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до рішення обласної ради  
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Інформація  

про шляхи розвитку театрального та музичного мистецтв 
 на Івано-Франківщині (здобутки, проблеми, перспективи) 

  
 

В області працює 4 професійні театральні заклади обласного 

підпорядкування – Івано-Франківський академічний обласний  
український музично-драматичний театр імені Івана Франка (Івано-

Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана 
Франка), Коломийський академічний обласний український  драматичний  

театр імені Івана Озаркевича, Івано-Франківський академічний обласний 
театр ляльок імені Марійки Підгірянки, Театр фольклору, народних свят і 

видовищ та один професійний музичний заклад обласного 
підпорядкування - Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри 
Маланюк.  

Здобутки 
(основний вид діяльності) 

 

Після складного 2014   та  2015 років,  2016  та подальші роки стали 

роками відновлення та розвитку мистецької діяльності театрально-
концертних закладів області, впровадженням нових форм роботи з 

глядачем, участі у різноманітних фестивалях та конкурсах, популяризації 
свого мистецтва в  інших областях держави та закордоном.   

У 2016 - 2018 роках та за 5 місяців 2019 року  театрально – 

концертними закладами  зіграно 5 370 вистав, концертів, сценічних 
композицій,  які переглянуло   669 500  глядачів. Здійснено 374 постановки  

нових  вистав та концертно-сценічних композицій. Своє мистецтво  
театрально-концертні заклади  представляли    в 18 областях України та 

закордоном – в Румунії , Італії, Німеччині, Молдові,  Польщі та Канаді. 
З метою популяризації в області професійного театрального та 

музичного мистецтв на базі театрально-концертних закладів проводяться 
фестивалі та конкурси, з них театральні фестивалі - обласний відкритий 

фестиваль сучасних сценічних мистецтв  “Час театру/time of theater”  
(Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені 

Івана Франка), Всеукраїнський театральний фестиваль сценічних 
першопрочитань “Коломийські представлення” (Коломийський 

академічний обласний український  драматичний  театр імені Івана 
Озаркевича), Міжнародний фестиваль “Лялькові Обереги” (Івано-



Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки 
Підгірянки), музичного мистецтва - обласний відкритий фестиваль 

професійного музичного  мистецтва “Прикарпатська весна”  та обласний 
відкритий конкурс вокального мистецтва імені Іри Маланюк (Івано-

Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк).  За звітний період 
проведено - 7 театральних фестивалів, 4 професійного музичного мистецтва 

та 1 конкурс професійного вокального мистецтва. 
Для   підвищення виконавського рівня, вдосконалення акторської та 

режисерської майстерності, підтримки діяльності професійних та  
аматорських театральних колективів, раз на два роки  призначається 
Премія імені Віталія Смоляка,   яка є найвищою в області відзнакою за 

вагомий внесок в розвиток українського театрального мистецтва на 
Прикарпатті та в Україні. 

У 2017 та 2019 роках в категорії   “професійне театральне мистецтво” 
присуджено премію 4 особам та відзначено одну творчу роботу, в категорії   

“народні аматорські драматичні колективи” присуджено премію одній 
особі та відзначено дві творчі роботи.  

 
 

Івано-Франківський академічний обласний український 
музично-драматичний театр імені Івана Франка 

(Івано-Франківський національний академічний драматичний театр 
імені Івана Франка) 

 

Івано-Франківський  академічний  обласний український музично- 
драматичний театр імені Івана Франка створений у 1939 році. В грудні 

поточного року театру виповниться 80 років. В театрі працює 154 
працівники, з них 67 художньо-артистичний персонал. В репертуарі 

театру вистави українських та зарубіжних класиків, сучасна драматургія. 
Театр має власну сцену з глядацьким залом  на 746 місць. 

У 2016 – 2018 роках та за 5 місяців 2019 року  театром зіграно 878 
вистав, які відвідали  135 280 глядачів, здійснено постановку 24 вистав. 

Дохід театру склав – 8 964 196 гривень. 
З 2015 року на базі театру проводиться обласний відкритий 

фестиваль сучасних сценічних мистецтв  “Час театру/time of theater - 
2016”. У 2016 року проведено обласний відкритий фестиваль сучасних 

сценічних мистецтв  “Час театру/time of theater - 2016” основною темою 
якого стала  – “Сцена людяності”.  На фестивалі своє мистецтво 
представляли театральні колективи з Києва, Львова, Чернівців, Рівного. В  

рамках фестивалю проведено “театральні експедиції до витоків та джерел, 
які народжували та формували українських геніїв – Іван Франка, Василя 

Стефаника, Івана Миколайчука”, відбулися зустрічі з театральними 



критиками, акторами, режисерами, проведено майстер-класи та відкриті 
дискусії.   

25.10.2016 року на базі театру відбулося відкриття “Франківської 
режисерської майстерні”, завданням якої є підтримка розвитку та 

становлення молодої перспективної режисерської генерації.  
Колектив театру приймав участь у 8 театральних фестивалях.  

Проведено гастролі у 17 містах України, закордоном – Мюнхен 
(Німеччина) та Рим (Італія).    

 
У 2017 році в м. Києві колектив театру виступив з театрально-

концертною постановкою “Легенди Святого Різдва”,  у  2018 році в м. 

Івано-Франківську представлено третій традиційний концерт різдвяної 
пісні “Легенда Різдва. Пісок часу”. 

У 2018 році театр став переможцем конкурсного відбору проектів 
Українського культурного фонду з проектом “Галичина і Подніпровя 1918 -

2018: відновлення національних зв’язків”, отримавши кошти у сумі  
493 817 грн.,   і  з  15  по  21 жовтня  2018 року  з  гастролями  перебував   у  

м. Кропивницькому. 
До Міжнародного дня театру проведено театральний концерт, 

приурочений до 70-річчя Володимира Івасюка. 
У 2018 році відзначено 10-річчя з часу прем’єри драми “Солодка 

Даруся”, яка була зіграна 228-й раз. 
17 листопада 2018 року на сцені Івано-Франківської обласної 

філармонії імені Іри Маланюк проведено історичну реконструкцію 

трагічних подій, приурочену до 75-річчя розстрілу 27 українських 
патріотів на вул. Страчених.  

Івано-Франківський академічний обласний український музично-
драматичний  театр імені І. Франка відзначається сміливими театральними 

рішеннями сценічних постановок, іде шляхом  театральних експериментів 
та спроб. Однією із таких сміливих театральних постановок, яка набула 

широкого резонансу в області та в Україні, стала постановка “Гамлет”, 
творча група якої реалізувала свої погляди на вічне “бути чи не бути”, 

пішла своїм шляхом, запропонували глядачеві свої несподівані рішення.  У 
2017 році театр з успіхом презентував свою постановку на ХХ 

Міжнародному Шекспірівському фестивалі у місті Гданську (Республіка 
Польща), а у 2018 році театр приймав участь у Першому Всеукраїнському 

конкурсі-фестивалі “GRA” в якому нео-опера “HAMLET” , була відмічена в 
номінації “найкраща пошуково-експериментальна вистава”. 

У 2019 році рішенням комісії з премії імені Віталія Смоляка в галузі 

театрального мистецтва в категорії “Професійне театральне мистецтво”, 
премію отримали - в номінації “акторська робота” провідний майстер 

сцени Ганна Бабинська, в номінації “режисерська робота” артист вищої 



категорії  Олексій Гнатковський та в  номінації “театральна вистава” 
відзначено творчу роботу мюзикл “Гуцулка Ксеня”, режисер Ростислав 

Держипільський. 
2019 рік став знаковим для театру. Указом Президента України від 

20.02.2019 року за № 40/2019 Івано-Франківському академічному 
обласному українському музично-драматичному театру імені Івана Франка   

надано статус “національний”  і перейменовано на   Івано-Франківський 
національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. 

Директор театру-художній керівник Ростислав Держипільський  став 
лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, номінація 
“Театральне мистецтво”.  
  

 

Коломийський академічний обласний український  
драматичний  театр імені Івана Озаркевича 

Коломийський академічний обласний український  драматичний  
театр імені Івана Озаркевича   створений священиком Іваном Озаркевичом 

у 1848 році. У 1962 році театр був закритий (продовжив свою діяльність як 
самодіяльний),  і у  1989 році рішенням  Коломийської міської ради був 
відновлений у професійному статусі. У 2018 році  театр   відзначив своє 

170-річчя з часу створення. 
В театрі працює 74 працівники, з них 30  художньо-артистичний 

персонал.  В репертуарі театру вистави українських та зарубіжних авторів,   
сучасної драматургії.  Здійснює активну гастрольну та фестивальну 

діяльність.   Театр має власну сцену з глядацьким залом  на 412 місць.  
У 2016 – 2018 роках та за 5 місяців 2019 року  театром зіграно 1023 

вистави, які відвідали  105 541 глядач, здійснено постановку 11 вистав. 
Дохід театру склав – 3 508 035 гривень. 

Упродовж декількох років за Коломийським академічним обласним 
українським  драматичним  театром імені Івана Озаркевича   закріпився 

статус мандрівного театру, який активно проводить свою гастрольну 
діяльність та щороку розширює географію гастрольних виступів. 60 %   
вистав театр показує поза межами своєї театральної сцени. 

Проведено масштабні гастролі  більше як у 15 різних  областях 
України, закордоном -  в Румунії, Німеччині та Польщі. Театр взяв участь у 

21 театральному фестивалі. 
З 2008 року на базі театру проводиться щорічний Всеукраїнський 

театральний фестиваль “Коломийські представлення”. Кожен фестиваль 
щороку має своєрідне тематичне направлення та змістовно наповнений. 

У 2016 році проведено 8-ий Всеукраїнський театральний фестиваль 
сценічних першопрочитань “Коломийські представлення”. На фестивалі 

своє мистецтво представляли 11 театральних колективів України та два 
колективи з Республіки Польща – театр ім. Ванди Семашкової з м. Жешува 



та Матеуш Новак з м. Любліна, також відвідала велика кількість поважних 
гостей і театральних експертів. Вперше в історії фестивалю в ролі 

театрального експерта працював народний артист України Іван Гаврилюк.     
В рамках фестивалю було проведено мистецьку акцію, присвячену 75-

річчю від дня народження Івана Миколайчука. У 2017 році проведено 9-ий 
Всеукраїнський театральний фестиваль сценічних першопрочитань 

“Коломийські представлення”. На фестивалі своє мистецтво представляли 
15 театральних колективів з України, також відвідала велика кількість 

поважних гостей і театральних експертів.  В  рамках фестивалю - експерт 
фестивалю, відомий театрознавець і театральний критик Світлана 
Максименко з м. Львова, презентувала на фестивалі свою монографію 

“Український театр у Львові в період німецької окупації”, - почесні гості 
фестивалю, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, 

письменник В. Шкляр презентував свій новий роман про УПА “Троща”, а  
фотомитець В. Пилипюк свій новий доробок – книгу “Долею даровані 

зустрічі”. У 2018 році відзначено 170-річчя з часу створення театру та 
проведено Х Всеукраїнський театральний фестиваль сценічних 

першопрочитань “Коломийські представлення”. На фестивалі 
“Коломийські представлення” своє мистецтво представляли 12 

театральних колективів з України, також відвідала велика кількість 
поважних гостей і театральних експертів,  показано 17 вистав, в тому числі 

5 вистав для дітей, 4 театри були представлені вперше. На фестивалі 
Національним центром театрального мистецтва ім. Леся Курбаса було 
представлено видання нових українських п’єс, першу антологію п’єс для 

дітей і підлітків “Драмовичок”, інформаційного збірника “Авансцена. 
Євродрама” та інші. 

Театр  зміцнює та поглиблює  міжнародні  творчі проекти.     На 
запрошення Союзу українців Румунії колектив театру взяв участь у 

святкових заходах з нагоди вшанування  Ольги Кобилянської  та 
Шевченкових днях. У форматі гастрольної поїздки театр представив своє 

мистецтво в театрі ім. Ванди Семашкової м. Жешові (Республіка Польща).      
На запрошення “Товариства сприяння, піднесення та поширення 

Української культури в Німеччині з осідком в Мюнхені з.Т.”  з 08 по 
14.03.2017 року   перебував з гастролями  в м. Нюрнберзі, Штутгарті та 

Мюнхені (Німеччина). Приймав участь у Міжнародному театральному 
фестивалі “Atelier” в м. Бая – Маре (Румунія). 

У 2018 році започатковано співпрацю з театрами української діаспори 
з Латвії – Український народний театр з м. Риги,  Канади – театр “Заграва” 
з м. Торонто, з українською діаспорою в Ольштинському воєводстві 

Республіки Польща, з грузинським Національним театром з м. Батумі та з 
румунським театром з м. Бая Маре.   З 22 травня по 06 червня цього року  



театр реалізував масштабний проект в Канаді, який охопив найбільші 
центри згромадження української діаспори. 

Активну участь театр бере щодо відзначення пам’ятних дат, 
презентацій, у громадському житті міста Коломия. Театр приймав  участь в 

урочистостях з нагоди  775-ліття міста Коломиї, підготувавши 
театралізоване дійство “Історія мовчить”.   

22.02.2017 року в театрі спільно з Національним центром 
театрального мистецтва імені Леся Курбаса було презентовано найновіші 

видання сучасної української драми  - “Таїна буття” (про великих українців 
І.Франка, І. Мазепи, І. Миколайчука, Л. Українки, О. Теліги, К. Цісик, Л. 
Курбаса) та “Мотанка” (перша антологія української жіночої драми), які 

були присвячені Лесеві Курбасу. Під час презентації відбулася фахова 
дискусія щодо напрямків розвитку сучасної української драматургії і 

театру, осмислення ролі театрального мистецтва і його впливу на 
формування загальнолюдських цінностей і вимог суспільства до 

мистецького продукту.  
 У 2016 році на фасаді Коломийського театру за ініціативи родини 

Затварських відкрито барельєф заслуженій артистці України Оксані 
Затварській. 

На відзначення 170-річчя з часу створення театру випущено поштову 
продукцію – власний конверт і марку.   

 

Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені 
Марійки Підгірянки 

Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені 
Марійки Підгірянки створений у 1945 році.  У 2020 році театр 

відзначатиме своє 75-річчя з часу створення. 
В театрі працює 84 працівники, з них 39  художньо-артистичний 

персонал.  В репертуарі театру вистави за творами українських та  
зарубіжних класиків, сучасних авторів, за мотивами народних казок, 

проведення святкових програм.     Театр має власну сцену з глядацьким 
залом  на 200 місць. 

У 2016 – 2018 роках та за 5 місяців 2019 року  театром зіграно 2 139 

вистав, які відвідали  160 180 глядачів, здійснено постановку та відновлено 
34 вистави. Дохід театру склав – 3 304 150 гривень. 

Театр провів  обмінні гастролі з Тернопільським академічним 
обласним театром актора і ляльки, Черкаським академічним театром 

ляльок,     Житомирським театром ляльок, взяв участь у 10 театральних 
фестивалях на території України  та закордоном – у Міжнародному 

фестивалі  театрів ляльок “Під шапкою Гугуце” (м. Кишинів, Молдова). 
Проведено Міжнародний фестиваль “Лялькові Обереги”, який 

відбувся в рамках ІІІ та IV Міжнародного етнокультурного фестивалю 
країн Карпатського Єврорегіону “Карпатський простір”. Своє мистецтво 



на фестивалі представляли 11 колективів з України та закордону – Литви, 
Румунії, Молдови, Республіки Білорусь, Грузії.  

Упродовж семи років в області театром щорічно проводиться 
мистецька акція “Театр для дітей”. Метою мистецької акції є виховання 

підростаючого покоління на традиціях українського лялькового 
театрального мистецтва. Його проведення забезпечує  організований    

перегляд учнями загальноосвітніх шкіл області лялькових вистав у 
районних та міських закладах культури. 

У 2016 році  колектив театру активно спрямував свою діяльність  на 
відзначення 160-річчя від дня народження Івана Франка.  В репертуарі 
театру є три вистави за творами І. Франка – “Підкова на щастя”, “Коли ще 

звірі говорили”, “Лис Микита та Неситий Вовк”, які переглянули 
вихованці всіх дошкільних закладів,  шкіл міста Івано-Франківська та 

області. Проведено спільні заходи   з обласною бібліотекою для дітей: 
 - в рамках проекту “Україна читає дітям” майстер-клас “За 

лаштунками світу ляльок”; 
- творчу зустріч акторів з учнями шкіл “Розповім вам казку…”, 

присвячену 135-річчю від дня народження Марійки Підгірянки; 
- в рамках тижня дитячого читання    театралізоване свято “Чи 

любите ви театр так, як люблю його я?”; 
- театралізоване свято “За кулісами казки”.   

Актори театру   провели в бібліотеці, а діти мали змогу зазирнути за 
лаштунки театрального мистецтва. Також спільно з працівниками 
головного територіального управління юстиції в області у лютому 2019 

року  була проведена акція “Зупинимо булінг разом!”. Глядачів театру 
ляльок було ознайомлено з поняттям та видами булінгу, з відповідальністю 

за вчинення булінгу, а також, як саме захистити свої права. 
На початку квітня 2019 року відбулася прем’єра вистави “Пластикові 

Монстри”.  Вистава на дуже актуальну нині екотему – про збереження 
природи, навколишнього середовища та проти пластикової навали.   

У 2017 році в театрі створено  дитячу театральну студію “Лялькове 
диво” – керівник Тетяна Стефінів, вихованці студії представили свої творчі 

роботи – вистави “Чарівна рукавичка” і “Музичне дерево”. На 1 міському 
фестивалі “Злива мрій”, вихованці студії представили свої постановки.  

У 2018 році вихованці студії представляли свою творчу роботу – 
виставу “Теремок ” на VІІІ відкритому фестивалі дитячих лялькових 

колективів “Березневі сходинки - 2018” (м. Рівне), взяли участь у концерті 
“Феєрверк талантів”, присвячений Дню матері, в Міжнародний день 
захисту дітей - відвідали обласну дитячу клінічну лікарню. Вже у цьому 

році вихованці студії на ІХ фестивалі дитячих лялькових колективів 
«Березневі Сходинки - 2019 » (м. Рівне),  отримали дві нагороди –  в 

номінаціях “Найкраща режисура”  та “Найкраща жіноча роль”. 



  Упродовж  звітного періоду, театр спільно з соціальними службами, 
громадськими організаціями проводив благодійну роботу для дітей 

соціально незахищених категорій - показ безкоштовних вистав на 
стаціонарі,  в спеціалізованих навчальних та медичних закладах.  

Проведено  заходи з відзначення Міжнародного дня інвалідів – показ 
благодійних вистав для вихованців реабілітаційного центру та дітей з 

функціональними порушеннями Івано-Франківського міського центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді “Дивосвіт”, спільно  з 

міським центром соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді  фестиваль 
“Повір у себе”, в рамках фестивалю відбувся концерт та виставка творчих 
робіт дітей та молоді з особливими потребами.    

Щотижня 20 дітей безкоштовно переглядали вистави театру, в тому 
числі діти – переселенці з Криму та Донбасу, діти воїнів та учасників 

АТО/ООС. Всього понад 25 тисяч дітей благодійно переглянуло  вистави.   
У 2017 році  рішенням комісії з  премії імені Віталія Смоляка в галузі 

театрального мистецтва в категорії “Професійне театральне мистецтво”, в 
номінації “акторська робота”  премію отримав  - артист театру 

Прокоп’як Ігор, у 2019 році в категорії “Професійне театральне 
мистецтво”, номінація “сценографічна робота”, премію отримала - 

художник-постановник театру Кушніренко Дар’я.  
  

Театр фольклору, народних свят і видовищ   

Театр фольклору, народних свят і видовищ створений у 1988 році.  У 
2018 році театр відзначив своє 30-річчя з часу створення. 

В театрі працює 7 працівників, з них 6  художньо-артистичний 
персонал.  Театр спрямовує свою діяльність на пропагування української 

драматургії, народного та естрадного мистецтва, здійснює постановки 
вистав, проводить святкові концерти до визначних дат в житті 

українського народу та державних свят. Театр не має власного 
пристосованого приміщення і перебуває в орендованому приміщенні 

Івано-Франківської міської ради. 
У 2016 – 2018 роках та за 5 місяців 2019 року театром зіграно 97 

сценічних композицій та вистав, які відвідали 126 300 глядачів, здійснено 

постановку  54  сценічних  композицій  та 2 вистави.  Дохід  театру  склав  –  
73 323 гривні. 

У звітному періоді організовано та проведено (найбільш знакові 
події) 

- урочистості та святковий концерт “У нас єдина доля – ім’я їй 
Україна” з нагоди відзначення  25-ї річниці Незалежності України; 

-  вечір пам’яті “Чорнобиль  наша пам'ять і біль”, приурочений 30-й 
річниці Чорнобильської катастрофи; 



-  театралізоване дійство “Іван Франко в Криворівні”, присвячене 
Дню української писемності та мови та відзначення в області    160-річчя 

від дня народження Івана Франка; 
- урочистості та святковий концерт, присвячені 25-й річниці 

Збройних сил України; 
- концерт-реквієм з вшанування   Героїв Небесної Сотні; 

- ювілейну мистецьку академію з нагоди відзначення 75-річчя 
Української Повстанської Армії, Дня захисника України, та Дня  

українського козацтва; 
-  Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону 

“Карпатський простір”. 

Колектив театру долучався до проведення культурно-мистецьких 
заходів для військових формувань – мистецькі заходи в зоні проведення 

ООС – містах Світлодарськ та Маріуполь, селищі Луганське, концерти для 
підрозділів територіальної оборони Івано-Франківської області в м. 

Калуші, відзначення Дня Національної гвардії України, для управління 
ДСНС України в області.    

Для дітей молодшого віку здійснено показ музичної вистави “Як 
гарно бути песиком” та   прем’єрний показ дитячої повчально-

розважальної казки “Лісова пригода відважних друзів” щодо безпекової 
життєдіяльності дітей, на замовлення  управління ДСНС України в області.    

 

Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк 
Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк створена 

1940 році. У 2020 році  обласна філармонія відзначатиме своє 80-річчя. 
У філармонії працює 140 працівників, з них – 114 художньо-

артистичний персонал. Сьогодні Івано-Франківська обласна філармонія 
імені Іри Маланюк є центром професійної музичної культури на 

Прикарпатті. 
У складі філармонії працюють: 

- академічний симфонічний оркестр;  
- академічний камерний оркестр "Harmonia Nobile";  
- струнний ансамбль “Quattro corde”;  

- ансамбль солістів “Бревіс”;  
- інструментальний ансамбль “Арт-Престиж”;  

- ансамбль саксофоністів; 
- концертний ансамбль “Будьмо”; 

- дует бандуристок “Пектораль”; 
- солісти-вокалісти та солісти-інструменталісти;  

- балетна школа-студія. 
Філармонія має власну сцену з глядацьким залом на 402 місця. 



У 2016-2018 роках та за 5 місяців 2019 року колективами філармонії 
проведено 1234 концерти, які відвідали 142 200 глядачів.   Дохід від 

концертної діяльності склав 2 521 600 гривень. 
Проведено гастролі на території 8 областей України. Колективи 

філармонії взяли участь у 16 фестивальних заходах всеукраїнського 
значення та 3 міжнародних.  

Щорічно на базі філармонії проводиться обласний відкритий 
фестиваль професійного музичного мистецтва “Прикарпатська весна”, 

який щоразу змістовно змінюється та набуває нових форм.  
Для участі у фестивалі, крім колективів філармонії, запрошувалися 

колективи з Черкаської, Волинської, Закарпатської, Чернігівської, 

Черкаської та Хмельницької філармоній, міста Києва – Національна 
заслужена капела бандуристів України імені Г. Майбороди, окремі 

виконавці з міст Києва, Львова та Маріуполя, Республіки Польща, Франції, 
Білорусі. В рамках фестивалю відбулися концерти за межами філармонії – 

в містах Житомирі, Хмельницькому, Ужгороді та Вінниці, в районних 
центрах області. В рамках фестивалю відбувалися концерти 

“Прикарпатський Первоцвіт – Юні віртуози”, в якому взяли участь 
талановиті діти – лауреати та дипломанти обласних конкурсів і фестивалів 

у супроводі академічного камерного оркестру “Harmonia Nobile”, 
симфонічного оркестру та балетної школи-студії. Вперше з часу 

проведення фестиваль у 2016 році отримав фінансову підтримку 
Міністерства культури України.  

У листопаді-грудні 2018 році проведено Обласний відкритий 

конкурс вокального мистецтва ім. Іри Маланюк. Основним організатором 
цьогорічного конкурсу вперше стала обласна філармонія, додавши 

номінацію «професійні виконавці». Третій тур та гала-концерт конкурсу 
відбувалися у супроводі академічного симфонічного оркестру.  

Приміщення філармонії стало сценічним майданчиком для 
проведення одних із основних заходів Міжнародного мистецького 

фестивалю країн Карпатського регіону “Карпатський простір” та  
Міжнародного мультикультурного фестивалю “Porto Franko Gogol Fest”. 

на сцені якої виступали відомі солісти країн-учасників фестивалів та 
колективи філармонії. 

У березні 2017 року в філармонії проведено спільний мистецький 
проект “Наш Шевченко” за участю симфонічного оркестру та сестер 

Тельнюк, мистецькі заходи з відзначення 145-річчя від дня народження 
Лесі Українки та 160-річчя від дня народження Івана Франка.  

На відзначення 25-річчя відновлення української державності було 

започатковано мистецький проект “Симфонія волі”. 
Ансамбль солістів філармонії “Бревіс” взяв участь в урочистостях з 

нагоди відкриття Маріупольської камерної філармонії, а також виступив у 



штабі 92 окремої механізованої бригади в районі бойових дій 
“Світлодарська дуга” та на блокпості для бійців полку “Азов”.  

До творчої співпраці з колективами філармонії запрошувалися 
музиканти з міст України та з-за кордону: Швейцарії, Великої Британії, 

Німеччини, Болгарії, диригенти з Литви, Франції.  
Поряд з  музичними колективами з 2011 року у філармонії активно 

працює балетна школа-студія. Учні балетної школи-студії упродовж 
звітного періоду взяли участь у різноманітних фестивалях, конкурсах та 

мистецьких заходах, які проводилися в м. Івано-Франківську та в інших 
містах України: Київ, Одеса, Львів, Житомир. Неймовірний успіх мала 
прем´єра балету «Історія Кая та Герди» за мотивами казки Г.К.Андерсена 

«Снігова королева» у виконанні учнів балетної школи-студії та у 
супроводі академічного симфонічного оркестру філармонії (композитор –  

заслужений діяч мистецтв України В.Павліковський). «Різдвяне ревю» від 
вихованців балетної школи стало чудовим подарунком для глядачів до 

зимових свят. У 2016 році з нагоди 5-річчя балетної школи-студії у 
приміщенні філармонії та залах Івано-Франківського краєзнавчого музею 

експонувалася фотовиставка “Через терни до зірок”.  
В рамках проекту “Український простір”, за підтримки філармонії, 

видано “Словник Музичних термінів”, який був презентований в травні у 
Києві на фестивалі “Книжковий Арсенал”, а в листопаді в м. Івано-

Франківську на книжковій виставці, приуроченій Дню української 
писемності та мови. 

Обласна філармонія стала переможцем конкурсного відбору проектів 

Українського культурного фонду, отримавши кошти у сумі  271 400 грн. на 
реалізацію проекту “Ірина Ключковська. Фантазії” (вокальна музика 

А.Кос-Анатольського та О.Козаренка). Даний проект поєднав два стилі: 
елегійний солоспів А.Кос-Анатольського та поліжанрову, циклічну 

вокальну творчість О.Козаренка. За виділені кошти записано та 
розтиражовано СД-диски в кількості 1000 екземплярів, з яких 500 штук 

передано Коломийській міській раді та 500 штук обласна філармонія 
залишила для розповсюдження під час презентації диску та з метою 

популяризації музики українських композиторів. 
У 2017 році Івано-Франківській обласній філармонії присвоєно ім’я – 

Іри Маланюк.  
Наказом Міністерства культури України від 28.12.2017 р. № 1447  

симфонічному оркестру  філармонії надано статус “академічний”.   
 

Всі  театрально-концертні заклади активно приймали участь у 

різноманітних культурно-мистецьких заходах,  проводили   благодійну 
роботу для людей   соціально незахищених категорій, а також для родин та 

дітей, батьки яких воюють в зоні АТО/ООС,   підтримки постраждалих під 
час подій на Майдані, переселенців з Донбасу та Криму, військових 



формувань на території області та в зоні проведення АТО/ООС. Під час 
показу вистав і концертів відбувався збір коштів для бійців АТО.         

В області театральне життя продовжує розвиватися, як за рахунок 
обласних театрів, так і за рахунок аматорських драматичних колективів  –  

упродовж    звітного періоду активно працювало понад 30 драматичних 
колективів – які здійснювали покази діючих вистав та нові постановки, 

приймали участь в громадському житті свого населеного пункту, у 
фестивальних заходах  області та в інших областях України.      

Рішенням Івано-Франківської міської ради створений новий 
професійний театр - комунальний заклад “Івано-Франківський Новий 
Театр”, який у 2017 році офіційно розпочав свою діяльність.   

Здобутки 

(матеріально-технічна база) 

Івано-Франківський  академічний  обласний  український  

музично – драматичний  театр імені Івана Франка 
(Івано-Франківський національний академічний драматичний театр 

імені Івана Франка) 
 

За період 2016 – 2018 роки  театром було витрачено на ремонт та 

реконструкцію 820 558 грн., в тому числі: 
 за кошти обласного бюджету, а саме : 

- придбання акумуляторної батареї – 150 240  грн. 
- ремонт пожежної сигналізації – 144 289 грн.  Разом – 294 529,00 грн. 

 за власні кошти, а саме: 
- ремонт кабінетів заступника директора та інженера ТБ – 72 450 грн.; 

- кімната президії – 5 000 грн.; 
- камерна сцена – 50 000 грн.; 

- бухгалтерія, архів – 17 984 грн.; 
- сцена (підвал) – 100 000 грн.;  

- кабінет директора – 200 000 грн.; 
- художній цех   – 81 000 грн.   Разом – 526 029 грн. 

Загалом упродовж 2016-2018 років на здійснення капітальних видатків 
було залучено фінансовий ресурс у обсязі понад 3,7 млн. гривень.  З них: у 
2016 році з державного бюджету - 2880,0 тис. грн., з обласного бюджету у 

2017році - 390,0 тис. грн., у 2018 - 490,0 тис. грн.  
 За кошти обласного бюджету закуплено обладнання для холодного та 

теплопостачання. Зроблений монтаж даного обладнання і запущено в 
експлуатацію. Підведено високовольтний кабель для чілера (холодне 

постачання). Частково замінені вікна та двері. 
Коломийський академічний обласний український  

драматичний  театр імені Івана Озаркевича 



- з обласного бюджету у 2018 році виділено  100 000  гривень   на 
проведення реконструкції площі горища з пристосуванням під робочі 

кабінети служб.    
 - завдяки  подарунковому сертифікату  обласної державної 

адміністрації та обласної ради, з нагоди 170 – річчя театру, придбано 
освітлювальну апаратуру на суму 103 000  гривень; 

-  при фінансовій підтримці Коломийської міської ради в 2018 році 
вдалося провести поточний ремонт  фасаду театру.  На  ці потреби з 

міського бюджету театр  отримав майже 200 000  гривень.    
Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені 

Марійки Підгірянки 

- поновлено засоби освітлення та озвучення вистав, а це сценічні 
ліхтарі, лампи, мікрофони, підсилювальна апаратура. За останні два роки 

даного оснащення театр придбав на суму 107 тисяч 343 грн.;  
- за рахунок бюджетних коштів (відкриті торги в електронній системі 

ПРОЗОРО) придбано автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 – 
вартість 796 тисяч 500 грн.  

- здійснено заміну внутрішніх дверей в кількості 25 шт. – 
фінансування в сумі 148 000 грн. та ремонт покриття сцени – 99 927 грн.  

Театр фольклору, народних свят і видовищ 
У 2018 році в адміністративному корпусі театру проведено ремонт на 

суму 100 000  грн. (ремонт санвузла, встановлення газового котла опалення 
та батарей, ремонт і фарбування стін). 

 

Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк. 
За кошти обласного бюджету: 

 - у 2016 року придбано відеокамеру на суму 30 тис. грн.; 
-  у  2017 року виділено та реалізовано 138 500  грн. на облаштування 

системи водовідведення філармонії; 
 - у 2018 року виділено 188 000 грн. для проведення поточного 

ремонту фасаду (балкону) обласної філармонії. 
 

Проблемні питання 

(матеріально-технічна база, інше) 
 

Івано-Франківський  академічний  обласний  український  
музично – драматичний  театр імені Івана Франка 

(Івано-Франківський національний академічний драматичний театр 
імені Івана Франка) 

- проведення  ремонту (приміщення, даху); 

- завершення робіт з монтажу та запуску в експлуатацію систем 
опалення театру вентиляцією згідно проекту; 

- проведення комплексу робіт з проектування та реконструкції: 



- систем постановочного освітлення, озвучення сцени, глядацької 
зали, фойє; 

 - системи електромеханічного обладнання сцени; 
- придбання автотранспорту (автобус, вантажний автомобіль). 

Коломийський академічний обласний український  
драматичний  театр імені Івана Озаркевича 

- реалізація проекту добудови  театру. (Виготовлений проект. 
Необхідно  внести його в обласні програми капітального будівництва  і  

клопотати через програми  Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України про отримання державного бюджетного фінансування); 

- вирішення питання зміни майнової приналежності: передачі  
приміщення театру з міської комунальної власності в обласну; 

- невідкладне вирішення питання щодо придбання сучасного  нового  
комфортабельного  автобуса; 

- придбання сучасного технічного забезпечення. 

Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені 
Марійки Підгірянки 

- оснащення театру сценічним обладнанням (звук, світло, сценічні 

конструкції) – 7 млн. грн.; 

- побудова ангару для збереження декорацій,  технічних засобів – 150 

тис. грн.; 

- реконструкція театрального дворика – 120 тис. грн.; 

- придбання кондиціонерів для глядацької зали – 240 тис. грн.; 

- оновлення матеріальної бази (меблі, орг. техніка, інше) – 1 млн. 200 

тисяч грн.; 

- поверхневе  вогнезахисне просочування  дерев’яних конструкцій 

даху приміщень театру ляльок на вул. Незалежності, 10а та Січових 

Стрільців, 27а – 80 тис. грн.; 

- заміна обладнання системи  пожежного спостереження – 12 тис. грн. 

- нагальність розробки програми децентралізації театру ляльок, 

передача в комунальну власність міста – один з основних шляхів 
подолання кризового стану в роботі установи в майбутньому. 

 

Театр фольклору, народних свят і видовищ 
- необхідність придбання театральної освітлювальної техніки, 

побутової техніки, оновлення костюмерної бази, автотранспортного 
засобу; 

- складнощі творчо-виробничого процесу: дороговартісна оренда 
сцени, пошук репетиційних залів, відсутність складського приміщення.  

  

Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк 



- необхідність проведення робіт з гідроізоляції фундаменту  
і утеплення сцени, встановлення дощової каналізації; 

- придбання автотранспорту (автобус).   
 

 
Начальник управління культури,  

національностей та релігій 
облдержадміністрації                     Володимир Федорак  

 
 
 

 
 

 
 

ПРОПОЗИЦІЇ 
 

 З метою розвитку та підтримки професійного театрального  
та музичного мистецтв і музейної справи, забезпечення стабільної 
діяльності театрально-концертних і музейних закладів обласного 

підпорядкування, збереження кадрового потенціалу, залучення молодих 
спеціалістів,  пропонується:  
 

1. При перегляді бюджету за перше півріччя 2019 року врахувати  

в обласному бюджеті кошти для Івано-Франківського  академічного  
обласного українського музично-драматичного  театру імені Івана Франка 
(Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені 

Івана Франка) за присвоєння статусу “національний”. 
 

2. При формування бюджету на 2020 рік врахувати кошти: 
- за присвоєння статусу “академічний” театральним закладам 

обласного підпорядкування та творчим колективам Івано-Франківської 
обласної філармонії імені Іри Маланюк відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.02.2010 року № 109 “Про оплату праці 
працівників закладів культури, яким надано статус академічних” 
(збільшення відсотку фінансування у порівнянні з 2019 роком); 

- на зміцнення матеріально-технічної бази (капітальні ремонти, 
заміна технічних засобів, закупівля автотранспорту та музичних 

інструментів, поповнення музейних фондів) театрально-концертним  
та музейним закладам обласного підпорядкування. 


