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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до звіту про виконання регіональної цільової програми  

“Просвіта: ХХІ століття” на 2013-2016 роки 
 

 
За час дії регіональної цільової програми “Просвіта: ХХІ століття” на 2013-2016 роки 

з обласного бюджету станом на 01.09. 2016 року виділено 2 169 144,24 грн. Більше 90% 
з виділених ресурсів витрачено на утримання Народного дому «Просвіта»:  

- оплата праці працівників – 1 652 211,00 грн; 
- оплата за електроенергію та теплоенергію – 321 441,13 грн; 
- оплата за матеріали для функціонування та поточного ремонту – 160 835,24 грн; 
- поточний ремонт – 34 601,87 грн. 
Районні (міськрайонні) та міські ( міст обласного значення) об’єднання «Просвіти» 

фінансувалися з районних (міських) бюджетів незначною мірою, на рівні підтримки 
окремих заходів, за винятком м. Івано-Франківська. 

За звітний період 2013-2016 рр. в НД «Просвіта» в рамках програми «Просвіта: ХХІ 
ст.» проведено більше 500 різноманітних заходів: відзначення пам’ятних дат, державних 
та релігійних свят, лекцій, круглих столів, концертів, зустрічей і т. ін., більшість з яких на 
регулярній основі. 

При Народному домі «Просвіта» на громадських засадах успішно діють художні 
колективи: «Квіти Ромену», «Берегиня» («Союз українок»), «Пшеничне перевесло» 
(«Жіноча Громада»), «Фронтові друзі», «Червона калина» (до 2016 р.); функціонує 
вокальна студія «Клуб обдарованих дітей»; студія звукозапису; музична фолькстудія 
«Етноскарб»; студія танців «Імпульс»; проводяться танцювальні заняття 
неповносправної молоді (на інвалідних колясках). Також безоплатно розміщуються 
декілька громадських організацій, зокрема «Союз українок», «Жіноча громада», 
«Лемківщина», розміщені також ОО «Клуб виборців», офіс «Укрінформу». 

Окрім того, в приміщені Народного дому «Просвіта» тимчасово розміщений (без 
оплати оренди) регіональний штаб з питань соціального забезпечення громадян 
України, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та районів проведення 
АТО, який включає представників МНС; Так само безоплатно користуються 
приміщеннями Народного дому представники багатьох громадських організацій 
(«Пласт», «Правий сектор», «Азов», «Клич», «Сокіл», «Світовид» «Карпатська Січ» та 
інші.). 

Продовжуючи просвітянську традицію, голова обласного об’єднання «Просвіта» 
С.Волковецький та голови районних просвітянських об’єднань у звітному періоді 
працювали на громадських засадах (безоплатно). 

За звітний період в Народному домі «Просвіта» проведений значний обсяг 
ремонтних робіт загальною сумою 598 403 грн, отриманою від оренди (207 801 грн), з 
обласного бюджету (195 436,24 грн) та благодійної допомоги (195 166 грн). Ці роботи 
включають в себе поточний ремонт, художнє оформлення вестибюлю, заміна вікон на 
енергозберігаючі, цинкування даху, ремонт кімнат, утеплення стін, монтаж електрокотлів 
та ін. 

У 2013 році подвір’я НД «Просвіта» викладено бруківкою. Витрачено 49 000 грн: 
20 000 грн з бюджету м. Івано-Франківська, 29 000 грн - за рахунок благодійної допомоги. 



У 2014 році організовано музей Народної шани Т. Шевченка до його 200-річного 
ювілею. Витрачено коштів на суму 239 607 грн. Цільове бюджетне фінансування – 179 
731 грн. (в тому числі:ремонт приміщення – 69 023, на художнє оформлення – 52 000 
грн.; додаткову лінію електропередач – 49 389 грн., пожежну сигналізацію – 9 319 грн.). 
Благодійні пожертвування меценатів – 59 876 грн. витрачено на придбання експонатів. 

Виготовлена проектна документація реконструкції актового залу на суму 55 754 грн. 
Загальна вартість проекту складає 801 887 грн. Частина цих робіт виконана: утеплено 
стелю над актовим залом (55 081 грн). Окрім цього, ще раніше замінено 4 вікна актового 
залу на енергозберігаючі (1 900 грн), замінено 6 дверей (18 600 грн), проведено 
реконструкцію опалення (66 759 грн). 

У 2016 році виділено 170 000 грн на ремонт актового залу. З 18.09.2016 р. 
продовжуються ремонтні роботи на зазначену суму.  

В Івано-Франківській області дії більше 800 осередків «Просвіти» з них більше 400 в 
закладах освіти та культури. 

Щороку лектори «Просвіти» читають більше 50 лекцій з метою пропагування 
українських національних цінностей, державності України, активної громадянської 
позиції, висвітлення проблем у суспільстві, здорового способу життя та ін. в районах 
області 

За період 2013-2016 рр. започатковано проведення щорічних обласних 
просвітянських відпочинкових таборів, стала традицією підтримка «Просвітою» 
релігійних прощ в Маріямпіль та в Унів, проведено десятки виїздних просвітницьких та 
концертних заходів у районах,. 

В цілому програма «Просвіта: XXI століття» на 2013-2016 рр. виконується повною 
мірою на рівні області з обсягом фінансування до 85 % порівняно до запланованих 
Програмою показників, а на рівні районів, міст має місце лише незначна фінансова 
підтримка з місцевих бюджетів ( виняток - м. Івано-Франківськ). 

 



Перелік заходів, 
обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми 
“Просвіта: ХХІ століття” на 2013-2016 роки та звіт про виконання  

Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Виконання Виконавці Термін 

виконання Роки Всього, 
тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

Районні, 
міські 

бюджети 
Інші джерела 
фінансування 

2013-2016 
роки, в т.ч. 2890 2700 – 190 

2013 580 540 – 40 
2014 710 665 – 45 
2015 770 720 – 50 

1 
Проведення заходів та фінансова підтримка 
Івано-Франківського обласного об’єднання 
ВУТ “Просвіта” ім. Т.Шевченка. 

Управління культури, 
національностей та релігій 

облдержадміністрації,  
Івано-Франківське обласне 
об’єднання ВУТ “Просвіта” 

ім. Т.Шевченка 

2013-2016 
роки 

2016 830 775 - 35 

 2013 р. З обласного бюджету надійшло 534,400 грн: 
 

 
Витрачено    534,400: 
Оплата праці    371,896 (в т.ч. нарахування 109,547) 
Електроенергія    86,407 
Теплова енергія   6,993 
Матеріали, інвентар   69,081 

 2014 р. З обласного бюджету надійшло 540,000 грн: 
 

Витрачено    540,000: 
Оплата праці    428,497  (в т.ч. нарахування 126,598) 
Електроенергія   74,503 
Матеріали, обладнання  37,000 

 2015 р. З обласного бюджету надійшло 673 ,591 грн: 
 

Витрачено    673 591,37: 
Оплата праці    532 173,00  (в т.ч. нарахування 143,044) 
Електроенергія    99 996,13 
Поточний ремонт   21 427,00 
Матеріали,     19 995,24 

 2016 р. З обласного бюджету заплановано 754,400 грн: 
 

Витрачено                            754,400: 
Оплата праці     512,455    (в т.ч. нарахування 92,410) 
Електроенергія     100,000       
Поточний ремонт    98,000    
Матеріали,      43,945       

 
2013-2016 
роки, в т.ч. 2000 – 2000 – 

2013 500 – 500 – 
2014 500 – 500 – 
2015 500 – 500 – 

2 
Проведення заходів та фінансова підтримка 
районних, міських та міськрайонних 
об’єднань ВУТ “Просвіта” ім. Т.Шевченка. 

Райдержадміністрації,  
виконавчі комітети міських рад 

міст обласного значення, районні, 
міські та міськрайонні об’єднання 
ВУТ “Просвіта” ім. Т.Шевченка 

2013-2016 
роки 

2016 500 – 500  

 Заходи та часткова фінансова підтримка районних, міських та міськрайонних об’єднань відбувалася на рівні міст, районів з відповідних бюджетів. Звіти 
подавалися у районні та міські ради.  



Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Виконання Виконавці Термін 

виконання Роки Всього, 
тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

Районні, 
міські 

бюджети 
Інші джерела 
фінансування 

3 

Проведення просвітянських заходів у НД "Прос-
віта" власними силами та разом з іншими гро-
мадськими організаціями. Відзначення пам’ят-
них дат, державних та релігійних свят, лекцій, 
круглих столів, концертів, зустрічей і т. ін.  

Івано-Франківське обласне 
об’єднання ВУТ “Просвіта”  

ім. Т.Шевченка 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 

«Різдво в Просвіті» (2013-2016 рр.), Розколяди (2013-2016 рр.), заходи до Дня рідної мови (2013-2016 рр.), відзначення Шевченківських днів: концерти,  
Шевченківські читання, (2013-2016 рр.), «Великодні забави» (2013-2016 рр.), День Незалежності України (2013-2016 рр.), День знань (2013-2016 рр.), 
Річниця створення УПА, День Українського козацтва, День української мови та писемності (2013-2016 рр.), Вечори пам’яті бою під Крутами (2014 р., 
2015р), День святого Валентина (2013 р., 2016 р.), Всесвітній День поезії (2014-2016 рр.), День Матері (2014-2016 рр.), Міжнародний день захисту дітей 
(2014-2016рр.), День Конституції (2014-2016рр.), День проголошення української державності (2014-2016 рр.), День Прапора (2014-2015 рр.), День 
Соборності (2015-2016 рр.), День злуки (2015 р.), День святого Миколая (2014-2016 рр.), «Герої не вмирають» до річниці розстрілу Небесної сотні 
(2015-2016 рр.), Духовна академія та концерт до 150-річчя Андрея Шептицького (2015 р.), 150-річчя першого виконання Гімну України (2015 р.), 
«Марафон написання листів» до дня прав людини (2015 р.), вечір пам’яті С. Бандери (2015-2016 рр.), організація ходи до пам’ятника Т. Шевченка в 
день річниці його перепоховання в Україні (2013-2016рр.) 
Відзначення ювілеїв видатних Українців: 200 річчя Шевченка, 160 річчя І. Франка (2016 р.), 100 річчя з дня смерті Л. Українки (2014 р.), 150-річчя 
Андрея Шептицького(2015 р.), 130-річчя Омеляна Ковча (капелан УГА) (2014 р.), 100-річчя Василя Андрусяка «Різуна» (2015 р.), 65-річчя з дня загибелі 
Романа Шухевича (2015 р.), 120-річчя Юрія Шкрумеляка (2015 р.), 205-річчя Осипа Заячківського (2015 р.), 130-річчя Миколи Саєвича (2015 р.), 200-
річчя Михайла Вербицького, 125-річчя Євгена Коновальця (2016 р.), 75-річчя з дня смерті Б. Лепкого (2016 р.) 
Презентації книжок: Євгена Перепічки «Феномен Степана Бандери» (2013 р.), Василя Гука «Шлях до волі» (2013 р.), Юрія Михальчишина «Ватра» 
(2013 р.), Михайла Гачинського «Петрів в часи жорстокого століття», Лесі Домарчук «Душі скрабниця» (2013 р.), «Вірші з майдану» (2014 р.), Дмитра 
Захарука «З під машкари»(2014 р.), «75 – вибране до ювілею» (2015 р.), «А сотню вже зустріли небеса» (2014 р.), Василя Хитрука «Золота булава 
(Духовний код Трипілля, України і Європи)» (2014 р.), Михайла Дземана та Романа Рибчина «Іван Макух – повернення із забуття» (2015 р.), Віри 
Багірової «Таємниця місячного сяйва» (2015 р.), Стефана Гаха «Пізнайте правду, яку від Вас ховають) (2015 р.), Мирослава Пастернака «Українські 
народні пісні» та «З Україною в серці» (2015 р.), Романа Паньківа «Збірки поезії» (2015), «Забута самотність або вовки і люди» (2016 рр.), Наталії 
Крісман «Рабство у генах лікують повстанням» (2015 р.), Любові Маринович та Юрія Зайцева «Благословенні душі, що вміють випромінювати» (2015 
р.), Василя Клічака «Вздовж дарованих Божих днів» (2016 р.), Віктора Тимченка «Модерний націоналізм» (2016 р.), Дмитра Павличка «Козацькі 
поеми»(2016 р.), Дмитра Савченка «Заколот»(2016 р.)  
Круглі столи: «Духовність нації та її вплив на на матеріальний світ» (2013 р.), «25-річчя підняття прапора над Ратушею м. Івано-Франківська» (2015 р.), 
«Сімейні цінності українців» (2015 р.), «Конституція України» (2015 р.), «До Міжнародного дня прав людини», «Як будувати рідну хату» (2015 р.), 
«Християнство і патріотизм: Виклики часу», «Стан української мови в Україні» (2016 р.), «Росія чи Московія? Історична справедливість» (2016 р.), 
«Християнська етика: проблеми і перспективи навчання і виховання дітей та молоді» (2016 р.). 
Благодійні концерти: разом з Прикарпатським університетом (2013 р.), за участю гурту «Тінь Сонця» (2014 р., 2015 р.), за участю гурту «Патроничі» 
(2015 р.), за участю студентів Медичного університету (2015 р.), 
Перегляди патріотичних відеофільмів про УПА (2013-2016 рр.), січових стрільців (2013-2016 рр.), Степана Бандеру (2013-2016 рр.), Романа 
Шухевича (2015 р.), Небесну сотню (2015 р.), Азов (2016 р.), Майдан (2016 р.) та ін. 
Релігійні прощі: в Маріямпіль (2014-2016 рр.), Унів (з Бурштина) (2013-2016 рр.), 
Майстеркласи: по писанкарству (2015 р.), вишивці (2013-2016 рр.), театральному мистецтву (2015 р.), вокальному мистецтву (2015-2016 рр.), співу 
колискових пісень (2013 р.), народних та сучасних танцях (2013-2016 рр.) 
Благодійні роздачі одягу (2015-2016 рр.) 



Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Виконання Виконавці Термін 

виконання Роки Всього, 
тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

Районні, 
міські 

бюджети 
Інші джерела 
фінансування 

4 

Сприяння в організації та діяльності 
просвітянських структур в кожному 
населеному пункті. Поїздки в села з метою 
організації просвітянського активу. 

Райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 

обласного значення, 
районні, міські та міськрайонні 

об’єднання ВУТ “Просвіта” 
ім. Т.Шевченка, департамент 
освіти, науки, сім’ї, молоді та 
спорту, управління культури, 
національностей та релігій, 

департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 В області налічується більше 800 осередків «Просвіти». Впродовж 2013-2016 рр утворено нових та перереєстровано більше 100 осередків. 
 

5 

Сприяння у вирішенні питання щодо 
забезпечення відповідними приміщеннями 
організацій “Просвіти”, враховуючи 
можливість повернення народних домів 
колишньої “Просвіти”, зведених за кошти 
громад. 

Райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 

обласного значення 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 Питання вирішували безпосередньо на місцях, сприяння надавали Коломийському РМО, Косівському РО «Просвіта». 
 

6 

Надання допомоги у створенні та діяльності 
просвітянських осередків у закладах освіти, 
культури, охорони здоров’я. Врахування 
просвітянської діяльності при проведенні 
атестацій працівників. 

Райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 

обласного значення, департамент 
освіти, науки, сім’ї, молоді та 
спорту, управління культури, 
національностей та релігій, 

департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 У закладах освіти та культури області налічується більше 500 осередків «Просвіти», за звітні роки більшу частину з них перереєстровано. 
Просвітянська діяльність частково враховується в професійній роботі педагогів 



Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Виконання Виконавці Термін 

виконання Роки Всього, 
тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

Районні, 
міські 

бюджети 
Інші джерела 
фінансування 

7 

Сприяння організації та забезпечення 
діяльності просвітянського лекторію з метою 
пропагування українських національних 
цінностей, державності України, активної 
громадянської позиції, висвітлення проблем 
у суспільстві і т. ін. 

Райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 

обласного значення, Івано-
Франківське обласне об’єднання 
ВУТ “Просвіта” ім. Т.Шевченка, 
департамент освіти, науки, сім’ї, 

молоді та спорту, управління 
культури, національностей та 

релігій обласної державної 
адміністрації 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 

Протягом 2013-2016 рр. просвітянськими лекторами було проведено більше 200 виїзних лекцій у районах та містах області. Зокрема лекторами були: 
АРСЕНИЧ Петро Іванович, Заслужений працівник культури України, доцент Прикарпатського національного університету, краєзнавець, просвітянин (1. 
УСС і УГА в боротьбі за волю України. Станиславів – столиця ЗУНР. 2. Діяльність ОУН і УПА на Прикарпатті (1930-1950 рр.). 3. Діяльність «Просвіти» 
та просвітян та членів НТШ на Прикарпатті. 4. Гуцули, бойки, лемки їх історія, звичаї та традиції. ) 
ВОЛКОВЕЦЬКИЙ Степан Васильович. Голова обласного об’єднання ВУТ «Просвіти». ім. Т. Шевченка, депутат обласної ради , депутат Верховної ради 
І- II  скликання, екс-Посол України в Грузії та в Азербайджані (Суспільно-політична ситуація в Україні. Воєнна агресія Росії. 2. Українська дипломатія в 
умовах російської агресії. 3. Українська державність. Проблеми утвердження. Національна безпека). 
ГЕНИК Степан Миколайович. Доктор медичних наук, професор. (1. Хвороби і смерть Т. Шевченка. 2. Соціально-медичні причини вимирання української 
нації). 
ЗАХАРУК Дмитро Васильович. Письменник, депутат Верховної Ради І-го скликання, депутат обласної ради, заступник голови ОО ВУТ «Просвіта». (1. 
Національна ідея як головний духовний ресурс нації. 2. Нова українська родина, як складова моделі самовідтворення і єдності нації). 
РОМАНИШИН Євген Іванович. Заслужений лікар України, заступник голови ОО ВУТ «Просвіта» (1. Охорона здоров’я нації – питання національної 
безпеки держави. 2. Харчування і здоров’я (ГМО, та ін.). 3. Генетика і здоров’я (змішані шлюби і ін.). 4. Негативні впливи на здоров’я людей (шкідливі 
звички: алкоголізм, наркоманія і т.п.) електромагнітне поле (мобільні телефони, комп’ютери, телевізор і т.п.) та ін.). 
СЛОНЬОВСЬКА Ольга Василівна. Професор Прикарпатського національного університету (1. «Національна ідея» у творчості Шевченка. 2. Л. Костенко 
– геній нашої доби). 
ПАХОЛОК Марія Євгенівна, член ради ОО ВУТ «Просвіта» ім.. Т. Шевченка («Правильне харчування, як основа здоров’я людини», «Екологічна 
ситуація на Прикарпатті». 

2013-2016 
роки в т.ч. 52 52 – – 

2013 10 10 – – 

2014 12 12 – – 

2015 14 14 – – 
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Забезпечення видавничої діяльності 
обласного об’єднання "Просвіта", в т.ч. з 
питань історії України, мови, краєзнавства, 
здорового способу життя, юридичних питань, 
видання практичних порадників для ведення 
сільського господарства, городників, 
садівників, бджолярів і т.п. Запис та видання 
українських пісень, колядок та щедрівок, 
гаївок, обрядових пісень, збірників сценаріїв. 

Інформаційно-аналітичне 
управління обласної державної 
адміністрації, Івано-Франківське 

обласне об’єднання ВУТ 
“Просвіта” ім. Т.Шевченка 

2013-2016 
роки 

2016 16 16 – – 

 За період 2013-2016 рр. з обласного бюджету кошти на забезпечення видавничої діяльності обласного об’єднання "Просвіта" не виділялися. 



Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Виконання Виконавці Термін 

виконання Роки Всього, 
тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

Районні, 
міські 

бюджети 
Інші джерела 
фінансування 

Власними силами випущено збірки колядок та щедрівок, «Великодні гаївки», «Українські народні пісні», збірку майданівської поезії, плакати по 
здоровому способу життя, методички з культури мовлення, серію листівок про відомих українських письменників, краєзнавчі видання. 

9 Видання просвітянського тижневика 
“Галицька Просвіта”. 

Івано-Франківське обласне 
об’єднання ВУТ “Просвіта”  

ім. Т.Шевченка 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – –   

 З початку випущено 192 номери тижневика «Галицька Просвіта», загальним тиражем більше 150 000 примірників 
2013-2016 

роки 110 30 69 11 

2013 11 – – 11 

2014 31 10 21 – 

2015 33 10 23 – 

10 Передплата газети “Галицька Просвіта” для 
всіх навчальних закладів області. 

Департамент освіти, науки, сім’ї, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 

обласного значення 

2013-2016 
роки 

2016 35 10 25 – 
 За період 2013-2016 рр. з обласного бюджету кошти на передплату тижневика "Галицька Просвіта" не виділялися. 

11 

Підтримка діяльності "Молодої Просвіти" з 
метою продовження просвітянських традицій 
та виховання молоді. Підтримка ініціатив та 
проектів "Молодої Просвіти". 

Департамент освіти, науки, сім’ї, 
молоді та спорту, інформаційно-
аналітичне управління обласної 
державної адміністрації, Івано-

Франківське обласне об’єднання 
ВУТ "Просвіта" ім. Т.Шевченка 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 Підтримка діяльності "Молодої Просвіти" здійснювалася наданням методичних матеріалів, наданням приміщення НД «Просвіта» для заходів та 
проектів, транспортним забезпеченням, створенням у навчальних закладах осередків «Молодої Просвіти». 

2013-2016 
роки, в т.ч. 960 760 – 200 

2013 200 – – 200 

2014 760 760 – – 

2015 – – – – 

12 

Проведення ремонтних робіт Народного 
дому «Просвіта», в т.ч. капітального ремонту 
актового залу, враховуючи створення музею 
пам’яті Т. Шевченка до його 200-річного 
ювілею в Народному домі. 

Департамент будівництва, 
житлово-комунального 

господарства, містобудування та 
архітектури обласної державної 
адміністрації, Івано-Франківське 

обласне об’єднання ВУТ 
«Просвіта» м.. Т.Шевченка 

2013-2016 
роки 

2016 – – – – 

 2013 р. На благодійний рахунок надійшло 200 000 грн 
 

Витрачено    200 000  
Художнє оформлення вестибюлю Народного дому  



Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Виконання Виконавці Термін 

виконання Роки Всього, 
тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

Районні, 
міські 

бюджети 
Інші джерела 
фінансування 

 

2014 р. На створення музею Народної шани Т. Шевченка 
            З обласного бюджету виділено       179 731 грн, 
            На благодійний рахунок надійшло     59 876 

 

Витрачено                                     239 607 грн.  
Ремонтні роботи – 69 023 грн.  
Художнє оформлення – 52 000 грн.;  
Додаткова лінію електропередач – 49 389 грн.,  
Пожежна сигналізація – 9 319 грн.).  
Благодійні пожертвування меценатів – 59 876 грн. витрачено на 
придбання експонатів. 

 2015 р. З обласного бюджету виділено 110 835 грн на ремонт актового залу. 
 

Витрачено    110 835: 
Проект та експертиза  55 754 
Утеплення стелі   55 081 
 

 2016 р. З обласного бюджету виділено 170 000 грн. на ремонт актового залу 
 Ремонтні роботи розпочали 18.09.2016 р. 

13 
Завершення робіт з впорядкування подвір’я 
Народного дому "Просвіта" (викладення 
бруківкою). 

Виконавчий комітет Івано-
Франківської міської ради, Івано-
Франківське обласне об’єднання 
ВУТ "Просвіта" ім. Т.Шевченка 

2013 рік 2013 рік 49 – 49 – 

 Все подвір’я Народного дому "Просвіта" викладене бруківкою згідно плану, витрачено 20 000 грн з бюджету міста Івано-Франківська, решта – за 
благодійну допомогу 

14 Проведення краєзнавчих екскурсій. 

Івано-Франківське обласне 
об’єднання ВУТ "Просвіта" 
ім. Т.Шевченка, управління 

культури, національностей та 
релігій обласної державної 

адміністрації  

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 Щороку «Просвітою» організовуються краєзнавчі екскурсії по визначних місцях України, зокрема проводилися екскурсії до Канева, Кам’янця-
Подільського, Чернігова, Гошева, Криворівні, Старого Угринева, Гути, Коломиї, Тишківців, Білих Ослав… 

15 
Виїзд в райони з просвітницькими та 
концертними програмами. Обмін досвідом 
між просвітянськими структурами. 

Обласне, районні та міські 
об’єднання ВУТ "Просвіта" 
ім. Т.Шевченка, управління 

культури, національностей та 
релігій обласної державної 

адміністрації 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 
За звітний період організовано більше 10 виїздів у райони з великим просвітницькими та концертними заходами (окрім лекторію), зокрема організовано 
виїзди до Коломиї, Криворівні, Тишківців, Витвиці, Білих Ослав, Каменю, Соколу, Бурштину, Буковелю, Обертина, Гостева, Бортник, Нижнього 
Березова, Космача та ін. 



Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Виконання Виконавці Термін 

виконання Роки Всього, 
тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

Районні, 
міські 

бюджети 
Інші джерела 
фінансування 

16 
Забезпечення регулярних радіопередач 
"Дзвони Просвіти" на обласному радіо та на 
радіо "Дзвони". 

Інформаційно-аналітичне 
управління, Івано-Франківське 

обласне об’єднання ВУТ 
"Просвіта" ім. Т.Шевченка, ОДТРК 

"Карпати" 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 

На обласному радіо в суботу та неділю кожного тижня звучить просвітянська програма (по 30 хв), кожної першої суботимісяця по проводому радіо 
звучить 30-хвилинна «Дзвони Просвіти», а також кожної першої неділі місяця звучить радіожурнал «Ярославна» для жінок. 
На радіо «Дзвони» кожного місяця проводяться інтерв’ю з просвітянами, оголошується інформація про діяльність «Просвіти» та анонси про 
просвітянські заходи 

17 

Забезпечення діяльності художніх колективів 
Народного дому "Просвіта": "Квіти ромену", 
"Червона калина", хору Союзу українок 
"Берегиня", студії вокального мистецтва, 
навчальних курсів колискових пісень для 
майбутніх матерів, вечорів "Кому за сорок" і 
т.ін.. 

Управління культури, 
національностей та релігій 

обласної державної адміністрації, 
Івано-Франківське обласне 
об’єднання ВУТ "Просвіта"  

ім. Т.Шевченка 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 

При Народному домі «Просвіта» успішно діють художні колективи: «Квіти Ромену», «Берегиня» («Союз українок»), «Пшеничне перевесло» («Жіноча 
Громада»), «Фронтові друзі», «Червона калина» (до 2016 р.); «Клуб обдарованих дітей»; студія звукозапису; музична студія «Етноскарб»; студія танців 
«Імпульс»; проводяться танцювальні заняття неповносправної молоді (на інвалідних колясках); проводилися курси колискових для майбутніх матерів 
(2013 р.), кожної останньої неділі місяця – вечори "Кому за сорок". 

18 Організація розважальних вечорів для 
молоді в Народному домі «Просвіта». 

Івано-Франківське обласне 
об’єднання ВУТ «Просвіта»  

м.. Т.Шевченка, обласна 
організація «Молода Просвіта», 

управління культури, 
національностей та релігій 

обласної державної адміністрації 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 
В Народному домі протягом 2013-2016 рр. проводилися «Українські вечорниці» (як правило щоквартально), «Михайлівські вечорниці», «Андріївські 
вечорниці», «Осінні бали» (щорічно), дискотеки «Щасливе дитинство», літературні студії, творчі вечори відомих артистів (Світлана Суховій, Оксана 
Кричко, Мирослав Пастернак та ін.). 

19 
Реалізація просвітянського молодіжного 
телевізійно-мистецького проекту "Виколисані 
на українських піснях". 

Управління культури, 
національностей та релігій 

обласної державної адміністрації, 
Івано-Франківське обласне 
об’єднання ВУТ "Просвіта"  

ім. Т.Шевченка 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 За звітний період організовано 6 проектів «Виколисана на українських піснях», зокрема проводилися авторські програми юних талантів Мар’яни 
Королюк, Марічки Кривень, Владислави Німащук, Дарії Чумичкіної, Романії Микитчук, Христини Васкул. 



Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Виконання Виконавці Термін 

виконання Роки Всього, 
тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

Районні, 
міські 

бюджети 
Інші джерела 
фінансування 

20 
Здійснення мистецького проекту "Обдаровані 
діти – обдаровані батьки" за жанрами і 
видами аматорського мистецтва. 

Івано-Франківське обласне 
об’єднання ВУТ "Просвіта" 

ім. Т.Шевченка, департамент 
освіти, науки, сім’ї, молоді та 
спорту обласної державної 

адміністрації 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 Протягом звітного періоду організовано 5 мистецьких проектів "Обдаровані діти – обдаровані батьки": Марія Бойчук (з мамою), Анастасія Павлюк (з 
мамою), Софія Бойчук (з мамою), Зоряна Рощук (з татом), Юлія Мартинець (з дідусем). 

21 

Проведення гастролей просвітянських 
художніх колективів у східні та південні 
області України. Забезпечення 
просвітянської співпраці з Луганською та 
Запорізькою областями. 

Управління культури, 
національностей та релігій 

обласної державної адміністрації, 
Івано-Франківське обласне 
об’єднання ВУТ "Просвіта"  

ім. Т.Шевченка 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 Гастролі у східні та південні області не проводилися через відсутність фінансових ресурсів. 
2013-2016 
роки, в т.ч. 30 30 – – 

2013 – – – – 

2014 30 30 – – 

2015 – – – – 

22 
Підготовка та випуск книги з історії та 
сьогодення "Просвіти", присвяченої  
145-річчю заснування "Просвіти". 

Інформаційно-аналітичне 
управління обласної державної 
адміністрації, Івано-Франківське 

обласне об’єднання ВУТ 
"Просвіта" ім. Т.Шевченка 

2013-2016 
роки 

2016 – – – – 

 За відсутністю бюджетного фінансування видання книги перенесено на 2018 рік до 150-річчя «Просвіти». Вже зібрано більшу частину матеріалів для 
книги «Просвіта Прикарпаття». 

23 Проведення урочистих заходів, присвячених 
145- річчю заснування "Просвіти". 

Івано-Франківське обласне, 
міське та районні об’єднання ВУТ 

"Просвіта" ім. Т.Шевченка, 
райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад міст 
обласного значення 

2013 рік 2013 рік – – – – 

 
До 145-річчя заснування "Просвіти" проведено низку заходів: засідання Ради обласного об’єднання, святковий концерт, нагородження просвітян 
активістів, випущено святковий номер «Галицької Просвіти», випущено буклети про діяльність «Просвіти», просвітянські календарі, святкові 
радіопередачі. 

24 

Проведення науково-практичної конференції, 
присвяченої 75-річчю від дня народження 
Тараса Мельничука, лауреата 
Шевченківської премії, поета-дисидента. 

Івано-Франківське обласне 
об’єднання ВУТ "Просвіта"  

ім. Т.Шевченка, Косівське районне 
об’єднання "Просвіта" 

2013 рік 2013 рік – – 
Виходячи з 

наявних 
фінансових 

ресурсів 

– 



Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Виконання Виконавці Термін 

виконання Роки Всього, 
тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

Районні, 
міські 

бюджети 
Інші джерела 
фінансування 

ім. Т.Шевченка місцевого 
бюджету 

 Науково-практичну конференцію присвячену 75-річчю від дня народження Тараса Мельничука, лауреата Шевченківської премії, поета-дисидента було 
проведено в м. Косів у серпні 2013 року. За результатами конференції підготовлено публікації у пресі та наукових вісниках. 

25 
Організація та проведення науково-
практичної конференції на тему "БОГ, 
УКРАЇНА, РОДИНА" 

Івано-Франківське обласне 
об’єднання ВУТ "Просвіта"  

ім. Т.Шевченка, Прикарпатський 
національний університет  

ім. В. Стефаника 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – – – 

 Науково-практичну конференцію на тему "БОГ, УКРАЇНА, РОДИНА" було проведено у вересні 2013 року. За результатами конференції підготовлено 
публікації у пресі та наукових вісниках. 

26 
Організація та проведення урочистостей, 
присвячених 760-річчю від дня коронації 
Данила Галицького. Видання брошури. 

Управління культури, 
національностей та релігій, 
інформаційно-аналітичне 

управління обласної державної 
адміністрації, Івано-Франківське 

обласне об’єднання  
ВУТ "Просвіта" ім. Т.Шевченка, 
Галицьке районне об’єднання 

"Просвіта" 

2013 рік 2013 рік – – – – 

 Надавалося сприяння у проведенні урочистостей присвячених 760-річчю від дня коронації Данила Галицького. Випущено ювілейну поштову марку з 
портретом Данила Галицького. 

27 
Проведення в жовтні 2013 р. обласного 
просвітянського фестивалю "Пісенний 
ярмарок". 

Управління культури, 
національностей та релігій 

обласної державної адміністрації, 
Івано-Франківське обласне та 

міське об’єднання ВУТ "Просвіта" 
 ім. Т.Шевченка 

2013 рік 2013 рік – – – – 

 Фестиваль "Пісенний ярмарок" проводився у жовтні 2013 року. Участь у фестивалі взяло більше 30 учасників з різних районів області. 
У 2016 році започатковано ще 2 фестивалі: фестиваль народної пісні «Історія України в народних піснях» та фестиваль лірики «Мовою серця». 

28 

Проведення заходів до Дня української 
писемності і мови – зустріч письменників 
НСПУ з громадськістю Івано-Франківська та 
проведення підсумків конкурсу (12 турів з 
історії "Просвіти"). 

Департамент освіти, науки, сім’ї, 
молоді та спорту обласної 

державної адміністрації, Івано-
Франківське обласне та міське 

об’єднання ВУТ "Просвіта"  
ім. Т.Шевченка 

2013 рік 2013 рік – – – – 

 Заходи до дня української писемності і мови стали в НД «Просвіта» традиційними і проводяться в листопаді кожного року.  



Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Виконання Виконавці Термін 

виконання Роки Всього, 
тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

Районні, 
міські 

бюджети 
Інші джерела 
фінансування 

Конкурс з історії «Просвіти» щорічно проводиться Івано-Франківське міським об’єднання ВУТ "Просвіта" ім. Т.Шевченка оголошується  

29 

Сприяння проведенню заходів відповідно до 
Концепції відновлення "Просвіти" в 
населених пунктах області, навчальних та 
трудових колективах. 

Райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 

обласного значення 

2013-2016 
роки 

2013-2016 
роки – – 

Виходячи 
з наявних 
фінансови
х ресурсів 
місцевого 
бюджету 

– 

 

В м. Івано-Франківську, м. Бурштині, Коломийському, Тлумацькому, Снятинському, Косівському, Верховинському, Надвірнянському районах виконавча 
влада надавала фінансову підтримку просвітянським структурам, в решта районах мала місце часткова підтримка. 
Члени Правління та Ради обласного об’єднання щороку відвідують більше 50 населених пунктів області з метою утворення нових, відновлення 
колишніх та активізації існуючих осередків «Просвіти». 
Концепція відновлення "Просвіти" в населених пунктах області, навчальних та трудових колективах діє успішно. Протягом звітного періоду відновлено 
та створено нових більше 100 осередків.  

 
Окрім запланованих програмою заходів обласним об’єднанням проводилися й багато іншої роботи, зокрема щорічно вручається обласна просвітянська 
премія ім. Марійки Підгірянки, здійснюється підтримка молодіжних громадських організацій (наданням приміщення для заходів чи зборів), зокрема  
«Пласту», «Азову», «Правому сектору», «Школі лідерів», «Кличу», «Карпатській січі», «Соколу», «КУНу», «Тризубу» та ін. 
Без перебільшення НД «Просвіта» був місцем консолідації протестних сил Євромайдану, а обласне об’єднання «Просвіта» ініціатором та учасником 
протестних акцій одразу  після приходу до влади В. Януковича в 2010 р. 
 
Голова обласного об’єднання  
ВУТ "Просвіта" ім. Т.Шевченка С. Волковецький 




