис. грн; 

– пожежне спостереження 21,8 тис. грн; 

– перезарядка вогнегасників 24,2 тис. грн; 

– послуги вивозу побутових відходів – 7 тис. грн; 

– послуги інтенет 115  тис. грн; 

– страхові послуги 42,5 тис. грн; 

– послуги охорони 51 тис. грн; 

– послуги програмного забезпечення 12,1 тис. грн; 

– послуги навчання (курси підвищення кваліфікації) – 48,1 тис. грн; 

– повірка техобслуговування газових приладів – 45,6  тис. грн; 

 

З початку року проведено (завершено)  807 процедур закупівель, з них: 

– закупівель без використання електронної системи (звіт про укладений 

договір) – 528, загальною вартістю 4 630 695,00 грн; 
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– відкритих торгів – 200 завершених закупівель з підписаними угодами 

загальною вартістю 5 470 819,00 грн; 

– переговорних процедур – 37 загальною вартістю 6 538 077 грн; 

– спрощених закупівель – 42 загальною очікуваною вартістю 208 471,00 грн; 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА. 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ. 

 

Впродовж звітного періоду Івано-Франківськ був насичений культурними 

подіями. Працівники культури продовжували активно запроваджувати нові 

форми проведення масових заходів. Ними постійно забезпечувалася реалізація 

просвітницьких проєктів, благодійних концертів, фестивалів, конкурсів, акцій, 

флешмобів, вистав, шоу-програм, видовищно-театралізованих масових гулянь та 

інших культурно-дозвіллєвих заходів. 

Карантинне сьогодення спонукало до внесення змін у сфері діяльності 

закладів культури, до створення нових форм та методів роботи. Сучасні 

тенденції створили нові передумови закладам культури клубного типу для 

налагодження комунікації між різними групами населення, громадськими 

об’єднаннями та спілками. Створення дружніх, зацікавлених відносин стало 

одним із найважливіших підходів у діяльності клубних установ на шляху 

досягнення спільних цілей. А співпрацювали заклади культури з мистецькими  

школами, загально-освітніми школами та гімназіями, міською централізованою 

бібліотечною системою, Цивільним Корпусом «Азов», обласним музеєм 

мистецтв Прикарпаття, Івано-Франківським обласним музеєм визвольної 

боротьби ім. С. Бандери, музеєм Небесної Сотні, Бюро екології УГКЦ, вищими 

навчальними закладами, вокальними студіями міста, Івано-Франківським 

обласним Центром соціально-психологічної реабілітації дітей, Геріатричним 

пансіонатом, Навчально-реабілітаційним центром, Народним домом «Просвіта» 

та ін. 

Так, за звітний період закладами культури клубного типу було проведено 

1424 заходів, на яких було присутніх 368369 глядачів (з них для дітей – 699 

заходів, на яких було присутніх 96651 глядач). Також при клубних установах для 

дітей та молоді працювали і вели свою діяльність 9 університетів культури та 43 

любительських об’єднання. Впродовж звітного періоду при закладах культури 

клубного типу налічувалось 176 мистецьких колективів, в яких брали участь 

2533 аматори, з них 74 колективи – дитячі, в яких займались 984 дітей різної 

вікової категорії. 

Серед всіх творчих колективів 36 мають звання «народний аматорський», 

а 5 дитячих колективів носять звання «зразковий аматорський». Статус 

«муніципальний» мають 7 мистецьких колективів. 

Івано-Франквіськ, направду, можна назвати містом фестивалів. Цьогоріч 

особливо запам’ятались франківцям наступні фестивалі: 
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− Мистецький Різдвяний  фестиваль  «Різдво у Франківську»; 

− ХІІ  Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях»: 

 
− Розважальна програма  «Від Василя до Василя»; 

− Парад Маланок за участю творчих колективів закладів культури міста та 

сіл приміської зони: 

 
 

− Святкове  дійство «Розколяда» за участю творчих колективів Івано-

Франківської міської територіальної громади: 
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− Міжнародний фестиваль танцю «ФЕСТ-2021»; 

− VІІІ міський фестиваль мистецтв «Мелодії парку»: 

 
 

− Фестиваль  духовної та естрадної пісні «Великодні дзвони»: 

 

 
− Фестиваль «Івано-Франківськ – місто для життя»; 

− Фестиваль «Мамина пісня; 

− Міський дитячий конкурс малюнку «Портрет мами», присвячений Дню 

матері; 

– Фестиваль мистецтв «Барви дитинства»; 

– Фестиваль «Купальська ніч»; 

– Фестиваль «Все українське на новий лад»;  

– Фестиваль «ЛРЗ-ФЕСТ»; 

– Відкритий міський конкурс образотворчого мистецтва «Франковий 

мотив», присвячений 165 річниці від дня народження І. Франка; 

– Фестиваль «Свято хліба»; 
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– Фестиваль патріотичної пісні; 

– Фестиваль «Новорічні витребеньки». 

Робота закладів культури у 2021 році проводилась з урахуванням всіх 

карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19. Працівники 

закладів культури шукали нові форми роботи проведення заходів, які б були 

цікаві глядачам і не порушували вимог щодо карантину. У них висвітлювались 

події місцевого, загальнонаціонального та державного значення: тематичні 

заходи до народних та релігійних свят, дитячі ранки, тематичні вечори, концерти 

художньої самодіяльності, вечори відпочинку для молоді та дітей, розважальні 

програми, кращі з яких:  

– різдвяні колядки, віншування та вертепні дійства «З Різдвом Христовим»; 

– загальноміська Різдвяна Розколяда; 

– вечір пам'яті  «Крути – дороговказ у майбутнє», приурочений 103 річниці 

бою під Крутами;   

– концерт класичної музики за участю солістів Київського національного 

академічного театру оперети та симфонічного оркестру і солістів Івано-

Франківської обласної філармонії ім. Іри Маланюк; 

– тематичний концерт «Він для тебе горів, український народе», 

присвячений 165 річниці від дня народження І. Франка; 

– вручення літературної премії І. Франка; 

– обмінні концерти муніципальних та народних аматорських колективів 

міських закладів культури у селах приміської зони;  

– мистецька програма з нагоди святкування ІІ річниці створення Івано-

Франківської міської територіальної громади; 

– Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва; 

– відкриття центральної новорічної ялинки; 

– свято до Дня Святого Апостола Андрія Первозванного; 

– відкриття ярмарки «Новорічні витребеньки»; 

– святковий концерт до Дня Святого Миколая; 

– святкова програма «Новорічна ніч – 2022». 

Головною метою діяльності закладів Департаменту культури є відродження 

національної культури та збагачення  духовності українського народу. Впродовж  

січня відбувалися святкові  заходи до відзначення  Різдва Христового,  Василія 

Великого, Богоявлення Господнього: 

– різдвяне дійство «Розколяда» (НД «Княгинин», заклади культури сіл 

приміської зони); 

– загальноміська Різдвяна Розколяда  (Вічевий майдан); 

– різдвяні колядки, віншування та вертепні дійства «З Різдвом Христовим» 

(вулицями сіл Івано-Франківської міської територіальної громади); 

– колядки та щедрівки за участю муніципальних мистецьких колективів 

ККЗК до Богоявлення Господнього (Вічевий майдан); 
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З 8 по10 січня 2021р. у храмі Христа Царя монастиря оо. Василіян відбувся 

ХІІ Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях». Цьогоріч 

фестиваль через карантинні обмеження відбувся в режимі «онлайн». Впродовж 

трьох днів франківці та гості нашого міста через карантинні обмеження  мали 

можливість слухати виступи мистецьких колективів в режимі «онлайн». У 

фестивалі брали участь колективи з України і з-за кордону: США, Канади, 

Польщі, Бразилії. Колядки лунали з різних куточків світу,  різних регіонів 

України та Івано-Франківщини. Концертні виступи учасників фестивалю 

транслювалися по  ОТБ «Галичина» в прямому ефірі, на сторінці парафії, а також 

на сторінці Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ в мережі Facebook: 

 

 
 

14 січня, традиційно, в м. Івано-франківську на Вічевому майдані,  

відбулося феєричне дійство – святкування Маланки та Василя. Цьогоріч захід  

розпочався  колоритною святковою ходою Маланок по вул. Незалежності до 

Вічевого майдану, де всі співали, колядували та маланкували: 
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На увагу також заслуговує святкове дійство «Розколяда», в якому взяли 

участь кращі колективи закладів культури міста та сільських закладів  Івано-

Франківської міської територіальної громади. Колядки звучали на різний манер 

– вкотре заворожувало традиційне їх виконання, дивували сучасні композиції, 

захоплювали своєю майстерністю хорові колективи та додавали справжнього 

святкового драйву виступи молодіжних гуртів, які співаною молитвою 

прославляли новонародженого Ісуса Христа. Завершилося святкове Різдвяне 

дійство спаленням дідуха: 

 
В селах територіальної громади теж відбувалися Різдвяні дійства 

«Розколяда» за участю церковних сільських хорів, «Вертепів», «Маланок», 

вокально-хорових колективів народних домів, будинків культури та 

громадськості сіл. 

Протягом звітного періоду заклади культури спрямували свою роботу на 

ідейно-виховні, національно-патріотичні та духовні заходи, які несуть в собі 

пізнавальну та духовно-виховну цілі. В 2021 році творчими працівниками 

закладів культури були проведені заходи патріотичного спрямування до 

відзначення Дня Соборності України, пам’яті Героїв Крут, пам’яті жертв 

Голокосту, 32 річниці виведення військ з Афганістану, пам’яті Героїв Небесної 

Сотні, Дня пам’яті та примирення, пам’яті жертв політичних репресій, Дня 

Героїв та 130 річниці від дня народження полковника армії УНР, проводу ОУН 

Є. Коновальця. Серед цих  знаменних та пам’ятних дат заходи проводились 

наживо і в соціальній мережі:  

− тематичний захід «У єдності наша сила» до Дня Соборності України (БК с. 

Чукалівка); 

− онлайн-виставка малюнків «Моя Соборна Україна» (БК с. Радча); 

− вечір пам’яті «Крути – дороговказ у майбутнє» до відзначення 103 річниці 

пам’яті Героїв Крут (за участю народного аматорського драматичного 

колективу «Думка» МНД, ГО «Патріот України», молодіжного крила 

братства ОУН УПА); 
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− урочистості з нагоди відзначення річниці виводу військ з Афганістану: 

 

 
− вечір пам’яті «Герої не вмирають» до відзначення Дня Героїв Небесної 

Сотні (БК с. Братківці); 

− читання поезії «Герої не вмирають… Просто йдуть…» (НД с. Хриплин); 

− відеоролики до відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (МЦД, 

МНД, БК с. Колодіївка, БК с. Радча); 

− відкриття пам’ятного знаку ветерану дивізії «Галичина», голові крайового 

братства дивізійників «Галичина», почесному громадянину міста Івано-

Франківська Михайлу Мулику (ЦКМ); 

  
− художні читання до відзначення Дня пам’яті та примирення (БК с. Узин); 

− вечір вшанування «Герої не вмирають» до відзначення Дня Героїв (БК с. 

Тисменичани); 

− зустріч з дітьми репресованих «Недолі горний птах» до Дня пам’яті жертв 

політичних репресій (БК с. Радча); 

− вечір патріотичної пісні «Вимріяна поколіннями» та перегляд фільму до 

відзначення 25-річчя прийняття Конституції України (НД «Княгинин»); 

− відеоролик «Історія полковника УНР» до відзначення 130-річчя від дня 

народження полковника армії УНР, проводу ОУН Є. Коновальця (НД 

«Княгинин», БК с. Братківці); 
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− історична година з нагоди 130 річниці від дня народження полковника 

армії УНР, проводу ОУН Є. Коновальця (БК с. Камінне): 

 

 
 

На Прикарпатті 2021 рік оголошений роком голови проводу Організації 

Українських Націоналістів Євгена Коновальця у зв’язку із 130-річчям від дня 

його народження. Тож з нагоди цієї дати проводились наступні заходи: 

– відеоролик «Історія полковника УНР» (НД «Княгинин», БК с. Братківці); 

– історична година з нагоди 130 річниці від дня народження полковника 

армії УНР, проводу ОУН Є. Коновальця (БК с. Камінне); 

– вшанування історичної постаті, голови проводу ОУН  Є. Коновальця (БК 

с. Узин); 

– урочисте віче з нагоди 130 річниці від дня народження полковника армії 

УНР, проводу ОУН Є. Коновальця (Департамент культури). 

До відзначення ювілеїв визначних українських письменників творчими 

працівниками закладів культури клубного типу  були проведені наступні заходи:        

− година поезії «Ви знаєте, як липа шелестить…» до відзначення 130-річчя 

від дня народження українського поета П. Тичини (НД с. Микитинці); 

− онлайн-читання поезії Лесі Українки з нагоди 150-річчя від дня 

народження поетеси (БК с. Братківці); 

− відеоролик «Літературно-поетична година «Славетна дочка України»  до 

150-річчя від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки 

(БК с. Черніїв); 

− літературна година «Я жива! Я буду вічно жити» з нагоди 150-річчя від дня 

народження української поетеси Лесі Українки (МЦД); 

− літературні читання «Довго щирими словами до людей промовляю я!» до 

відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (БК с. Підлужжя, 

БК с. Колодіївка); 

− літературні читання  «Лесині читання на Княгинині» до 150-річчя від дня 

народження української поетеси Лесі Українки (НД «Княгинин»); 
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− відеолітературний вечір «Пізнавати світ через красу рідного слова», 

присвячений 140 річниці від дня народження української поетеси Марійки 

Підгірянки (БК с. Чукалівка, БК с. Камінне); 

− відеолітературно-музична композиція за дитячими творами Марійки 

Підгірянки «Для Вкраїни вірно жиймо»  до відзначення 140-річчя від дня 

її народження (НД «Княгинин»); 

− театральна вітальня «Коріння нації!» до 150-річчя від дня народження 

українського письменника-новеліста В. Стефаника (БК с. Вовчинець); 

− літературні відеочитання за творами В. Стефаника «…Я свою душу пустив 

у душу народу» до відзначення 150-річчя від дня народження В. Стефаника 

(НД «Княгинин»); 

− музична вулиця «Величний поет легкого слова» до 150-річчя В. Стефаника 

(Муніципальний Центр дозвілля): 

 
Також не залишились поза увагою заходи іншої тематики: 

− тематичний вечір «Мова моя солов’їна» до відзначення Міжнародного дня 

рідної мови (БК с. Березівка); 

− літературний вечір «А мова у нас солов’їна» (НД с. Угорники); 

− тематичний вечір «Життя немов обірвана струна…», присвячений 72 

річниці від дня народження українського композитора Володимира 

Івасюка (МНД); 

− літературний відеовечір «Поезії чарівний дивосвіт», присвячений 

Всесвітньому дню поезії (БК с. Підпечери); 

− відеопривітання до Міжнародного дня театру (уривки з вистав за участю 

народного аматорського драматичного колективу (НД с. Крихівці). 

Цьогоріч, як і завжди, з особливою шаною відзначили 207 річницю від дня 

народження Т. Г. Шевченка. До цієї знаменної дати закладами культури були 

проведено багато заходів. Зокрема, у новому форматі відбувся міський огляд-

конкурс читців, присвячений 207 річниці від дня народження Т. Г. Шевченка. 



21 

 

 

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 2021 році 

 

Учасники конкурсу представили відеовиступи, які оцінювало високопрофесійне 

журі. У конкурсі взяли участь 89 читців: 

 

 
 

Також до цієї знаменної дати закладами культури були проведені наступні 

заходи: 

− відеофлешмоб «Читаймо «Заповіт» (на різних мовах) до відзначення 175-

річчя від дня написання Т. Шевченком «Заповіт» (НД «Княгинин»); 

− конкурс читців, присвячений 207 річниці від дня народження Т. Шевченка 

(БК с. Чукалівка); 

− міський огляд-конкурс читців, присвячений 207 річниці від дня 

народження Т. Шевченка (Методичний кабінет ЦКМ); 

− онлайн-вікторина «Що ти знаєш про Шевченка» (БК с. Радча); 

− тематичний вечір «Ми чуємо тебе Кобзарю крізь століття» (БК 

с.Тисменичани); 

− літературні читання «Не промовчи Шевченка у собі…» (МЦД); 

− відеоролик «Орлиний злет Шевченківського духу» (ЦКМ, БК с. Чукалівка, 

БК с. Хриплин, БК с. Тисменичани, НД с. Угорники, БК с. Підлужжя, БК 

с. Березівка, БК с. Братківці, БК с. Узин); 

− відеолітературний музичний вечір «Думи мої, думи мої» (БК с. Камінне); 

− літературно-мистецька відеогодина «О, думи мої! О, слово моє…» (БК с. 

Підпечери); 

− літературно-музичний онлайн-вечір «І лине над землею Шевченкове 

слово» (НД с. Крихівці); 

− відеоконцерт  «У своїй хаті своя правда і воля святая» (НД с. Микитинці). 

Упродовж місяця квітня в закладах культури були проведені заходи до 

відзначення 35 річниці Чорнобильської трагедії, як наживо, так і в соціальній 

мережі, а саме:  

− відеомузична композиція «Чорна квітка України»  (БК с. Драгомирчани); 

− година пам’яті «Чорнобиль – трагедія одна на всіх, страшна і неповторна» 

(ЦКМ); 

− історична хвилина «Чорнобиля гіркий полин» (БК с. Черніїв); 
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− відеоролик з нагоди відзначення 35 річниці  Чорнобильської катастрофи 

(МЦД, БК с. Братківці, БК с. Березівка, БК с. Підлужжя, БК с. Підпечери); 

− історична година «Чорнобиль не має минулого часу» (БК с. Узин, БК 

с.Камінне); 

− відеогодина пам’яті «Чорнобиль – пам’ять на віки» (НД с. Угорники, 

МНД); 

− вечір-реквієм пам’яті «На Чорнобиль журавлі летіли» (БК с. Тисменичани, 

БК с. Радча). 

В часі Великого посту з ініціативи Департаменту культури Івано-

Франківської міської ради вперше в режимі «онлайн» відбулась пряма 

трансляція «Хресної Дороги» за участю мистецьких колективів закладів 

культури. Для пісенного супроводу «Хресної дороги» об'єднали 7 хорових 

колективів та ансамблів міста. Також у місті Департаментом культури і 

Департаментом освіти було зорганізовано інсталяцію «Великоднє диво» – на 

пішохідній зоні вулиці Незалежності дерева прикрасили великодніми 

писанками: 

 
Щорічно з ініціативи Департаменту культури в нашому місті проводиться 

фестиваль духовної та естрадної пісні «Великодні дзвони». Цьогоріч урочисте 

відкриття фестивалю відбулось в Архікатедральному і Митрополичому Соборі 

Святого Воскресіння і транслювалось в онлайн-режимі: 
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З метою популяризації і збереження народних обрядів та традицій, творчі 

працівники закладів культури Івано-Франківської МТГ проводили великодні 

гаївки та веснянки за участю вокально-хорових колективів, а також  організували 

наступні  заходи: 

– онлайн-трансляція «Хресної дороги» за участю мистецьких колективів 

Івано-Франківської міської територіальної громади з церкви Кирила і 

Методія с. Крихівці (НД «Княгинин», МНД); 

– онлайн-виставка «Світ Божий, як Великдень» (Дитяча художня школа); 

– майстер-клас з виготовлення Великодніх писанок (НД с.Угорники, БК 

с.Колодіївка); 

– зустріч із сестрою-монахинею (НД с.Угорники); 

– святкове дійство Вербної неділі (БК с.Узин); 

– інсталяція «Великоднє диво» (ЦСМ, Дитяча художня школа); 

– великодні веснянки та гаївки «Христос Воскрес!» (БК сіл Івано-

Франківської МТГ); 

– театралізоване  свято «У Великдень на гаївки» (БК с. Черніїв); 

– великодні веснянки та гаївки «Великдень у Франківську» (МЦД). 

Схвальну оцінку мешканців міста отримали родинні свята, які проводились 

по мікрорайонах міста з нагоди відзначення знаменних та державних дат, 

релігійних свят, а також урочисте відкриття оновлених вулиць: 

 
Новою інноваційною формою роботи у 2021 році стали кіно-покази «Кіно 

під відкритим небом», що проводяться з червня на літній естраді парку культури 

та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. У вихідні та святкові дні жителям міста 

демонструвалися повнометражні художні фільми: 
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Також впродовж згаданого періоду гідно відзначили ювілеї творчих 

колективів: 

− концерт з нагоди 30-річчя муніципального камерного хору «Галицькі 

передзвони» (ККЗК): 

 

 
− концерт з нагоди відзначення 55 річниці з Дня створення народного 

аматорського ансамблю танцю «Карпати» (МЦД); 

− творчий вечір з нагоди 85-річчя створення народного аматорського хору 

«Розмай» Будинку культури с. Підлужжя. 

Травень теж був багатий на святкові події. В рамках фестивалю «Івано-

Франківськ – місто для життя» з дотриманням карантинних вимог відбувалися 

святкові заходи, присвячені 359 річниці від дня заснування міста Івано-

Франківська: 

− виставка дитячих творчих робіт «Я люблю тебе, місто Франкове» (дитяча 

художня школа): 

 

 
− виставка творчих робіт художників Івано-Франківська та виступ 

народного аматорського камерного оркестру ЦКМ; 
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− святковий концерт за участю творчих колективів з Борщагівки, Києва та 

Дніпра в рамках проєкту «Молодь за Україну»: 

 
 святковий відеоконцерт «Вінок Україні вплітаю з талантів рідного краю 

(ЦКМ); 

− святковий захід «Легенди нашого  міста очима дітей» (НД «Княгинин», 

МНД); 

− розважально-конкурсна програма «Острів дитинства» (МЦД); 

− арт-простір «Великоднє місто» – виставка дитячих художніх композицій 

(ДХШ); 

− святковий концерт «Я люблю моє місто привітне» (МНД); 

− зона релаксу для людей «золотого віку». 

З нагоди святкування 359 річниці заснування  міста Івано-Франківська на 

території Палацу Потоцьких відбувся творчий онлайн-проєкт «Музичний 

Франківськ» за участю муніципального естрадно-симфонічного оркестру. 

Концерт наживо транслювався на ОТБ «Галичина», а також на сторінці 

Департаменту культури у мережі Фейсбук:  

 
В програмі святкування також були творчі локації для людей «золотого 

віку», для дітей – «Острів дитинства». Святкування Дня міста Івано-Франківська 

завершилось феєричним, яскравим концертом гурту «Пенсія». 

У другу неділю травня все людство світу вшановувало День матері. До 

цього свята творчі працівники закладів культури клубного типу в рамках 

фестивалю  «Мамина пісня» теж провели різнопланові заходи: 

− літературно-музичну композицію «З матері й родини починається життя» 

(БК с. Радча); 
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− літературно-музичне свято «Я мамині цілую руки, її невтомні два крила» 

(НД с. Микитинці); 

− свято вшанування творчих матерів та матерів учасників АТО «Серце мами 

завжди з нами» (методичний кабінет): 

 

 
 

− літературно-музичне свято «Тепло материнського серця» (БК с. Черніїв); 

− літературно-музичну композицію «Найкраще в світі слово – Мама!» (БК 

с.Узин);  

− тематичний вечір «Шануймо матір» (БК с. Тисменичани); 

− поетично-пісенне свято «Для тебе, матусю, найкращі пісні» (НД 

с.Угорники); 

− відеоконцерт «Мати – берегиня роду» (БК с. Вовчинець); 

− святковий захід «Спасибі, матусю, за ласку й тепло!» (НД с. Хриплин).    

А 9 травня в міському парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка 

відбулося свято вшанування творчих матерів м. Івано-Франківська «Серце мами 

завжди з нами». У святі взяли участь творчі матері, різні за професією і однаково 

обдаровані Богом творчими талантами. На святковому заході звучали також 

слова щирої вдячності та побажань всім матерям воїнів АТО: 
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Яскраво та колоритно пройшов День вишиванки, до відзначення якого  

творчі працівники підготували цікаві заходи, як наживо, так і в соціальній 

мережі: 

− фотовиставка «Вишиванка – поема життя, закодована вічність в узорах» до 

відзначення Дня вишиванки (ЦКМ); 

− свято вишиванки  «Вишиванка – одяг вільних» (МЦД); 

− флешмоб «Кольори та візерунки вишиванки» (БК с. Вовчинець): 

 
 

− музично-поетичне свято «Вишиваночко моя, файна, красна, як весна» (НД 

с. Угорники). 

Щороку у третю суботу травня Україна відзначає День Європи. Цьогоріч  

творчі працівники закладів культури через карантинні обмеження відмітили 

свято в соціальній мережі:  

– відеоролик «День Європи – свято миру і єдності»  (ЦКМ); 

– відеоконцерт  «Україна – пісенна колиска Європи» (МНД); 

– відеоролики до Дня Європи «День Європи – свято миру і єдності» 

(БК с. Чукалівка, БК с. Братківці, БК с. Колодіївка, БК с. Березівка, МЦД); 

– концерт «В Європу з Україною в серці» (МЦД). 

Вже стає традицією відзначати у третю неділю червня День батька, тож 

заклади культури клубного типу теж підготували заходи за різними формами: 

– відеопривітання з нагоди  Дня батька (БК с. Братківці); 

– родинне свято «Тепло татусевих долонь» (БК с. Тисменичани); 

– художні читання до відзначення Дня батька (БК с. Узин); 

– зустріч з успішними татусями «Тато – супергерой!» (БК с. Вовчинець); 

– тематичний вечір «Татова любов, як літній день» (НД с. Угорники); 

– відеокліп з нагоди відзначення Дня батька «Моя міць і захист». 
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Працівники культури завжди радісно вітали з професійними святами 

працівників різних сфер діяльності – Днем бухгалтера, Днем будівельника, Днем 

комунального господарства, віддали творчий низький уклін медикам: 

– концертна програма за участю муніципального оркестру народної музики 

«Рапсодія» ККЗК  (міська клінічна лікарня); 

– святкові урочистості до Дня медичного працівника (Палац Потоцьких); 

– подячний концерт «Подаруй лікарю пісню» (НД с. Угорники); 

– концертна програма за участю муніципального ансамблю саксофоністів 

(Івано-Франківська міська клінічна лікарня № 1); 

– концерт за участю муніципального тріо бандуристок «Намисто» 

(поліклініка №3, вул. І. Франка);  

– концертна програма за участю муніципального концертного оркестру 

духової музики (поліклініка №5, вул. Привокзальна). 

28 червня  в Україні  відзначається  ще одне вагоме державне свято – День 

Конституції України. До 25 річниці Конституції України та Дня молоді в 

закладах культури клубного типу були проведені наступні заходи: 

– вечір патріотичної пісні «Вимріяна поколіннями» та перегляд фільму до 

відзначення 25-річчя прийняття Конституції України (НД «Княгинин»); 

– лекція-концерт до Дня Конституції України (БК с. Підпечери); 

– святковий концерт «Будь в віках щаслива, Україно!», присвячений Дню 

Конституції України  та Дню молоді (НД с. Угорники, БК с. Тисменичани); 

– історичний колаж «Оберіг нашої державності» за участю народного 

аматорського драматичного колективу НД с. Крихівці (НД с. Крихівці). 

З метою збереження народних традицій і звичаїв, клубними установами 

проводилися обрядові заходи до відзначення свята Івана Купала:   

– свято «Іванку, купи ми рум'янку» (НД с. Крихівці); 

– Фолькльорні  забавлянки «Ой  на  Івана, тай  на  Купала» (НД с.Радча); 

– лекція до свята Івана Хрестителя (БК с. Братківці); 

– відеолекторій «Івана Купала» вшанування історії та традицій древнього 

свята (БК  с. Вовчинець); 

– майстер-клас з плетіння віночків «Квіти збирали – у вінок сплітали» (БК с. 

Колодіївка); 

– бесіда «Дива купальської ночі» в рамках засідання Університету 

«Народознавство» (НД с. Микитинці); 

– фестиваль мистецтв «Купальська ніч» (Департамент культури); 

– народні гуляння «Гей на Івана, гей на Купала» (БК с. Чукалівка). 

Інноваційними стали заходи до святкування 30-ї річниці Незалежності 

України. Окрім щорічних урочистих заходів, святкувань на Вічевому майдані і в 

центрі міста цього року організовано вечірню концертну класичну програму за 

участю солістів Національного Київського театру оперети. На майдані  

Шептицького відбувся захід «Український передзвін. Карильйон і бандура» - 

проєкт за  підтримки Українського культурного фонду, а також  започатковано 
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фестиваль «ЛРЗ-ФЕСТ», під час якого, на території АТ «Локомотиворемонтний 

Івано-Франківський завод» Департаментом культури було організовано і 

проведено 27 мистецьких заходів на наступних локаціях – «Мистецька», 

«Літературна», «Патріотична», «Зіркова», «Золотого віку», «Кіно».  

На фестивалі «ЛРЗ-ФЕСТ» особливим подарунком для франківців та 

гостей міста стали: концерт симфонічного рок-оркестру «BREVIS», концерт 

гурту «Цвіт Кульбаби», концерт Laud, концерт гурту «Пенсія», концерт гурту 

«Брати Станіслава», концерт гурту «Kalush» та концерт зіркового гурту «Kozak 

System»:  

 
Бажаючі мали можливість подивитися вистави Нового театру та Івано-

Франківського Національного академічного драматичного театру імені Івана 

Франка: 

 
Упродовж липня-вересня в селах Івано-Франківської територіальної 

громади проводилися святкування першої письмової згадки про рідне село, а 

саме: 555 річниці з дня заснування с. Колодіївка, 415річниці с. Радча, 588 річниці 

с. Братківці, 643 річниці  с. Драгомирчани, 594 річниці с. Крихівці, 585 річниці 

с. Хриплин, 634 річниці  с. Черніїв та 629 річниці с. Узин. Мешканців сіл Івано-

Франківської МТГ привітали мистецькими програмами муніципальні і творчі 

колективи міста. 
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Впродовж вересня-листопада у сільських закладах культури Івано-

Франківської міської територіальної громади проводилися обмінні концерти за 

участю мистецьких колективів закладів культури м. Івано-Франківська. 

Дорадним є те, що багато обмінних концертів мали духовне забарвлення і  

відбувалися в сільських храмах.   

Вервицю творчих подій у м. Івано-Франківську доповнив Фестиваль  

патріотичної пісні, в якому взяли участь понад 30 творчих колективів вокально-

хорового жанру закладів та установ Івано-Франківської міської територіальної 

громади. Також на увагу заслуговують наступні заходи: 

– мистецький захід «Під Покровом Марії квітуй, Україно!»  (БК с. Камінне); 

– спортивно-мистецьке свято «Нащадки козацької слави» (МЦД); 

– лекція «Чорна неділя» (НД с. Крихівці); 

– мистецька програма «Під  Покровом Святої  Богородиці» (БК с. Радча); 

– тематичний вечір «Всі ми браття козацького роду» (БК с. Тисменичани). 

У жовтні наша громада святкувала ІІ річницю від часу створення Івано-

Франківської МТГ. Впродовж двох днів – 9 та 10 жовтня на площі Ринок була 

представлена мистецька програма «Ярмарок талантів» за участю муніципальних 

мистецьких колективів  міста та творчих колективів  сільських закладів культури 

Івано-Франківської міської територіальної громади. У ярмарку взяли участь 18 

сільських закладів культури. Під час заходу сільські клубні установи 

організували виставки-презентації своїх сіл, де можна було переглянути 

найкращі вироби декоративно-ужиткового мистецтва. На завершення 

мистецької програми «Ярмарок талантів» виступив синтез-фольк оркестр 

«Брацарі». 

Цьогоріч Івано-Франківськ одним із перших міст в Україні засвітив 

новорічними вогниками Центральну новорічну ялинку: 

 

 
 

В клубних установах Івано-Франківська плідно велася робота з дітьми та 

молоддю. Діти брали участь у всіх масових заходах, що відбувалися на сценах 

міста. Виховання молоді в клубних установах – це організація діяльності, 

унікальної за своїми виховними можливостями, існуючої мережі гуртків, студій, 

творчих дитячих об’єднань. Дитячі клубні формування є в кожній клубній 
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установі Івано-Франківська, поряд з різножанровими колективами художньої 

самодіяльності (74 колективи дитячі, в яких брали участь 984 дітей різної вікової 

категорії). Також налічується 43 клубів за інтересами (1130 постійних слухачі), 

ними проведено 387 заходів (9843 відвідувачів). Велику лепту у проведенні 

заходів для дітей та молоді вкладають університети культури, які функціонують 

при клубних установах. У звітному періоді діяло 9 університетів культури 

(постійних 460 слухачів). Завдяки їх діяльності проведено 55 засідань із 

загальною кількістю присутніх – 2700 людей. Робота з дітьми та молоддю в 

клубних установах міста є різна за своєю формою, це проведення фестивалів, 

конкурсів, оглядів, дитячих ранків, літературних годин, лекцій, духовних годин, 

вечорів відпочинку, концертів, міських культурно-масових заходів, майстер-

класів, переглядів різнотематичних фільмів: 

– лекція «ЗУНР – наша слава і гордість» до відзначення 103 річниці з дня 

проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР (Університет культури «Школа 

ввічливості» МЦД); 

– бесіда «Мир боронити на рідній землі їх призвала Україна» до відзначення 

VІІ річниці трагедії під Іловайськом (Клуб цікавих зустрічей «Рандеву» БК 

с. Вовчинець);  

– літературна година «Політ поетичної фантазії» до відзначення 165 річниці 

від дня народження українського письменника І. Я. Франка (Літературний 

клуб «Кришталеві джерела», НД с. Микитинці); 

– тренінг  «Бути  успішним легко» (клуб «Цікаві зустрічі» ЦКМ); 

– акція милосердя «Ти не сам, коли я поруч» (БК с. Березівка); 

– музичне привітання «Де є любов, там є життя…» до відзначення дня  

святих апостолів Петра і Павла (клуб «За покликом душі» МЦД); 

– історична година з нагоди 114 річниці від дня народження Р. Шухевича – 

головного командира УПА (БК с. Братківці); 

– козацькі забави «Козацькому роду нема переводу»  (БК с. Підлужжя); 

– показ фільму за мотивами твору І. Франка «Захар Беркут» з нагоди 165- 

річчя з дня народження І. Франка (БК с. Братківці); 

– інсценізація казки І. Франка «Фарбований лис» учасниками літературного 

клубу «Ранок» ( НД с. Угорники); 

– лекція «Сучасна музична субкультура» (Клуб любителів  музики «Ліра», 

БК с. Вовчинець); 

– концерт «З любов’ю до людей» (МНД); 

– концерт до Дня молоді (МЦД); 

– конкурсно-розважальна програма «З нами весело!» до відзначення 

Міжнародного дня захисту дітей (БК с. Підпечери).  

01 червня з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей у 

міському парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка відбулося феєричне 
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свято для дітей – фестиваль «Барви дитинства». Участь у фестивалі взяли кращі 

дитячі колективи закладів культури Івано-Франківської МТГ. 

 

 
 

Також з нагоди цього свята проводились різнопланові заходи: 

– спортивно-розважальне свято «Дитинство найщасливіший час» (НД 

с.Микитинці);  

– конкурсно-розважальна програма «З нами весело» (БК с. Підпечери, БК 

с.Узин, НД с. Хриплин); 

– конкурс малюнку на асфальті «Ми – діти України» (БК с. Колодіївка); 

– відеочитання авторських дитячих віршів  «Моя поезія» (МНД); 

– Творча зустріч з майстром іграшок Богданом Савлюком (НД «Княгинин»); 

– дитячий ранок «Свято дитинства» (БК с. Камінне); 

– конкурсно-розважальна програма «Острів дитинства» (МЦД). 

Слід зазначити, що для дітей впродовж літнього періоду  були організовані 

та проведені заходи в рамках проєкту «Привіт літо». Розважальні програми 

проводили в закладах культури, на Вічевому майдані, парку культури і 

відпочинку ім. Т. Шевченка та мікрорайонах міста: 

– концерт вихованців продюсерського центру «Стартім» Ірини Батюк; 

– майстер-клас «Розфарбовування екоторбинки» (БК с. Радча); 

– відеоролик з еко-казок «Арчі» та «Блакитний скарб» до Всесвітнього дня 

довкілля (НД «Княгинин»); 

– пісенна програма «Літо розмаїте» (ЦКМ); 

– літературна година «Робіть добро» – презентація творчості Любові 

Кульчицької (БК с. Радча); 

– відеолекція  «Королева дитячого слова» до 140-річчя від дня народження 

Марійки Підгірянки (НД с. Микитинці); 

– родинне свято «Родина, родина, від батька до сина» (НД с. Угорники). 

На сьогоднішній день у формуванні молодого покоління важливу роль 

відіграє і фізичне виховання. Серед закладів культури клубного типу Івано-
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Франківської МТГ є один культурно-спортивний комплекс – це  Муніципальний 

Центр дозвілля, де проводяться спортивні змагання з волейболу, баскетболу на 

першість міста та  області. При Центрі дозвілля працюють 5 оздоровчих гуртків, 

де займаються 76 учасників: 

– гурток бойового самозахисту «Еней» (молодша група); 

– гурток бойового самозахисту «Еней» (старша група); 

– гурток  «Атлет»; 

– гурток «Здоров’я»; 

– гурток для молоді з фізичними вадами. 

Для любителів спорту – жителів мікрорайону «Набережна» також діє 

волейбольний клуб ветеранів «Будівельник», в якому займається 23 учасники. 

Кращі спортивні заходи клубних установ Івано-Франківської МТГ: 

– турнір з міні-футболу «Спортивна матуся» до відзначення Дня матері 

(МЦД); 

– шахово-шашковий турнір (НД с. Крихівці); 

– спортивно-розважальне свято «Дитинство – найщасливіший час» до 

відзначення Міжнародного дня захисту дітей (НД с. Микитинці); 

– тенісний турнір до відзначення Дня молоді (НД с. Крихівці). 

У 2021 р. діяльність мистецьких та творчих колективів засвідчує те, що 

робота була насиченою, стабільною та високопрофесійною. Надзвичайно велика 

робота була проведена щодо створення нових творчих колективів та 

удосконалення професійної діяльності діючих аматорських колективів установ 

культури клубного типу сіл міської територіальної громади.  

Впродовж 2021 року в клубних закладах Департаменту культури Івано-

Франківської міської ради та Івано-Франківської міської територіальної громади 

діяли 176 мистецькі колективи, різні за жанрами, в яких налічувалось 2533  

учасників, з них – 74 колективи дитячі, в яких брали участь 984 дітей різної 

вікової категорії.  

Серед числа творчих колективів 36 носять звання «народний аматорський» 

та 5 дитячих колективів мають звання «зразковий аматорський», а 7  мистецьким 

колективам надано статус «муніципальний». Протягом року звання «народний 

аматорський» та «зразковий аматорський» підтвердили 18 мистецьких 

колективів. 

За звітний період силами аматорських колективів було проведено 348 

концертів, на яких було присутніх 129 150 глядачів, з них – 110 концертів 

дитячих, які відвідали 20 735 осіб. 

Протягом року силами мистецьких колективів клубних установ міста та сіл 

Івано-Франківської міської територіальної громади проведено чимало 

концерних заходів різного тематичного спрямування: 

– різдвяний концерт «Розколяда» в рамках фестивалю «Різдво у 

Франківську»; 
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– тематичний концерт «Орлиний злет Шевченківського духу» з нагоди 

відзначення 207 річниці від дня народження Т. Шевченка; 

– концерт «Вінок Україні сплітаю з талантів рідного краю» з нагоди 

відзначення 359 річниці від дня заснування міста Івано-Франківська; 

– святковий концерт «Міцній, молода, українська державо» з нагоди 

відзначення 25 річниці Конституції України; 

– концерт «Вільну пісню вітер хай несе – Україна нам понад усе», 

присвячений 30 річниці Незалежності України; 

– тематичний концерт «Живі – допоки пам’ятаємо» з нагоди відзначення 

Дня Героїв України; 

– тематичний концерт «Небесна сотня – біль і смуток» з нагоди відзначення 

Дня Героїв Небесної сотні; 

– концерт «Хай батьківські обійми зігрівають» з нагоди відзначення 

міжнародного Дня захисту дітей; 

– відеоконцерт «Твої листи завжди пахнуть зів’ялими трояндами...», 

присвячений Дню святого Валентина; 

– концерт «В Європу – з Україною в серці» з нагоди відзначення Дня 

Європи; 

– концерт до відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва; 

– концерт-презентація збірника співаних сонетів Я. Дорошенка «Мужній, 

гранований сонете» композиторки Галини Терлецької; 

– сольний концерт вокального квінтету «Адоро»; 

– концертні відеокліпи вокального гурту «Світичі»; 

– музично-драматична постановка «Повстанська коляда»; 

– концерт «Я мамині цілую руки, її невтомні два крила» з нагоди відзначення 

Дня Матері; 

– концерт «Знакові пісні історії України»; 

– концерти з нагоди відзначення ІІ річниці створення Івано-Франківської 

міської територіальної громади; 

– концертні виступи на фестивалі «ЛРЗ-ФЕСТ»; 

– концерт шанувальників українського романсу «Я заспіваю тобі про 

кохання»; 

– пісенний вернісаж «Недоспівана пісня» з нагоди відзначення річниці від 

дня народження В. Івасюка; 

– концерт «Під Покровом Мати-Україна» з нагоди відзначення свята 

Покрови, 79 річниці створення УПА, Дня українського козацтва; 

– концерт духовної пісні «Шлях на Голгофу»; 

– концерт «Тричі мені являлася любов» з нагоди відзначення 165 річниці від 

дня народження І. Франка; 

– концерт «Драгомирчани – колиска мого дитинства» з нагоди відзначення 

643 річниці від дня заснування села; 
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– концерт «Мати – її величність, в неї в обіймах вічність», присвячений Дню 

Матері; 

– онлайн-концерт «Хай квітне щаслива моя Україна», присвячений 30 

річниці Дню Незалежності; 

– урочистий концерт «В серцях несемо вдячності немало, всім тим, хто нашу 

землю боронить» з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць  

України. 

Впродовж звітного періоду мистецькі колективи закладів Івано-

Франківської міської територіальної  громади брали участь у Всеукраїнських, 

Міжнародних та обласних фестивалях: 

– участь зразкового аматорського ансамблю народного танцю «Калинонька»  

БК с. Радча та дитячого танцювального колективу народного танцю БК 

с.Чукалівка у Всеукраїнському відкритому фестивалі народної хореографії 

«Покутські витоки» (м. Коломия); 

– участь творчих колективів БК с. Чукалівка у І Всеукраїнському фестивалі 

«ZAHID BERRY FEST»; 

– участь муніципального тріо бандуристок «Мальви» ККЗК у святкуванні 

Дня вчителя (м. Берегово, Закарпатська обл.); 

– участь муніципального камерного хору «Галицькі передзвони» та 

академічного молодіжного хору «Мелодія» в обласному фестивалі 

хорового мистецтва «Вознесись, Україно!», присвяченого 30-річчю 

незалежності України (м. Надвірна, Івано-Франківська обл.); 

– участь ансамблю народного танцю «Калинові барви» БК с. Чукалівка та 

ансамблю народного танцю «Калинонька» БК с. Радча  у VІ  обласному 

святі народної хореографії пам’яті народного артиста України Володимира 

Петрика «Прикарпатські візерунки» (с. Ворона, Коломийський район); 

– участь  ансамблю народного танцю «Калинові барви» БК с. Чукалівка та 

ансамблю народного танцю «Калинонька» БК с. Радча у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі народної хореографії «Галицькі  Вакації» 

(м.Червоноград, Львівська обл.); 

– участь народного аматорського академічного молодіжного хору 

«Мелодія»  ЦКМ у відбірковому турі Всеукраїнського хорового конкурсу 

ім.М.Лисенка; 

– участь зразкового аматорського ансамблю народного танцю «Калинонька»  

БК с. Радча у Всеукраїнському хореографічному конкурсі «Самоцвіти» (м. 

Івано-Франківськ). 

В системі Департаменту культури активно веде свою роботу Комунальний 

заклад «Івано-Франківський Центр сучасного мистецтва», який є мистецьким 

осередком  для  місцевих митців міста та області і художників з України та з-за 

кордону. За звітний період 2021 року ЦСМ організував та проводив зустрічі з 

художниками, виставки сучасного мистецтва, живопису, інсталяції,   

відеопривітання, онлайн-виставки, виставки-конкурси: 
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– виставка-конкурс малюнку «Портрет мами» до відзначення Дня матері 

(ЦСМ); 

– онлайн-виставка графіки Михайла Гладюка «1375 грам буття»; 

– виставка «Далеко та близько» художниці Катерини Єгорової (м. Одеса); 

– виставка «Іван Франко… мова нумізматики» до відзначення 359 річниці 

від дня заснування м. Івано-Франківська; 

– виставка «Мистецького братства»  групи Івано-Франківських митців. 

Після  кожної  виставки проводилися кураторські екскурсії для  дорослих 

та для дітей. Під час карантинних обмежень виставки проводились лише онлайн.  

Всього ЦСМ проведено 34 виставки із загальною кількістю відвідувачів 

3498 учасників.  

Щочетверга, окрім літнього періоду та карантину, в ЦСМ працювала 

студія вечірнього рисунку «Коло» для професійних художників, які бажають 

підтримувати та вдосконалювати свої вміння та навички, а також для аматорів, 

які бажають навчитися  та вдосконалюватися в рисуванні фігури людини. 
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КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В місті Івано-Франківську  веде свою роботу Комунальний концертний 

заклад культури «Об’єднання муніципальних мистецьких колективів Івано-

Франківська». 

До складу об’єднання входять сім муніципальних мистецьких колективів, 

чисельний склад  яких складає  179 музикантів та співаків.   Основним завданням 

Об’єднання є здійснення концертної діяльності. 

Впродовж року мистецькі колективи Об’єднання брали участь у  

загальноміських та обласних заходах, концертах, фестивалях та  загальноміських 

вічах:  з нагоди відзначення 112 річниці від дня народження голови проводу ОУН 

С. Бандери, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Героїв, поминальній ході пам’яті 

Героїв Небесної Сотні, 359 річниці з дня заснування м. Івано-Франківська, 30 

річниці незалежності України, ІІ річниці створення Івано-Франківської міської 

територіальної громади, святі Покрови Пресвятої Богородиці та 79 річниці 

створення УПА, 103 річниці створення ЗУНР та ін. 

За звітний період року Об’єднанням муніципальних мистецьких колективів 

було проведено 140 концертів,  на яких було присутніх більше 20 000 осіб, з них 

10 сольних концертів в сільських закладах культури. Також  були підготовлені 

відеопривітання, відеоролики, відеозаписи до певних визначних дат по 

обласному телебаченню «Галичина». Крім того записані три телепередачі за 

участю муніципальних мистецьких колективів до Різдвяних та Великодніх свят 

на ТРК «Вежа» та ОТБ «Галичина»: 

– відеоролик з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (за участю 

муніципальних мистецьких колективів); 

– відеоролик з нагоди відзначення 150-річчя від дня народження  української 

поетеси Лесі Українки (за участю муніципальних мистецьких колективів); 

– відеоконцерт, присвячений 207 річниці від дня народження Т. Шевченка 

(за участю муніципальних мистецьких колективів); 

– творчий проєкт «Музичний Франківськ» за участю муніципального 

естрадно-симфонічного оркестру; 

– ювілейний концерт з нагоди 30-річчя створення муніципального 

камерного хору «Галицькі передзвони»; 

– сольний концерт за участю муніципального оркестру духової музики, 

присвячений 359 річниці від дня заснування м. Івано-Франківська; 

– відеоконцерт, присвячений Дню матері (за участю муніципальних 

мистецьких колективів м. Івано-Франківська); 

– участь муніципального концертного оркестру духової музики у святі 

духової музики, присвяченого Дню Героїв (м. Івано-Франківськ) та інші.  

Також 10 жовтня   на Вічевому майдані в рамках мистецької акції «Акорди 

осені» відбулися виступи  муніципального  естрадно-симфонічного оркестру  та 

муніципального концертного оркестру духової музики.  
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Протягом року мистецькі колективи Об’єднання брали активну участь у 

відкритті храмів,  святкуванні релігійних свят. Окремо варто відзначити  виступи  

муніципального камерного хору «Галицькі передзвони», муніципальної капели 

бандуристів. Ці колективи впродовж вересня-грудня були активними  

учасниками  релігійних  заходів, а також Божестенних літургій та концертів  у 

храмах сіл Івано-Франківської міської територіальної громадим:  УГКЦ 

с.Березівка, УГКЦ с. Братківці. УГКЦ с. Крихівці та УГКЦ с. Підлужжя. 

Також у 2021 році Об’єднанням було започатковано мистецький проєкт 

«Об’єднані вірою, надією та любовю». В рамках цього проєкту  відбулися 

концерти муніципального оркестру народної музики «Рапсодія», 

муніципального тріо бандуристів, муніципальної капели бандуристів в закладах 

культури сіл приміської зони, а саме: с. Колодіївка, с. Вовчинець, с. Крихівці, 

с.Микитинці, с. Угорники, с. Тисменичани, с. Камінне.  

І в цьому ж році Об’єднання стало переможцем міського конкурсу проєктів 

та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в 

місті Івано-Франківську. Завдяки цьому було придбані сценічні костюми 

(жіночий верхній одяг) для муніципальної капели бандуристів. 

У 2021 році слід відзначити творчу роботу акторів Івано-Франківського 

Нового театру. За рік здійснено 38  постановок  вистав, з них 4  вистави для дітей. 

Актори Івано-Франківського Нового театру  проводили  покази вистав в 

Народному домі «Княгинин», парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка, 

Вічевому майдані, Палаці Потоцьких, а також готували відеоролики та 

відеопривітання  в соціальній мережі «Фейсбук»:  

– коляда та театралізоване дійство  (Вічевий майдан); 

– відеопривітання «З Новим роком» (в соціальній мережі); 

– відеоролик «Різдво Христове»; 

– прем’єра вистави Андрія Курейчика «Обережно, жінки!»; 

– вистава Валентина Красногорова «Собака»; 

– вистава Мартіна Мак Донаха «Людина подушка»; 

– однойменна п’єса Олени Ісаєвої «Абрикосовий рай»;  

– дитяча вистава «Велосипед з червоними колесами» та інші. 

Впродовж року актори театру брали участь у загальноміських заходах, 

працювали, як ведучі різнопланових загальноміських заходів та віче. 

23.08.2021 р. у рамках проведення міжкультурного фестивалю «ЛРЗ-

ФЕСТ» успішно було спрезентовано авторську виставу Енді Іва «Боятися не має 

сенсу». Також, цю виставу було презентовано у НД «Княгинин» 19.09.2021 р.  

Саме вона послужила відкриттям театрального сезону у Новому театрі. 
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МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 

 

 У 2021 році у зв’язку з долученням до Івано-Франківської МТГ ряду сіл в 

структуру Івано-Франківської МЦБС увійшло сім нових філій, зокрема 

бібліотеки наступних сіл: Тисменичани, Чукалівка, Камінне, Радча, 

Драгомирчани, Братківці та Узин. Тож на даний час бібліотечна система 

об’єднує Івано-Франківську центральну міську бібліотеку, 27 бібліотек-філій та 

дві бібліотеки для дітей.  

2021 рік продовжив ставити перед усіма, зокрема і перед бібліотекою, 

складні вимоги щодо адаптації її роботи до непростих умов карантинного життя 

у зв’язку з пандемією Ковід-19. Бібліотекарі продовжували працювати над 

вдосконаленням своєї професійної діяльності та шукати нових форм і методів 

робити, щоб і в умовах карантинну могти якісно надавати бібліотечні послуги та 

задовольняти потреби населення у читанні. Так, активно впроваджувалось в 

життя обслуговування читачів на дому, замовлення книг по інтернету чи по 

телефону, а також бібліотекарі освоїли нові методи проведення масових заходів 

із залученням новітніх інтернет-платформ, зокрема таких як: Google meet, 

messenger, Zoom та інші. 

З метою вчасного і якісного донесення інформації щодо проведення 

масових заходів, отримання нових періодичних та книжкових надходжень та 

інформування жителів міста про бібліотечне життя вцілому майже всіма 

бібліотеками-філіями було створено власні сторінки та групи у мережі Фейсбук. 

Таким чином тісніше налагодилась комунікація з наявними користувачами та 

проводилася промоційна робота діяльності бібліотек та робота щодо залучення 

нових читачів.  

  Особливою подією у житті Івано-Франківської МЦБС у І півріччі 2021 

року стало отримання від Інституту української книги 827 примірників нових 

книг. Книги охоплюють найрізноманітнішу тематику від енциклопедичного 

характеру і до віршованих книжечок для дітей. Відділом комплектування нові 

книжкові надходження були розприділені між усіма бібліотеками-філіями: 

 

     
 



40 

 

 

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 2021 році 

 

За січень-листопад 2021 р. обслужено користувачів – 30 520, відвідування 

становить – 126 561, книговидача – 376 338, періодика – 118 304, масові заходи 

– 1 513 (з них 581 – відеозаходи, 21 – онлайн-заходи), анонсів – 1 160, подано 

інформацій на сайт – 1 414.  

На даний час активно функціонують два бібліотечні сайти – сайт Івано-

Франківської центральної бібліотечної системи та сайт Центральної дитячої 

бібліотеки, а також сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram, 

Telegram, Viber та YouTube.  

Статистика відвідуваності вищенаведених інформаційних ресурсів у 2021 

році становить:  

Соц. мережі Facebook, Instagram, Telegram: 164 733 перегляди.  

Відеохостинг YouTube: 20 346 переглядів. 

Офіційний сайт МЦБС: 46 392 переглядів. 

Сайт центральної дитячої бібліотеки: 279 179 перегляди. 

Разом: 510 650 перегляди. 

Впродовж 2021 року бібліотеки звернули належну увагу на відзначення 

багатьох свят, які є в українському національному та церковному календарі. 

Також було проведено ряд заходів на вшанування ювілейних дат та ювілеїв 

визначних особистостей Прикарпаття та України в галузі літератури, мистецтва, 

науки тощо. 

На належному рівні у бібліотеках відзначили: 

− 112 річницю від дня народження провідника українського 

націоналістичного руху С. Бандери: 

 
− Різдво Христове; 

− День Соборності України; 

− День пам'яті Героїв Крут;  

− Міжнародний день дарування книг;  

− День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 
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− День Героїв Небесної Сотні: 

 
− Міжнародний день рідної мови; 

− 150 річницю від дня народження видатної української письменниці та 

громадської діячки Лесі Українки:   

 
− 207 річницю від дня народження та 150 років з дня смерті Т. 

Шевченка: 

 
− День поезії; 
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− Всесвітній день водних ресурсів та Всесвітній день здоров’я; 

− 35 річницю Чорнобильської катастрофи; 

− Великодні свята: 

   
 

− День міста Івано-Франківська; 

− День матері;  

− День Європи; 

− День Героїв;  

− Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням; 

− День молоді; 

− Міжнародний день боротьби зі зловживання наркотиками;  

− 25 річницю прийняття  Конституції України: 

 

 
 

− Івана Купала; 

− 30 років проголошення Декларації про державний суверенітет України;  

− День визволення Івано-Франківщини від фашистської окупації; 

− День Державного Прапора України; 



43 

 

 

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 2021 році 

 

− День Незалежності України: 

 

 
22-23 серпня до Дня Незалежності України в Івано-Франківську відбувся 

фестиваль «ЛРЗ-Фест». В рамках фесту діяла літературна локація, до організації 

якої були залучені бібліотеки Івано-Франківської МЦБС. Зокрема було 

представлено виставку книг, виданих за сприяння міської ради. На виставці було 

представлено понад 100 книг місцевих авторів: 

 
Також в рамках локації відбувалися зустрічі з відомими письменниками: 

Тарасом Прохаськом, Марією Вайно, Ольгою Деркачовою, Властою Власенко, 

Світланою Ткачук, Світланою Бреславською, Василем Добрянським, Марією 

Ткачівською, Нелею Романовською та Любомиром Стринаглюком: 
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− 165 річницю від дня народження І. Франка: 

 

   
 

− Всеукраїнський день бібліотек; 

− Міжнародний день людей похилого віку; 

− ІІ річниця створення Івано-Франківської МТГ. 

Тут окремо варто відзначити «Бібліофест-2021», який був проведений в 

Івано-Франківську вперше. В рамках фесту було представлено десять локацій, де 

гості фестивалю мали можливість ознайомитися з послугами, які надають міські 

бібліотеки, а також переглянути виставку книг, взяти участь у різноманітних 

майстер-класах, читанні книг, записатися у бібліотеку, а також придбати книги 

місцевих видавництв та книгарень:  
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Окремо було організовано поетичний марафон, де місцеві поети, в тому 

числі молодь, могли представляли свою творчість: 

 

   
− День захисників і захисниць України; 

− 103 річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки; 

− День української писемності та мови; 

− Міжнародний день толерантності; 

− День Гідності та Свободи; 

− День пам’яті жертв Голодоморів; 

− 30 річницю Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта 

проголошення незалежності України: 

 

 
− Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 
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− Міжнародний день прав людини; 

− День Збройних Сил України. 

У 2021 р. в бібліотеках МЦБС відзначено ювілеї видатних осіб в галузі 

літератури та мистецтва: 130-річчя від дня народження Павла Тичини; 120-річчя 

від дня народження Валер'яна Підмогильного; 90 років від дня народження 

Олександра Білаша; 175 років від дня народження Г. Сенкевича; 165 років від 

дня народження А. Чайковського; 60 років Івану Малковичу; 70 років Василю 

Шкляру; 80 років від дня народження Івана Миколайчука; 135 років від дня 

народження Івана Крип'якевича. 

Бібліотеки-філії також популяризують літературу краєзнавчого характеру, 

яка присвячена видатним особистостям нашого краю. Так, у бібліотеках 

проведено ряд заходів до: 150-річчя від дня народження Леся Мартовича; 80 

років Мирослава Аронця; 65 років Марії; 80 років Ігоря Гаврилюка; 140 років від 

дня народження Марійки Підгірянки; 150 років від дня народження В. 

Стефаника; 95 років від дня народження Ірини Сеник; 130 років від дня 

народження Євгена Коновальця. 

Окремо слід відзначити відео та онлайн-заходи, проведені бібліотеками 

протягом 2021 року. Всього таких заходів проведено 590. Серед них – 

відеопрезентації книг та періодичних видань, тематичні відеопрезентації з 

нагоди окремих свят, презентації тематичних видань, флешмоби, літературні 

відеочитання та інші. Проведено цілий ряд заходів у режимі «онлайн», що дало 

можливість залучити більшу кількість присутніх та, відповідно, потенційних 

читачів бібліотеки.  У переважній більшості це були зустрічі з відомими людьми, 

тематичні години бесіди, презентації книг. Кращі з них: поетична зустріч з 

молодим франківським поетом та громадським діячем Богданом Кирстою; 

онлайн-година молодіжного спілкування «Він слово рідне гранив, як ніхто..: 

читаємо Миколу Вінграновського»; онлайн-зустрічі учасників клубу людей 

«золотого» віку»; онлайн-година пам’яті «Свіча скорботи «Рік 33-й – Голгофа 

твоя, квітуча Вітчизно моя!»; бібліозустріч «Добро об’єднує»: 
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Варто також відзначити творчі зустрічі з письменниками, митцями, 

науковцями та видатними людьми міста та Прикарпаття, які відбувалися у 

бібліотеках протягом 2021 року. Їх у зв’язку з карантинними обмеженнями було 

небагато, однак на окрему увагу заслуговують наступні творчі зустрічі: зустріч з 

колекціонером П. Корпанюком, письменником В. Бабієм, літературним 

критиком Є. Бараном, письменницею М. Бензою, поетесою Л. Геник, поетесою 

М. Микицей, поетесою С. Ткачук, письменницею О. Кузів, письменником І. 

Павлюком та іншими: 

− зустріч з відомим прикарпатським колекціонером, лауреатом премії ім. М. 

Гнатюка Петром Корпанюком, виставка поштових листівок на гуцульську 

тематику  «Вшановуючи минуле, творимо майбутнє» з його колекції та 

презентація мистецького альбому «Мій рідний край»:  

 

 
 

– зустріч з видавцем, істориком, краєзнавцем, директором 

видавництва «Лілея-НВ» Василем Іваночком:  
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– ювілейна зустріч з літературним критиком, літературознавцем, 

есеїстом, доцентом кафедри української мови і літератури ПНУ ім.В.Стефаника, 

заслуженим працівником культури України, головою ТОПІЖ ім. І. Франка 

Євгеном Бараном: 

 
– зустріч з відомим прикарпатським письменником, істориком, 

краєзнавцем, лавреатом численних літературних та краєзнавчих премій Василем 

Бабієм: 

 
– творча зустріч з письменницею, журналісткою, представницею, так 

званого «Франківського феномену» Марією Микицей: 
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– творча зустріч з поетесою, яка живе і працює в Мадриді (Іспанія) 

Галиною Коризмою: 

 
 

– презентація нової книги місцевої авторки Світлани Ткачук «Мозаїка 

у стилі вітражів»: 

 
– творча зустріч з відомим українським письменником Іларіоном 

Павлюком: 
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– творча зустріч з прикарпатською письменницею Оксаною Кузів: 

 

 
– творча зустріч з відомою українською поетесою, лавреаткою численних 

літературних премій Наталією Данилюк: 

 

 
– презентація четвертого випуску краєзнавчого літературно-мистецького 

альманаху «Серафинці»: 
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Також окремо варто відзначити нові проєкти, які започаткувала Івано-

Франківська МЦБС у 2021 році. Серед них – різдвяна акція «Бібілотека і громада 

– спільна коляда», мистецько-просвітницький проєкт «Голоси читачів», проєкт 

читального залу ЦБ «Парость молодая», проєкт дитячої бібліотеки спільно з 

івано-франківською казкаркою В. Савченко під назвою «Віталія Савченко – 

дітям», проєкт бібліотеки-філії №4 «Недільна казка»,  літературний проєкт 

краєзнавчого відділу ЦБ «Книги наших читачів», проєкт «Цікаві канікули з 

бібліотекою» (бібліотеки міста спільно з ГО «Об’єднані любов’ю»). 

Різдвяна акція «Бібілотека і громада – спільна коляда» передбачала 

ціленаправлену роботу бібліотек на популяризацію українських колядок, в тому 

числі і стародавніх. В рамках акції бібліотекарі підготували цілий ряд буклетів з 

колядками і популяризували їх серед користувачів бібліотек, а також вийшли до 

жителів своїх мікрорайонів, знайомлячи їх з українськими традиціями та 

запрошуючи стати читачами бібліотеки: 

 
Літературно-мистецький проєкт «Голоси читачів» започаткований у січні 

2021 року Департаментом культури спільно з працівниками інформаційно-

аналітичного відділу «АБІС». Він передбачав репрезентацію думок читачів 

бібліотеки з того чи іншого питання. Відеовипуски проєкту, приурочені Дню 

Соборності України, Дню пам’яті Героїв Крут, Дню пам’яті Героїв Небесної 

Сотні, 150-й річниці від дня народження Лесі Українки, Всесвітнього дня поезії, 

140-й річниці від дня народження М. Підгірянки, Міжнародного дня дитячої 

книги, 35 річниці Чорнобильської трагедії, Дню міста та Дню Конституції 

України, 165 річниці від народження І. Франка, ІІ річниці заснування Івано-

Франківської міської територіальної громади.  

У випусках взяли участь читачі бібліотеки, серед яких немало відомих 

людей, зокрема: літературний критик, есеїст, заслужений працівник культури Є. 

Баран, письменник Тарас Прохасько, письменник, член НСПУ Я. Ткачівський, 

письменник, краєзнавець, член НСПУ В. Бабій, головиня ІФОО НСПУ С. 

Бреславська, науковець, доктор патріотичних наук І. Монолатій, видавець, 

краєзнавець В. Іваночко, дитяча письменниця В. Савченко, івано-франківська 
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поетеса О. Бойчук, краєзнавець, науковий співробітник обласного музею ім. О. 

Довбуша В. Бакала, краєзнавець, журналіст І. Бондарєв, голова правління Івано-

Франківської обласної організації «Чорнобиль-86» та обласної організації 

«Спілка Чорнобиль» Нестор Мартинець, учасник ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС, кандидат фізико-математичних наук, письменник Микола 

Симчич та інші.  

 

   
Проєкт дитячої бібліотеки «Віталія Савченко – дітям» започаткований у 

лютому 2021 року і має на меті привернути увагу наймолодших  франківців до 

читання через казку. Івано-Франківська дитяча письменниця, казкарка В. 

Савченко радо долучилася до реалізації проєкту: 

 

 
 

Проєкт «Парость молодая» започаткований працівниками читального залу 

ЦБ і передбачає відкриття юних поетичних та прозових талантів. Презентація 

проєкту відбулася 21 березня, де було представлено творчість молодих авторів-

працівників МЦБС Юлії Каюди, Зоряни Петрик, Оксани Дубовської, Насті 
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Іванишин. З огляду на карантинні обмеження, проєкт на даний час презентовано 

у формі відеозапису, який відбувся на платформі Google meet: 

 
Проєкт «Недільна казка» започаткований працівниками дитячого відділу 

бібліотеки-філії №4 з січня 2021 року. В умовах карантину даний проєкт був 

покликаний заохочувати найменших читачів бібілотеки до читання через 

презентацію казок. В рамках проєкту завідувачка дитячим відділом даної філії 

Марія Магас щонеділі у відеоформаті знайомила малят з новими повчальними 

казочками та розігрувала для них цілу відеовиставу: 

   
Літературний проєкт «Книги наших читачів» започаткований у травні 2021 

року працівниками краєзнавчого відділу ЦБ і має на меті знайомство з творчістю 

та науковими розвідками читачів краєзнавчого відділу ЦБ. Презентація першої 

книги авторства читачів відділу Т. Зарецької та І. Садули «Тязів. Пам’ять серця» 

відбулася 23 травня у Львівській майстерні шоколаду, тут же відбулася 

презентація книги івано-франківської поетеси Лесі Геник «Коронована весна», 

книги Світлани Ткачук «Мозаїка у стилі вітражів» та інші. Зустрічі пройшли 

насичено і цікаво, присутні мали можливість обговорити презентовані книги та 

записатися до бібліотеки: 
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Протягом 9-13 серпня у бібліотеках МЦБС тривав проєкт «Особливі 

канікули з бібліотекою». Це акція, організована бібліотекою у співпраці з 

громадською організацією «Об'єднані любов'ю» під керівництвом Марії Червак. 

Проєкт розпочався 9 серпня в бібліотеці-філії №1 по роботі з дітьми (вул. 

Мазепи,11А): 

 

  
 

Щороку літо у бібліотеках розпочинається з яскравого проєкту для дітей – 

«Літо+». В рамках даного проєкту відбувається цілий ряд цікавих для малечі 

заходів, що проводяться як на вулиці, так і в приміщенні бібліотек. Цьогоріч в 

рамках проєкту проведено 99 заходів:  

 

 
Слід також виокремити роботу любительських клубів, які працюють при 

бібліотеках-філіях. Протягом 2021 року при бібліотеках працювало 10 

любительських клубів. Особливо активно у 2021 році проводили свою діяльність 

3 любительські клуби – клуб людей «золотого віку» і дискусійно-правовий клуб 
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«Діалог», які діють при читальному залі ЦБ, та клуб краєзнавців ім. І. Франка, 

який діє при кімнаті музеї І. Франка (краєзнавчий відділ ЦБ): 

 
У 2021 році при бібліотеці-філії №1 створено новий любительський клуб 

«Клуб цікавих зустрічей», в рамках якого планують проводити зустріч з 

цікавими особистостями міста та області. Перше засідання клубу відбулося 12 

жовтня 2021 року під назвою «Теплом своїм зігрій людину»: 

 
На окрему увагу заслуговують організовані бібліотекарями флешмоби. В 

умовах карантину подібна форма роботи стала можливістю акумулювати і 

активізувати читачів бібліотеки. Було проведено флешмоби до 150 річниці від 

дня народження Л. Українки, Т. Шевченка, до тижня дитячого читання тощо. 

Загалом у флешмобах участь узяло більше 500 учасників: 
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Активно проводила свою роботу і Кімната-музей І. Франка, яка діє при 

краєзнавчому відділі МЦБС Працівники кімнати-музею провели ряд заходів, 

приурочених Дню Соборності України, 150-річчю від дня народження Л. 

Мартовича, 60-літтю есеїста, літературного критика, літературознавця Є. Барана, 

100-річчю від дня виходу збірки поезій «Минають дні» Василя  Вишиваного, 165 

річницю від дня народження Івана Франка та ряд інших: 

 

 
Окремо слід відзначити мандрівні Франкові читання, які щороку 

проводить Клуб краєзнавців ім. І. Франка. Цьогоріч читання розпочалися з 

вулиці Івана Франка: 

 

 
 

З огляду на карантинні обмеження, було проведено тільки 55 екскурсій, на 

яких було присутніх близько 200 відвідувачів.  

Протягом 2021 року Івано-Франківська МЦБС активно співпрацювала з 

іншими бібліотеками міста Івано-Франківська та області, а також з бібліотеками 

з інших областей України. У цьому напрямку слід відзначити зустріч з 

учасниками Всеукраїнського обласного семінару для директорів обласних 

дитячих бібліотек, яка відбулася 8 жовтня на базі бібліотеки-філії №1 по роботі 

з дітьми.  
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Працівники Івано-Франківської МЦБС представляли увазі колег з усієї 

України напрацювання в своїй галузі: 

   
 

30 листопада відбулася онлайн-зустріч з працівниками Берегівської 

районної централізованої бібліотечної системи (Закарпатська область), в ході 

якої було домолено про подальшу співпрацю у 2022 році: 

   
У листопаді 2021 року Івано-Франківська МЦБС офіційно запровадила 

нову онлайн-послугу, яку тепер надаватимуть усі бібліотеки – «Безконтактний 

похід у бібліотеку». Нововведення продиктоване карантинними обмеженнями, 

які не дозволяють обслуговувати читачів бібліотеки у звичному режимі. Тож 

тепер читачі матимуть можливість обрати книги в електронному каталозі і 

замовити їх через електронну пошту або за телефоном. 

Щороку відділом інформаційного забезпечення та обслуговування АБІС 

проводяться тренінги та навчання для працівників бібліотеки з метою 

підвищення їхньої професійності, зокрема і у напрямку медіаграмостності. 18 

січня було розпочато навчання для працівників бібліотек зі створення у 

соціальній мережі Facebook бібліотечної сторінки та її керування, створення 

відео на сайті CANVA.COM, безпечного завантаження відео та музики з You 

Tube, розміщення зображення/відео/аудіо на файлообміннику FEX.NET, 

особливості передачі та отримання розміщених файлів. Також працівники 

бібліотек Івано-Франківської МЦБС Департаменту культури міської ради брали 

участь у навчальних тренінгах як молодіжна ініціативна група в конкурсі 

молодіжних ініціатив «Долучайся, взаємодій, створюй: молодь за розвиток 
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згуртованих і сталих громад» від Представництва Міжнародної організації з 

міграції (МОМ) в Україні.  

Крім того, бібліотекарі взяли участь в онлайновій конференції «Роль 

бібліотек у цифровій інклюзії» на тему «Як цифрові технології роблять світ 

доступним для людей з порушенням зору»: 

 
2-3 липня працівники бібліотек взяли участь в «Майстерні з розробки 

політик: Зелений та сталий розвиток» в рамках програми «EU4Youth Policy Lab»  

обговорили ключові виклики для кожної з громад в напрямку зеленого та сталого 

розвитку та ефективні процеси з охорони довкілля: 

 
З 16 по 18 серпня завідувач відділу інформаційно-аналітичного 

забезпечення та обслуговування АБІС Тарас Гашевський взяв участь в тренінгу 

«Волонтерський менеджмент у молодіжних проєктах», організований Корпусом 

Миру США в Україні, Української Волонтерської Служби та Міністерства 

молоді та спорту України: 
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Працівники відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та 

обслуговування АБІС у  2021 року активно займалися популяризацією бібліотеки 

в соціальних мережах Facebook, Instagram та месенджері Telegram, поширенням 

інформації про освітні онлайн-можливості на період карантину: курси, вебінари, 

освітні серіали, розміщенням у соціальній мережі інформації про проведені 

онлайн заходи в бібліотеках, віртуальні виставки літератури, презентації, онлайн 

вікторини. Також щоденно консультували працівників МЦБС щодо роботи в 

ІРБІС, хмарних сервісах, платформах для створення відео та презентацій, 

програм для обробки фото та створення колажів, робота із офісним програмним 

забезпеченням, написання прес-релізів, створення та ведення сторінок бібліотек 

в соціальних мережах, відправлення листів з допомогою електронної пошти та 

ін. 
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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 2735 учнів.  

У результаті адміністративно-територіальної реформи мережа закладів 

культури Івано-Франківської міської територіальної громади поповнилася ще 

одним навчальним закладом – Тисменичанською дитячою музичною школою.  

Освітній процес у першому півріччі цього року в школах нашої громади 

проходив з використанням дистанційних технологій (відповідно до вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України №1236). Але, незважаючи на проблеми в 

організації освітнього процесу, викликані карантином, працівниками 

мистецьких шкіл із врахуванням всіх карантинних обмежень впродовж звітного 

було проведено багато творчих заходів, спрямованих на підвищення 

професійного виконавського рівня учнів та викладачів. 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 щороку 

розширюючи географію конкурсів. Тільки за 2021 рік 120 учнів та 35 колективів 

стали переможцями міжнародних конкурсів, 173 учні та 27 колективів – 

переможцями всеукраїнських конкурсів, 83 учні – переможцями обласних 

творчих конкурсів, а 3 учні стали стипендіатами Івано-Франківської міської 

ради.  

Впродовж року школами проведено більше 100 творчих заходів, у яких 

безпосередньо брали участь учні та їх викладачі – це відкриті концерти, 

мистецькі фестивалі, оглядові виставки, відкриті уроки, відкриті 

академконцерти, творчі вечори, кращі з яких: 

− участь колективів у загальноміській коляді: 

 

 
− участь у ХІІ Міжнародному Різдвяному онлайн-фестивалі «Коляда на 

Майзлях»; 
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− участь у параді Маланок: 

 
 

− участь у святковому дійстві «Розколяда»: 

 

 
 

− відеоконцерти до відзначення 207-ї річниці від дня народження 

Т.Г.Шевченка; 

− участь у Великодній інсталяції «Великоднє диво»: 
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− проведення великодніх гаївок біля церков МТГ: 

 

 
− концерти, присвячені Дню матері: 

 

 
− концерт камерного оркестру викладачів ДМШ№2 ім. В. Барвінського до Дня 

міста: 
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− участь викладачів у святкових заходах до Дня міста: 

 

 
− виставка робіт учнів дитячої художньої школи до Дня міста: 

 

 
− концерти учнівських та викладацьких творчих колективів у мікрорайонах 

міста: 
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− участь учнівських колективів у фестивалі мистецтв «Мелодії парку»: 

 

 
− творчий звіт мистецьких шкіл МТГ, присвячений Міжнародному дню захисту 

дітей: 

 
− виставка художніх робіт викладачів дитячої художньої школи: 
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− участь у мистецькому проєкті «Юні віртуози» під супровід академічного 

камерного оркестру «HARMONIA NOBILE» обласної філармонії: 

 

 
 

− виставка художніх робіт випускників дитячої художньої школи: 

 
− воркшоп за участю учнів дитячої художньої школи на Вовчинецькому 

пагорбі: 
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− «Зона релаксу» для людей «золотого віку» під час святкування 30 річниці 

незалежності України: 

 

 
− участь учнів дитячої хореографічної школи у святковому концерті до 

відзначення 30 річниці незалежності України: 

 

 
− 5 міський відкритий конкурс малюнків «Франковий мотив»: 

 

 



67 

 

 

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 2021 році 

 

− мистецька акція «Музичні балкони» в рамках святкування 30 річниці 

незалежності України: 

 

 
− Мистецька акція «Акорди осені» в рамках відзначення 2-ї річниці 

створення Івано-Франківської МТГ: 

 

 
− виставка художніх робіт учнів дитячої художньої школи в рамках 

відзначення 2-ї річниці створення Івано-Франківської МТГ: 
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− виставка художніх робіт учнів мистецьких шкіл на фестивалі «ЛРЗ-

ФЕСТ»: 

 

 
− святковий концерт до відзначення Міжнародного Дня музики: 

 

 
− Обласний семінар-практикум з хореографічного мистецтва на базі учнів 

дитячої хореографічної школи: 
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− пленер учнів дитячої художньої школи: 

 

 
− посвята в юні музиканти: 

 

 
 

− Андріївські вечорниці для учнів ДМШ№1 ім. М. Лисенка: 
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− Свято Миколая для обдарованих учнів мистецьких шкіл територіальної 

громади: 

 
На базі шкіл естетичного виховання успішно діють учнівські та викладацькі 

художні колективи, яким присвоєно звання «народний» – 1 (камерний оркестр 

викладачів ДМШ №2 ім. В. Барвінського) та «зразковий» – 4 (дитячий хоровий 

колектив дитячої музичної школи №1, фольклорний ансамбль «Вишиванка» 

дитячої музичної школи №3, дитячий духовий оркестр ДМШ №1 та ансамбль 

домристів «Музолька» ДМШ №3).  

Цьогоріч всі директори мистецьких шкіл відзвітувати за свою роботу у 2020 

році на засіданнях виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. 

А в травні на базі Івано-Франківської дитячої музичної школи №1 

ім.М.Лисенка за участю директорів мистецьких шкіл Івано-Франківської МТГ 

відбувся круглий стіл з питання впровадження нових освітніх програм в 

навчально-виховний процес, за результатами якого з 1 вересня вони були 

реалізовані.  

2021 року у мистецьких школах міста сталася визначна подія – для трьох 

дитячих музичних шкіл міста за сприяння міського голови Р. Марцінківа було 

вперше за останні 20 років придбано три музичні інструменти – фортепіано: 
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Навчально-методична робота у школах ведеться методичними 

об'єднаннями викладачів. Керівники цих об'єднань очолюють і організовують 

творчі групи викладачів, які постійно працюють над удосконаленням навчальних 

програм, їх структурою, методиками викладання. А Департамент культури 

проводить постійний моніторинг основних показників діяльності мистецьких 

навчальних закладів громади, готуючи аналітичні матеріали, статистичні дані, 

узагальнюються звіти щодо діяльності мистецьких шкіл. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ: 

 

1. Не закінчені капітальні ремонти Центру культури і мистецтв по вул. 

Шевченка, 1 та Народного дому «Княгинин», що по вул. Галицька, 40. 

2. Потреба у капітальних ремонтах приміщень клубних закладів сіл Івано-

Франківської МТГ. 

3. Відсутність концертного залу у дитячій музичній школі № 3 ім. А. Кос-

Анатольського по вул. Галицька,101 (приміщення залу знаходиться в 

аварійному стані та ремонту не підлягає). 

4. Дитяча музична школа № 1 ім. М. Лисенка знаходиться в орендованому 

приміщенні по вул. Незалежності, 46 (до 12.12.2025р.). 

5. Центр сучасного мистецтва знаходиться в орендованому приміщенні по вул. 

Марійки Підгірянки, 23 (до 01.10.2023р.) 

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ НА 2022 РІК: 

 

Основна діяльність та культурно-просвітницька робота 

 

1. Забезпечення належного функціонування базової мережі закладів і установ 

культури Івано-Франківської МТГ. 

2. Активізація громадського сектору у сфері культури міста.  

3. Участь у конкурсах грантових програм з метою залучення додаткових коштів. 

4. Сприяння міжнародному обміну у галузі культури. 

 

Матеріально-технічної база 

закладів та установ культури міста 

 

1. Проведення капітального ремонту Центру культури і мистецтв та Народного 

дому «Княгинин». 

2. Капітальний ремонт фасаду дитячої художньої школи. Покращення 

матеріально-технічного стану закладів культури сіл Івано-Франківської МТГ. 

3. Проведення ремонтів бібліотек-філій МЦБС. 

 

 

 

 


