
 

План основних заходів м. Коломиї 11.02.2019-17.02.2019 
Час  

 

 проведення 

Місце   

проведення 

Назва заходу 

Понеділок 11.02 

08:00 

площа 

Відродження, 1  

УКГ, каб №1 

Нарада за участі керівників комунальних підприємств міської 

ради 

08:30 
Міська рада, 

зал засідань 

Щотижнева оперативна нарада керівників відділів, управлінь, 

комунальних підприємств міської ради та керівників 

державних установ у міського голови І.Слюзара 

10:00 
ДМШ №1 

ім.А.Кос-

Анатольського 

Конкурс виконавської майстерності “Crescendo-classik” 

11:00 Міська рада, 

каб. №13 

Прийом громадян з особистих питань у секретаря міської ради 

О.Романюка 

Вівторок 12.02 

08:00 Комунальні 

підприємства 

міської ради 

Оперативна виїзна нарада  

08:15 Міська рада,                

каб. № 20 

Оперативна нарада у міського голови із заступниками міського 

голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконкому 

 09:00- 

18:00 
Музей історії  

міста Коломиї 

Тематичні екскурсії для відвідувачів Коломийського музею 

національно-визвольної боротьби, присвячені 90-річчю 

створення ОУН 

10:00 
ДМШ №1 

ім.А.Кос-

Анатольського 

Конкурс виконавської майстерності “Crescendo-classik” 

13:00 Міська рада, 

каб. №31   

Прийом громадян з особистих питань у заступника міського 

голови В.Бойцана 

 

Середа 13.02 

08:00 

площа 

Відродження, 1  

УКГ, каб №1 

Нарада за участі керівників комунальних підприємств міської 

ради 

08:15 Міська рада,                

каб. № 20 

Оперативна нарада у міського голови із заступниками міського 

голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконкому 

 09:00- 

18:00 
Музей історії  

міста Коломиї 

Тематичні екскурсії для відвідувачів Коломийського музею 

національно-визвольної боротьби, присвячені 90-річчю 

створення ОУН 

10:00 
ДМШ №1 

ім.А.Кос-

Анатольського 

Конкурс виконавської майстерності “Crescendo-classik” 

13:00 Міська рада, 

каб. №21   

Прийом громадян з особистих питань у першого заступника 

міського голови В.Григорука 

 

14:00 

Міська 

бібліотека №1 

для дорослих 

Година застереження «Вчимося жити по закону» 



14:00 

Міська 

бібліотека №4  

для дорослих 

Історична година «останній гетьман» (до 115-річчя від дня 

народження Данила Скоропадського) 

Четвер 14.02 

08:00 Комунальні 

підприємства 

міської ради 

Оперативна виїзна нарада  

08:15   Міська рада,                

каб. № 20 

Оперативна нарада у міського голови із заступниками міського 

голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконкому 

 09:00- 

18:00 
Музей історії  

міста Коломиї 

Тематичні екскурсії для відвідувачів Коломийського музею 

національно-визвольної боротьби, присвячені 90-річчю 

створення ОУН 

  09:00- 

18:00 

Міська 

бібліотека №1  

для дітей 

Акція «Подаруй бібліотеці книгу» (14.02 – День дарування 

книг) 

10:00 
Міська рада,                

каб. № 21 

Спільне засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС і Ради з 

питань безпечної життєдіяльності населення м.Коломиї 

10:00 
ДМШ №1 

ім.А.Кос-

Анатольського 

Конкурс виконавської майстерності “Crescendo-classik” 

14:00 
Міська 

бібліотека 

 для юнацтва 

Літературна вечірка «На побачення в бібліотеку»,  

присвячена Дню Святого Валентина 

15:00 
Міська 

бібліотека №3 

 для дорослих 

Тематичний вечір «Моя душа чекає дива» (до Дня святого 

Валентина) 

 

П'ятниця 15.02 

 Стрітення Господнє 

 День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

 День комп’ютерника 
 

08:00 

площа 

Відродження, 1 

УКГ, каб №1 

Нарада за участі керівників комунальних  

підприємств  міської ради 

08:15 Міська рада,                

каб. № 20 

Оперативна нарада у міського голови із заступниками міського 

голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконкому 

09:00 

Біля могил 

загиблих 

афганців 

с.Воскресинці 

(Народний дім, 

бібл.) 

Тематична година «Афганістан забути не дано» (до 30-ої 

річниці виведення військ з Республіки Афганістан) 

 09:00- 

18:00 
Музей історії  

міста Коломиї 

Тематичні екскурсії для відвідувачів Коломийського музею 

національно-визвольної боротьби, присвячені 90-річчю 

створення ОУН 

10:00 

ДМШ №1 

ім.А.Кос-

Анатольського 

 

Конкурс виконавської майстерності “Crescendo-classik” 



12:00 

ЗОШ №2  

(міська 

бібліотека №2  

для дорослих) 

Народознавча мозаїка «Стрітення Господнє: історія та 

традиції» 

 13:00 Міська рада,  

каб. № 19 

Прийом громадян з особистих питань у керуючого справами 

виконкому Т.Кухтара 

13:00 Меморіальний 

комплекс 

загиблих 

краян в 

Афганістані 

Мітинг-реквієм присвячений 30-річниці виведення військ з 

Афганістану 

14:00 

МПК 

«Народний 

дім» 

Благодійна прем’єра вистави «Ніч перед Різдвом» (народного 

аматорського театру поезії «Орфей» та народного ансамблю 

танцю «Сварга») 

15:00 

ДМШ №1 

ім.А.Кос-

Анатольського 

Концерт переможців конкурсу виконавської майстерності 

“Crescendo-classik” 

Виїзний прийом громадян 

  09:30- 

10:30 с.Шепарівці 
Виїзний прийом громадян з особистих питань у міського 

голови І.Слюзара 

 10:30- 

11:30 с.Товмачик 
Виїзний прийом громадян з особистих питань у міського 

голови І.Слюзара 

 11:30- 

12:30 с.Іванівці 
Виїзний прийом громадян з особистих питань у міського 

голови І.Слюзара 

  13:00- 

14:00 с.Саджавка 
Виїзний прийом громадян з особистих питань у міського 

голови І.Слюзара 

  15:00- 

16:00 с.Воскресинці 
Виїзний прийом громадян з особистих питань у міського 

голови І.Слюзара 

 

Субота 16.02 

Відповідальний черговий: Дячук Олег Дмитрович – заступник міського голови 

 09:00- 

18:00 
Музей історії  

міста Коломиї 

Тематичні екскурсії для відвідувачів Коломийського музею 

національно-визвольної боротьби, присвячені 90-річчю 

створення ОУН 

10:00 
ДМШ №1 

ім.А.Кос-

Анатольського 

Конкурс виконавської майстерності “Crescendo-classik” 

 

Неділя 17.02 

 09:00- 

18:00 
Музей історії  

міста Коломиї 

Тематичні екскурсії для відвідувачів Коломийського музею 

національно-визвольної боротьби, присвячені 90-річчю 

створення ОУН 

10:00 
ДМШ №1 

ім.А.Кос-

Анатольського 

Конкурс виконавської майстерності “Crescendo-classik” 

 



12:00 
Саджавська 

сільська рада 
Зустріч-спогад «Події на Майдані очима саджавчан» 

16:00 

МПК 

«Народний 

дім» 

Благодійна прем’єра вистави «Ніч перед Різдвом» (народного 

аматорського театру поезії «Орфей» та народного ансамблю 

танцю «Сварга») 
 

─  важливі                                   ─  молодіжні, дитячі                   ─  дні народження 
 
 

 

─ офіційні                                   ─  спортивні 
 
 

─ культурні                                 ─ благодійні 


