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Інформація  

про шляхи розвитку музейної справи на Івано-Франківщині  
(здобутки, проблеми, перспективи) 

за 2016–2018 рр. і п’ять місяців 2019 р. 
 
  

Протягом звітного періоду діяльність музейних закладів була спрямована 
на реалізацію заходів щодо виконання основних напрямків музейної справи, а 

саме – науково-дослідної діяльності, культурно-освітньої, експозиційної, 
фондової, видавничої, реставраційної, пам’яткоохоронної роботи, 

комплектування музейних зібрань. 
В області налічується 26 музеїв юридичних осіб, з них: 1 – національний, 

4 – обласні. 
Спостерігається позитивна динаміка щодо надходження експонатів у 

музейні заклади: 2016 р. – 248068, 2017 р. – 253124, у 2018 р. – 258479. 
Виставкова діяльність: 2016 р. – 740, 2017 р. – 835, 2018 р. – 776. 

Відвідувачі: 2016 р. – 480575, 2017 р. – 461281, 2018 р. – 461100.    
Станом на 31.12.2018 року (останні показники) зареєстровано  208 музеїв, 

що діють на громадських засадах. У них зберігається близько 135 тисяч 

експонатів. Протягом 2018 року громадські музеї області відвідали більш ніж 
140 тис. осіб. Працівниками громадських музеїв протягом 2018 року проведено 

понад 3500 екскурсій. 
Надходження коштів у обласних музеях від реалізації послуг у 2018 році 

виконано на 100% та становлять 2342,5 тис. грн.    
Працівники музеїв активно приймали участь у Всеукраїнських та 

Міжнародних конференціях, що сприяло популяризації української культури, 
історії, зокрема, музеїв області. Взято участь у Міжнародному форумі Східної 

та Центральної Європи «VIA KARPATIA» у конференції «Коло Вінценза: 
майбутнє Карпат». 

Упродовж 2018 року розгорнулась масштабна робота щодо ведення 
фондово-облікової документації згідно постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Положення про Музейний фонд України» від 20.07.2000 
№ 1147, за результатами 2018 року обласними музеями планується завершення 
роботи до кінця 2019 року. Проте, в окремих музеях області технічні засоби не 

дозволяють робити оцифрування паспортів згідно інструкції. 
 

 
 

 



Здобутки 

(основний вид діяльності) 

Діяльність Національного музею народного мистецтва 
Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського за 2016–2018 рр.  

і п’ять місяців 2019 р. 

Упродовж звітного періоду Національний музей та його філії відвідали 
423 000 осіб, з них 25 850 іноземних відвідувачів з 50 країн світу; проведено 

9 004 екскурсій.  
Фінансовий дохід музеїв становив 4 741 812 грн. 

В основний фонд надійшло 2 517 експонат, з них закуплено 497 предметів 
на суму 399 825 грн.   

Організовано 209 виставок, з них за межами музею 11 та 5 закордоном 
(Словаччина, Німеччина, Польща).  

Серед знакових подій 2016−2018 рр. були:  
- участь Національного музею у масштабному виставковому проекті Павла 

Гудімова «Тіні забутих предків»;  

- спільному польсько-українському мистецькому проекті «Звільнити 

проект», м. Варшава;  

- партнерська участь у проекті «Розмаїття традицій Покуття» за підтримки 

Українського культурного фонду; 

-  проект «Життя на «нулі», який об’єднав  спільною темою творчості 

десятки воїнів АТО з різних областей нашої країни, волонтерів, 

громадськість; 

-  проект «Створення віртуального музею нематеріальної культурної 

спадщини». Елемент «Традиція гуцульської писанки» внесено до 

Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 

України. 

- Косівський музей став одним із організаторів проекту «Налагодження 

міжрегіонального партнерства з Легіоновським повітом Республіки 

Польща як можливість популяризації історико-культурної спадщини 

Гуцульщини за межами етнорегіону». Проект став переможцем Конкурсу 

ініціатив карпатських громад «Єврорегіон Карпати-Україна».  

Музей здійснює активну міжнародну діяльність, зокрема співпрацює з 

музейними закладами та громадськими організаціями Польщі, Словаччини, 
Румунії, Німеччини, з якими укладені угоди про співпрацю. Музей презентує 

традиційну народну культуру Гуцульщини та Покуття на багатьох міжнародних 
виставках та фестивалях: виставка писанок «Навколо яйця», м. Ретінген, м. 

Фрехен (Німеччина), участь у 25 Міжнародному фестивалі «Карпатська 
красліца» в м. Гуменному (Словаччина), фестивалі зимової обрядовості 

«Мармація 2018» (м. Сегет, Румунія). 



Музеї організували для відвідувачів 1700 різноманітних наукових, 
мистецьких, науково-пізнавальних й літературних заходів.  

Упродовж 2016−2018 рр. відбулось 7 міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних конференцій: «Обрядовий хліб Коломийщини» (2016); 

«Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи» (2016); 
«Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та 

Етоса»; «Рукотворні тканини - реалії сьогодення» (2016); «Іван Франко. Погляд 
з ХХІ століття» (2016); «Український феномен Гуцульщини: національний та 

європейський контексти» (2017); «Мистецтво писанкового розпису –  
соціокультурний скарб України»  (2018); міжнародна конференція, 
присвячена 100 річчю румунської етнографії на Мараморощині.  

У 2017 р. за високий туристичний рейтинг Музей писанкового розпису 
отримав «Сертифікат про досконалість» − відзнаку від найвідомішого у світі 

сайту про подорожі «TRIPADVISOR». Згаданий сайт оприлюднює статистику 
від 500 мільйонів інформаційних джерел світового рейтингу спеціалізованих 

закладів туристичної сфери. 
В експозиції Національного музею встановлено мультимедійні сенсорні 

екрани. 
Видання: 3 збірники матеріалів міжнародних наукових конференцій, 

мистецький альбом «Василь Петрук. Розсіялась пам'ять світами.», 
перевидано альбом «Музей писанкового розпису».  

За 2016-2018 рр. реставровано 620 творів образотворчого та 
декоративно-вжиткового мистецтва.  

Національний музей бере участь у виставковому проекті «Ангели» 

(куратор Павло Гудімов, Львівська національна галерея мистецтв імені 
Б. Возницького). 

Національний музей бере участь у конкурсі на міжнародну премію «Жива 
– 2019» Форуму слов’янських культур (Словенія). У березні 2019 р. музеї 

відвідали члени журі, які високо оцінили діяльність музею. Національний музей 
отримав запрошення на вручення нагород, яке відбудеться 2-5 жовтня 2019р. у 

столиці Чорногорії м. Подгориці. 
Косівський музей став партнером спільного проекту Косівської та 

Вижницької районних рад «Популяризація історико-культурної спадщини 
Гуцульщини за межами етнорегіону, шляхом збереження одягових традицій» 

(Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна»).  
Започатковано видання журналу «Гуцульщина та Покуття» (здійснено 

реєстрацію у Міністерстві юстиції), перший номер якого планується видати у 
липні-серпні 2019 р. 

Національний музей надав наукові консультації у виданні книги 

«Народне мистецтво Карпат» (видавець О. Савчук, м. Харків). 
Колектив Національного музею опрацював тематико-екпозиційний план 

та розробив концепцію експозиції музею родини Шухевичів у с. Тишківці 
Городенківського району. 

 



 
Діяльність Івано-Франківського обласного музею визвольної 

боротьби ім. С.Бандери за 2016–2018 рр. і п’ять місяців 2019 р. 
 

Упродовж звітного періоду музей та його філії відвідали 159 760 осіб, 
проведено 2 734 екскурсії.  

Фінансовий дохід музеїв становив 186 530 грн. 
В основний фонд надійшло 13 277 експонатів, з них закуплено 33 

предмети на суму 99 628 грн.   
Експонувалось 7500 одиниць основного фонду, з них в музеї – 6910 

одиниць, поза  музеєм – 590 одиниць. 

Організовано 190 виставок. 
Опубліковано 219 статей.  

Одним з найважливіших напрямків музею є науково-дослідна робота. На 
базі музею протягом даного періоду проведено 9 обласних науково-практичних 

конференцій. Щорічною стала обласна конференція, яка проходить в Історико -
меморіальному музеї С.Бандери, покликана висвітлити маловідомі сторінки 

діяльності підпілля ОУН та відділів УПА. Значним успіхом стало проведення 
науково-практичних конференцій «Українське націоналістичне підпілля в 20-

50-х рр.. ХХ ст.. на теренах Західної України» та «Полковник УПА Василь 
Андрусяк – «Грегіт», «Різун»: життя і боротьба.    

Проводяться дослідження діяльності Легіону Українських Січових 
Стрільців, ЗУНР, ОУН, УПА та Української дивізії «Галичина». Наукові 
напрацювання публікувалися у місцевих виданнях та у «Віснику ІФОМВБ ім. 

С.Бандери». Результатом наукових досліджень став вихід чотирьох монографій:  
- В.Гук, С.Каспрук, В.Тимків, Я.Коретчук «Вояки УПА, родом з 

Наддніпрянської України»; 
- С.Лесів, П.Ганцюк  «Історія створення та діяльності куреня Промінь»; 

- С.Лесів «Збірник матеріалів науково-практичних конференцій»; 
- С.Лесів «Калущина в національно-визвольній боротьбі». 

Створено електронну карту боїв відділів УПА з німецькими та 
радянськими військами.  

Важливою ділянкою роботи залишається збір спогадів безпосередніх 
учасників ОУН та УПА. Завдяки чому на аудіо- та відеоносіях записано понад 

180 спогадів, що дозволить в майбутньому створити «Банк Живого Слова». 
Розпочато роботу по створенню електронного реєстру учасників національно -

визвольної боротьби та пам’ятних знаків на Івано-Франківщині. На сьогодні до 
реєстру внесено біографії  5 тис. учасників ОУН та УПА. 

Для популяризації історії українського визвольного руху ХХ ст. на базі 

музею та за його межами активно проводиться освітньо-масова робота. У музеї 
розроблено програму «Музей-школі» в рамках якої презентовано в навчальних 

закладах області 64 пересувних виставок та відеопрезентацій архівних та 
документальних матеріалів із музейних фондів. Завдяки тісній співпраці з 

управлінням освіти м. Івано-Франківська при музеї діє гурток «Юний 



екскурсовод». Важливим напрацюванням гуртка стало видання першого 
історико-краєзнавчого альманаху для старшокласників «Назустріч». Продовжує 

свою роботу при Меморіальному комплексі «Дем’янів Лаз» гурток «Пошук», 
який займається збором свідчень та матеріалів про учасників визвольної 

боротьби. Щорічним став організований музеєм спільно з Івано-Франківським 
обласним історико-просвітницьким товариством «Меморіал» ім. В.Стуса, 

юнацький футбольний турнір пам’яті Федора Пастушенка, до дня вшанування 
пам’яті жертв Дем’янового Лазу. Для поглиблення патріотичного виховання 

серед молоді музеєм проводяться піші мандрівки до повстанських криївок та 
бункерів. Проведено цілий ряд уроків пам’яті «Герої не вмирають» в школах 
Івано-Франківської та Львівської областей. Ще одним вагомим кроком для 

популяризації сторінок українського національно-визвольного руху стало 
створення двох сайтів музею. Загалом організовано 450 освітньо-масових 

заходів.  
В Історико-меморіальному музеї ім. С. Бандери з успіхом проводились 

виставки, серед яких: виставка  архівних матеріалів  судового процесу в 
Карлсруе над вбивцею Степана Бандери Богданом Сташинським, презентація 

виставки, присвяченої бойовим діям на Сході України, а також «Станіславів – 
столиця ЗУНР», присвячена 100-річчю ЗУНРу. 

Розпочато роботу по проведенню реекспозиції в ІІ та ІІІ залах музею в 
м. Івано-Франківськ. Відкрито ще одину експозиційний залу в Косівському 

філіалі, де продемонстровано історію Січового Стрілецтва, діяльність 
громадських організацій «Пласт», «Луг», «Каменярі» в 20-30-х рр. ХХ ст. та 
комуністичні репресії 1939–1941 рр.  

 
 

Діяльність Івано-Франківського краєзнавчого музею за 2016–2018 рр. 
і п’ять місяців 2019 р. 

 
Упродовж звітного періоду краєзнавчий музей та його філії відвідали – 

422 тис. ос., проведено 6664екскурсій. 
Фінансовий дохід становить – 1 501 000 грн. 

До основного фонду надійшло 1830 експонатів. Закуплено експонатів на 
суму – 35 872 грн. 

Проведено 626 виставки,  за межами музею – 18. 
Основними напрямами діяльності музею є експозиційна, науково-

дослідна  та реставраційна роботи. Вагому ланку становлять також культурно-
освітня, фондова, виставкова та видавнича діяльність. Відповідно до профілю 
музею, працівники проводять вивчення природи, історії та мистецтва області, 

роблять етнографічні розвідки, беруть участь в археологічний розкопках, 
долучаються до заходів на пам`яткоохоронну тематику. 

Науково-дослідна робота є основою практично всієї діяльності музею і 
проводиться в широкому діапазоні, що зумовлено специфікою музейного 

закладу. Кожного року у музеї проводяться 2-3 науково-практичні конференції . 



Найбільш масштабними  були «Дух, що тіло рве до бою» (2016 р.), «Пам'ятки 
Прикарпаття: стан збереження та популяризації»  (2017 р.),  «Сучасні акценти 

музейництва: історія, здобутки, перспективи» (2018 р.) та «Християнство – 
духовна основа українського народу» (2018 р.).  

Щорічно музей значну увагу приділяє експозиційній діяльності. 
Оновлення експозиції відділу історії проводилось у 2016 році. Зокрема 

повністю змінено розділ «Історія Галицько-Волинського князівства». У 2017 
році завершилась робота над перебудовою експозиційних відділів «Народне 

мистецтво» та «Побут кін. ХІХ – поч. ХХ ст.». У 2018 році проведено 
реекспозиційні роботи у історико-краєзнавчому музеї у смт. Солотвин та 
оновлено експозиційний відділ природи.  

Працівниками краєзнавчого музею напрацьована низка вагомих видань, а 
саме: 

- М. Паньків. «І постане Україна сама самостійна…». Повстанські пісні, 
записані М.Андрусяком, М.Паньківим та Г.Скрипничук. - Івано-Франківськ: 

НАІР, 2017р. - 167с. 
- М. Вуянко. «Давні українські храми Івано-Франківська XVII-XVIII ст.» - 

Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017 р. – 243 с. 
- В. Смирнов. «Написане залишається». -  Івано-Франківськ: Місто НВ, 

2017 р. –224 с. 
- «Врятуймо скарби разом» Історія одного проекту. Альбом./Упор. 

В.Твердохліб, тексти Б. Мисюга. – Київ: Майстер книг, 2018 р. – 189 с. 
У музеї діє науково-методичний відділ. Співробітники відділу постійно 

надають працівникам громадських музеїв консультації, методичні поради щодо 

оновлення, перебудови окремих експозиційних розділів, сучасних підходів у 
промоції автентичних традицій кожного населеного пункту. 

За активну організацію діяльності музею у напрямку перебудови 
експозицій відділів директор Я.Штиркало у 2018 році нагороджений премією 

ім. Героя України М. Сікорського Національної спілки краєзнавців України.  
 

 
Діяльність історико-меморіального музею Олекси Довбуша  

за 2016–2018 рр. і п’ять місяців 2019 р. 
 

Упродовж звітного періоду музей відвідали 19 479 осіб, проведено 920 
екскурсії.  

Фінансовий дохід музею становив 17 050грн. 
В основний фонд надійшло 364 експонатів. 
Організовано 69 виставок. 

Опубліковано 58 статей.  
В 2016 році відкрито кімнату-музей академіка Володимира 

Грабовецького. 
Протягом звітного періоду проведено цілий ряд заходів спрямованих на 

національно-патрітичне виховання. 



Проведено дві всеукраїнські конференції, одну регіональну та дві обласні 
науково-практичні конференції. Серед них конференція по вшануванню 

творчості академіка Володимира Грабовецького, конференція з нагоди 280 
річчя опришківського руху на Прикарпатті та ін. 

 
Діяльність Музею мистецтв Прикарпаття за 2016–2018 рр.  

і п’ять місяців 2019 р. 
 

Музей та його філію відвідали 86 652 чол.  
Проведено екскурсій: 1227. 
Фінансовий дохід протягом звітного періоду становить 622 436 грн.  

До музею надійшло і прийнято на постійне зберігання 240 творів 
образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва (всі подаровано). 

Проведено 579 культурно-мистецьких заходів, з них 163 виставки у музеї 
та 22 за межами. 

Зокрема: виставка у рамках мистецького проекту Олексія Коваля «Емалі: 
Історія. Україна. Світ»; виставка творів Олекси Новаківського та учнів його 

Мистецької школи (до 95-річчя заснування); виставка у рамках проекту 
«Порцеляновий ренесанс України»; виставка творів Параски Хоми у рамках 

проекту «Творчість Параски Хоми як самобутнє явище українського народного 
мистецтва» (за підтримки Українського культурного фонду); виставка 

відреставрованих і тих, що потребують реставрації, творів у рамках мистецької 
акції «Повернуті з небуття».  Музей став учасником соціально-мистецького 
проекту «Торкаючись – бачу. Великі українці» для людей з вадами зору. 

ММП брав активну участь у реалізації міжнародних мистецьких проектів 
і виставок, зокрема: «Ґрюнвальд-АРТ»; «Мереживо «Холоші» – мереживо 

королев» (за сприяння Генерального консульства Угорщини); «Перлини 
сакрального мистецтва Європи» (у рамках V Міжнародного фольклорного 

фестивалю етнографічних регіонів України «Родослав»); «Втрачена Річ 
Посполита» (у рамках 5 Перегляду сучасного польського кіно «Під Високим 

Замком»); виставка угорської художниці Каталін Голло  «Момент» (за сприяння 
Генерального консульства Угорщини); 8-а міжнародна бієнале мінітекстилю 

«Скіфія»; «Японія – традиція краси» (за підтримки Посольства Японії в 
Україні); виставка творів польських митців з Ельбльонга «Відносини»; 12-а 

міжнародна бієнале сучасного художнього текстилю «Скіфія»; виставки і 
мистецькі заходи у рамках Міжнародного фестивалю актуального мистецтва 

«Porto Franko».  
Музей виступив співорганізатором Міжнародної науково-практичної 

конференції «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на 

пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя)». 
Видання: «Скульптура в експозиції рогатинської Святодухівської церкви -

музею» (автори Тетяна Петрів, Степан Пушкар; 2016 р.).  
За підтримки Українського культурного фонду у 2018 р. музеєм було з 

успіхом реалізовано проект «Творчість Параски Хоми як самобутнє явище 



українського народного мистецтва», що став важливим кроком на шляху 
популяризації творчості Параски Хоми. Його безпосереднім результатом стала 

можливість представлення 67 творів мисткині із фондозбірки Музею мистецтв 
Прикарпаття завдяки наданню їм експозиційного вигляду, видання буклетів, 

листівок і альбомів, присвячених творчості художниці. У рамках проекту було 
організовано і проведено виставки в 14 музеях міст і районних центрів Івано-

Франківської області і в Музеї мистецтв Прикарпаття, які супроводжувалися 
лекціями про життєвий і творчий шлях Параски Хоми, розповсюдженням 

буклетів і листівок серед відвідувачів. Складовою частиною заходів стало 
проведення 22 майстер-класів з декоративного розпису за мотивами творів 
мисткині, які завдяки проекту були безкоштовними для учнівської і 

студентської молоді. Заходи у рамках проекту відвідали 4216 осіб. У майстер-
класах взяли участь 352 особи, зокрема й 32 вихованців Рогатинської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. 
Музей виступив партнером культурно-мистецького проекту «Під зорею 

Пінзеля. 3D вимір», реалізованого за підтримки Українського культурного 
фонду у 2018 р. Його завдання полягало у відскануванні і створенні високо-

полігональних 3D скульптур оригіналів робіт Іоанна Георга Пінзеля, які 
знаходяться, зокрема, і в нашому музеї.  

Акція «Повернуті з небуття», iніційована управлінням культури 
національностей та релігій ОДА у 2006 році, має своє продовження і сьогодні. 

Упродовж 2016 – першої половини 2019 років фахівцями ММП – завідувачем 
сектору реставрації З. Кроком та художником-реставратором В. Жолобак було 
відреставровано чотири музейних предмети, серед яких культова скульптура та 

іконопис XIX століть.  
Мистецько-благодійна акція «Подаруй іконі друге життя», приурочена до 

Міжнародного дня музеїв, розпочалась у музеї-церкві Зішестя Святого Духа 
(філія Музею мистецтв Прикарпаття) у 2013 році, коли церква увійшла до 

Списку світової спадщини ЮНЕСКО в рамках номінації «Дерев'яні церкви 
Карпатського регіону в Польщі та Україні». Метою акції було активне 

залучення громадськості до реалізації культурно-мистецьких заходів, які втілює 
у життя музей, зокрема шляхом збереження, консервації та реставрації 

унікальної колекції творів сакрального мистецтва нашого краю.  Упродовж  
2016 – першої половини 2019 років, завдяки жертводавцям, меценатам, 

небайдужим людям, ЗМІ, музейникам, художник-реставратор ММП Зеновій 
Крок відреставрував 20 творів іконопису, сакрального живопису та скульптури, 

що датуються XVII–XX століттями. 
 

 

 

 

 

 



Здобутки  
за 2016-2018 рр. і п’ять місяців 2019 р. 

 (матеріально-технічна база) 

 
Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського:  
 

Для створення матеріально-технічної бази, музеєм використано коштів 
обласного бюджету на суму 1 192 500 грн., а саме: 

придбання матеріальних цінностей – 571 000грн.; 
проведено ремонтних робіт – 621,500грн.. 

 
Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби 

ім. С.Бандери: 
У 2016 р. використано 222 тис. грн. позабюджетних коштів на ремонт 

підвального приміщення в центральному корпусі для побудови експозиції.  
У 2017 р. здійснено капітальний ремонт фасаду дзвіниці-каплиці в 

Меморіальному комплексі «Дем’янів Лаз» вартістю 430 тис. грн.  
Проведено часткову заміну даху в Історико-меморіальному музеї 

С.Бандери на суму 48 тис. грн.  

Здійснено ремонт фондосховищ в центральному корпусі музею (м. Івано -
Франківськ) та Косівському філіалі на суму 45 тис. грн.   

Проведено поточний ремонт холу та експозиційних залів в Музеї 
підпільна штаб-квартира Романа Шухевича на суму 96 тис. грн.  

В 2018 р. здійснено поточний ремонт фасаду центрального корпусу 
Історико-меморіального музею С.Бандери на суму 450 тис. грн.  

Продовжено роботи по укріпленню фундаменту в Музеї підпільна штаб-
квартира Романа Шухевича, на суму 31 тис. грн.  

 
Івано-Франківського краєзнавчого музею: 

 
Музеєм використано 432  685 грн. з обласного бюджету, з них: 12 685 грн. 

на придбання комп’ютерної техніки, 420 000 грн. – на проведення поточних 

ремонтів. 
 

Історико-меморіального музею Олекси Довбуша: 
 

Для створення матеріально-технічної бази з обласного бюджету музеєм 
було використано коштів на суму 11 715грн. 

 
Музею мистецтв Прикарпаття: 

 



Музеєм використано 1 090 798 грн. з обласного бюджету на капітальні 
видатки, а саме реставрація пам’яток культури, історії та архітектури. 

 

 

Проблемні питання 

(матеріально-технічна база, інше) 
 

Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського: 
 

Національний музей. Необхідно провести ремонтні роботи фондових 
приміщень площею 700 м2, замінити вікна, встановити автоматичну пожежну 

сигналізацію, виготовити спеціальне обладнання для фондосховищ 
(120 000 грн.). (Облаштувати зручні для відвідувачів санвузли (після 

завершення ремонту в адміністративному приміщенні та перенесення наукової 
частини та бухгалтерії, адміністрації).  

Поточний ремонт фасадної частини Національного музею народного 

мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського.  
Адміністративна будівля: у зв’язку з тим, що припинені роботи, 

замовником яких виступало управління капітального будівництва 
облдержадміністрації, та з метою пришвидшення звільнення приміщень 

основного корпусу, власним коштом музею продовжені внутрішні ремонтні 
роботи. На кошти спецфонду музею сьогодні облаштовано санвузли, 

підготовлено паливну кімнату та два зали. Роботи продовжуються. Необхідно 
терміново провести ремонт горища та даху (в процесі виготовлення проектно-

кошторисна документація). 
Музей писанкового розпису. Підготовлено технічне завдання і замовлено 

проектно-кошторисну документацію. Необхідний капітальний ремонт  будівлі 
музею, ремонт та облаштування санвузлів, котельні, заміна дерев’яного 
покриття підлоги на керамічне, облаштування експозиційних залів, 

облагородження території навколо музею.  
Косівський музей народного мистецтва і побуту. У поганому стані 

знаходиться фасад будівлі, в якому розміщений музей. Необхідні кошти на 
ремонт сходової клітки та двох приміщень фондосховищ. 

 
Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби 

ім. С.Бандери: 
 

Збільшення фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази та 
проведення гідроізоляційних робіт в Історико-меморіальному музеї Степана 

Бандери та Меморіальному комплексі Дем’янів Лаз. 
 

 



 
Івано-Франківського краєзнавчого музею:  

 
Фінансування програмного забезпечення для обліку музейних фондів 

згідно чинного законодавства. 
Проведення ремонтних робіт у виставковому залі (3 поверх). 

Проведення ремонтних робіт у історико-краєзнавчому музеї 
«Гуцульщина». 

Історико-меморіального музею Олекси Довбуша: 
 
Відсутність власного приміщення (приміщення орендується в фонду 

комунальної власності м. Івано-Франківська). 
Немає приміщення для фондосховища. 

Відсутність програмного забезпечення та технічних засобів для 
належного оцифрування музейних фондів. 

Немає системи пожежної сигналізації та пожежогасіння.  
 

Музею мистецтв Прикарпаття:  
 

У 2020 році ММП відзначатиме 40-річчя з часу заснування. Планується 
проведення науково-практичної конференції, видання матеріалів конференції, 

готується переекспозиція. З метою реалізації завдань, пов’язаних із 
пожвавленням експозиційної, виставкової, екскурсійної, реставраційної, 
науково-дослідної діяльності, ММП відчуває гостру потребу фінансового 

сприяння:  
- для виготовлення проектно-кошторисної документації для ліквідації 

аварійного стану споруди ММП – пам'ятки архітектури національного 
значення необхідно 320 тис. гривень; 

- у виданні друкованої продукції  до 40-річчя заснування музею; 
- у виготовленні експозиційного обладнання: мольбертів, подіумів, 

обрамлень окремих творів, придбанні кріплень; 
- у забезпеченні приміщення фондосховища зволожувачами повітря, 

спеціальними шафами та планшетами для зберігання творів, 
реставраційної майстерні необхідними реактивами та матеріалами для  

проведення реставраційних робіт, а саме: витяжка для реставраційної 
майстерні, лампа ультрафіолетового випромінювання,                        

каутр (шпатель з контрольованою температурою), телевізійний 
спектральний люмінесцентний мікроскоп «Регула», баня водяна 
лабораторна з електричним підігрівом; 

- у придбанні офісної техніки (принтерів, комп’ютерів, комплектуючих).  
 

 
Начальник управління культури,  

національностей та релігій                                                   Володимир Федорак 


