
 

План основних заходів м. Коломиї 04.02.2019-10.02.2019 
Час  

 

 проведення 

Місце   

проведення 

Назва заходу 

Понеділок 04.02 

 Всесвітній день боротьби проти раку 
 

08:00 

площа 

Відродження, 1  

УКГ, каб №1 

Нарада у заступника міського голови Б.Федорука 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  

  09:00-  

18:00 

Музей історії  

міста Коломиї 

Тематичні екскурсії для відвідувачів Коломийського музею 

національно-визвольної боротьби, присвячені 90-річчю 

створення ОУН 

Вівторок 05.02 

08:00 Комунальні 

підприємства 

міської ради 

Оперативна виїзна нарада у заступника міського голови 

Б.Федорука  

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 
Міська рада, 

зал засідань 

Засідання дорадчого комітету з ефективного врядування і 

розвитку для впровадження Проекту «Партнерство для 

розвитку міст» у місті Коломиї 

13:00 Міська рада, 

каб. №23     

Прийом громадян з особистих питань у заступника міського 

голови О.Дячука 

14:30 

Міська 

бібліотека №3 

для дорослих 

Година поезії «Галина Турелик – окраса поезії Прикарпаття» 

(до 70-річчя від дня народження поетеси)) 

15:00 

ЗОШ №5  

(міська 

бібліотека №4 

для дорослих) 

Година духовності «Дух толерантності» (до протидії проявам 

ксенофобії, расової та етнічної дискримінації) 

17:00 

Приміщення 

БФ «Карітас-

Коломия» 

вул.Гетьман-

ська, 36 

Розколяда і танцювальний вечір клубу за інтересом 

«Дивоцвіт» МПК «Народний дім» 

Середа 06.02 

08:00 

площа 

Відродження, 1  

УКГ, каб №1 

Нарада у заступника міського голови Б.Федорука 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 



12:30 

Міська 

бібліотека №2 

для дітей 

ім.Т.Мельни-

чука 
 

Літературна мозаїка «Письменники Прикарпаття дітям» 

13:00 площа 

Відродження, 1  

УКГ, каб №1  

Прийом громадян з особистих питань у заступника міського 

голови Б.Федорука 

 

14:00 

Міська 

бібліотека №1 

для дорослих 

Віртуальна презентація  творчості  «Неповторне слово Галини 

Турелик (до 70-річчя від дня народження письменниці) 

 

15:30  Управління 

освіти, актова 

зала 

Інформаційно-інструктивна нарада щодо правил проведення 

конкурсу «Кенгуру - 2019» 

 

Четвер 07.02 

08:00 Комунальні 

підприємства 

міської ради 

Оперативна виїзна нарада у заступника міського голови 

Б.Федорука  

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  ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 5 ім. 

Т.Шевченка, 

актова зала 

Міський конкурс хореографічних колективів серед здобувачів 

освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

10:00  

 

Коломийська 

міськрайонна 

філія  

Семінар  з роботодавцями на тему:« Дотримання норм 

законодавства  про зайнятість населення та працю, легалізації 

зайнятості і заробітної плати (у тому числі, особам з 

інвалідністю» 

11:00 
ДМШ №2 

ім.Г.Грабець 
Шкільний конкурс-фестиваль «Cantabile Art» 

14:00 

Міська 

бібліотека №2  

для дорослих 

Любительське об’єднання «Господарочка»: майстер-клас від  

Марії Ступарик «Руками створена краса»  

 

П'ятниця 08.02 

08:00 

площа 

Відродження, 1  

УКГ, каб №1 

Нарада у заступника міського голови Б.Федорука 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 

12:30  ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 5ім. 

Т.Шевченка, 

Конкурс з образотворчого мистецтва  



актова зала 

 13:00 Міська рада,  

каб. № 19 

Прийом громадян з особистих питань у керуючого справами 

виконкому Т.Кухтара 

14:00 

Міська 

бібліотека №3  

для дорослих 

Година мистецтва «Чарівний світ Ельзи Бесков» (до 145-річчя 

від дня народження) 

15:00 
ДМШ №2 

ім.Г.Грабець 
Шкільний конкурс-фестиваль «Cantabile Art» 

 

Субота 09.02 

 Міжнародний день стоматолога 
Відповідальний черговий: Григорук Володимир Романович – перший 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 

 

Неділя 10.02 

 

 


