
Звіт про роботу 

відділу внутрішньої політики у ІІІ квартал 2018 року 

 

Основні засади діяльності відділу 

 

Відділ внутрішньої політики - структурний підрозділ виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, 

підпорядковується міському голові та виконавчому комітету. До складу відділу 

входять: начальник відділу, заступник начальника відділу та 1 головний спеціаліст. 

Кожен з працівників відділу має чітко визначені посадові обов’язки, передбачена 

ієрархічна взаємозамінність. 

Відділ адмініструє виконання чинного законодавства в сфері діяльності 

неурядових та релігійних організацій, зокрема: статті 10, 36 та 39 Конституції 

України, Законів України «Про громадські об’єднання», «Про свободу совісті та 

релігійні організації», «Про політичні партії в Україні», інших нормативно-правових 

актів центральних та місцевих органів влади. 

 

Основні напрями роботи відділу: 

 

 аналіз діяльності політичних партій, громадських, релігійних організацій та 

національно-культурних товариств в м.Івано-Франківську, розробка пропозицій 

щодо заходів, спрямованих на взаємодію виконавчих органів міської ради з 

інститутами громадянського суспільства у здійсненні соціально-економічних 

реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку 

громадянського суспільства, залучення громадських об’єднань до вирішення 

соціально-економічних та інших питань розвитку міста;  

 підготовка, організація та проведення офіційних заходів з відзначення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій, 

акцій суспільно-політичного характеру з питань, що належать до компетенції 

відділу, забезпечення інформування громадськості про заплановані та проведені 

заходи; 

 сприяння гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і розвитку 

національно-культурних традицій та національно-етнічних особливостей 

українського народу, етнічної самобутності національних меншин, участь у 

здійсненні заходів із запобігання проявів міжетнічної та расової ворожнечі на 

території міста; 

 моніторинг проведення мирних зібрань, в установленому порядку 

повідомлення керівництва виконавчого комітету та міської ради про вимоги 

учасників запланованих акцій. 

 

Суб’єкти співпраці відділу 

 

Станом на 24 вересня 2018 року, в місті діють 19 церков та релігійних 

напрямків, до яких входять 128 релігійних організацій (релігійні громади, 

єпархіальні управління, монастирі, місії, духовні навчальні заклади, профільні 

видавництва). У м.Івано-Франківську зареєстровано 121 місцевих організацій 



політичних партій та більш 1100 громадських організацій, частина з яких відіграє 

вагому роль в суспільно-політичному та соціально-культурному житті нашого міста. 

 

Основні заходи, проведені відділом у ІІІ кварталі 

2018 року 

 

З метою консолідації суспільства, підвищення громадянської свідомості, 

збереження історичної пам’яті та національно-культурних традицій у ІІІ кварталі 

2018 році відділом проводилася робота щодо організації, координації та проведення 

загальноміських заходів (державних, релігійних свят та заходів місцевого значення), 

а саме: 

- відзначення річниць з днів народження та вшанування пам’яті (річниць 

загибелі) визначних постатей державотворення – Степана Ленкавського, Івана 

Франка, та ін.; 

-  відзначення визначних подій в історії нашої держави та краю – відзначення в 

червні-липні дат, пов’язаних з державотворчими процесами в Україні, зокрема, 

річниці проголошення Акта відновлення Української держави у м.Львові, 30-річчя 

створення культурно-наукового товариства «Рух» та Української Гельсінської 

спілки, Дня Державного Прапора України, 27-ої річниці незалежності України та ін.;  

-  вшанування пам’яті жертв трагедій українського народу – вшанування 

пам’яті жертв політичних репресій, загиблих у зоні проведення АТО українських 

військових та всіх борців за волю і незалежність України та ін.; 

-  духовні заходи - відзначення 1030-річчя з часу хрещення Київської Руси-

України, підтримка проведення в місті хресних доріг, походів, прощ та інших 

молитовних заходів, ініційованих об’єднaннями громадян.  

З ініціативи ГО «Спілки Християнського відродження» та за підтримки 

виконавчого комітету міської ради 24.08.2018 року організовано Хресну дорогу 

за мир, спокій та спасіння України у с.Зарваниця Тернопільської області. Окрім 

того з ініціативи ГО «Спілки Християнського відродження» кожного місяця 

проводились «Духовні майдани» (екуменічні молебні до Пресвятої Богородиці за 

участю представників духовенства та вірних традиційних християнських 

конфесій), що сприяють налагодженню конструктивного діалогу між 

представниками різних конфесій міста. 

Щотижня відбувається Служба Божа в наміренні за Україну, а також молитва 

на Вервиці за єдність, мир та спокій в Україні. 

  За сприяння відділу внутрішньої політики та інших виконавчих органів Івано-

Франківської міської ради у м.Івано-Франківську 20.09.2018 року БО «Благодійний 

фонд «Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ» проведена акція, присвячена міжнародному 

дню миру. 

Відділом внутрішньої політики та завдяки сприянню інших виконавчих 

органів Івано-Франківської міської ради організовано табір для групи молоді міста в 

гміні Ульхувек Республіки Польща в рамках Днів Добросусідства – 2018 «Пам’ять, 

яка об’єднує» Ліски /Білосток - Кривиця - Корчмин – Белз– Стаївка. В період з 22.08 

по 28.08.18 року групою волонтерів проведено роботу з впорядкування двох давніх 

українських кладовищ в селах Корчмін та Ліски (1.5 га), нащадки яких були 

депортовані в різні куточки України та Польщі, старовинної Української Греко-

Католицької Церкви в с. Корчмін та території навколо неї (0.4 га), могили 



священника УГКЦ о. М. Ріпецького та його дружини Євгенії в с. Ліски, могили із 

захороненням 86 українців розстріляних 23 березня 1944 року Армією Крайовою в 

с.Ліски, сплюндрованого польськими шовіністами пам’ятника та могили 37 вояків 

УПА, які загинули 26 лютого 1946 року в бою з підрозділами НКВС, відпустового 

місця – джерела та місця розташування каплички в урочищі Білосток. 

Працівники відділу беруть участь та організовують методичний супровід 

заходів, що проводять політичні партії та громадські організації; згідно з поданими 

заявками, їх станом на 24.09.2018 року було 82: політичними партіями проведено 12 

заходи, благодійними, громадськими організаціями та представниками 

громадськості – 38, релігійними організаціями – 4, підприємствами, установами та 

організаціями – 28.  

За сприяння відділу у ІІІ кварталі 2018 року організовано відкриття та 

освячення спортивних майданчиків зі штучним покриттям на вул.Івасюка, 40-46, на 

території Української гімназії №1, а також інформаційних дошок видатним 

постатям, життя та діяльність яких були пов’язані з нашим містом, а саме: Віталію 

Пономаренку, Петру Савчуку, Богдану Бойку та Юрію Шулятицькому. 

На виконання доручення міського голови у ІІІ кварталі 2018 році відділ 

тримав на контролі нагородження подяками міського голови, грамотами 

виконавчого комітету та вітання представників духовенства міста з нагоди ювілеїв, 

днів народжень храмових свят та інших визначних подій. За поданням відділу 

внутрішньої політики 1 представника духовенства нагороджено Грамотами 

виконавчого комітету та 13 представників духовенства нагороджено Подяками 

міського голови нагороджено. За сприяння відділу, з нагоди храмових свят та інших 

визначних подій міський голова відвідав і привітав духовенство та парафіян міста 

традиційних християнських конфесій. 

З нагоди ювілеїв за поданням відділу Грамотою виконавчого комітету 

нагороджено двох представників громадськості міста. 

З ініціативи об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій міста за 

сприяння відділу внутрішньої політики до нагородження відзнакою міського голови 

«За честь і звитягу» у ІІІ кварталі 2018 року представлено близько трьох 

десятків осіб, серед яких учасники антитерористичної операції на Сході України, 

військовослужбовці ЗСУ, добровольці, правоохоронці, волонтери, а також ветерани 

визвольних змагань. 

 Представники політичних партій та об’єднань громадян залучаються до участі 

у міському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства, пленарних засіданнях сесій Івано-Франківської міської 

ради, а також до участі в урочистих заходах на відзначення загальнодержавних, 

міських свят, визначних подій тощо. Відділом внутрішньої політики надається 

методична допомога об’єднанням громадян, політичним партіям та національно-

культурним товариствам під час проведення ними масових заходів, розглядаються 

звернення громадян.  

 

Сприяння діяльності неурядових організацій (НУО) 

 

 Відділ координує діяльність виконавчої влади щодо підтримки об'єднань 

громадян в створенні належних умов для праці шляхом: сприяння у доступі до  



керівництва та отриманні необхідної інформації, консультації в написанні звернень 

до місцевих та центральних органів влади щодо вирішення організаційних та інших 

проблем; надання транспорту для участі делегацій міста в урочистостях, що 

проводяться за межами Івано-Франківська, матеріальний, організаційний та 

координаційний супровід при проведенні масових заходів. Працівники відділу 

здійснюють консультаційну допомогу у створенні та діяльності НУО, організаційну 

та інформаційну підтримку суспільно-масових та історико-культурних акцій та 

заходів, що проводяться об'єднаннями громадян, іншу посильну ресурсну допомогу.  

Крім того працівники відділу сприяють залученню осіб різних пільгових 

категорій до перегляду благодійних циркових вистав. У 2018 році понад 1500 дітей 

та дорослих різних пільгових категорій безкоштовно відвідали благодійні циркові 

вистави та концерти гурту «Дзідзьо» та Олега Винника.  

 

Участь у роботі колективних органів 

 

Працівники відділу координували та брали участь в роботі: комісії з питань 

перейменування вулиць та встановлення пам'ятних знаків в місті, комісії з розгляду 

питань, пов’язаних із встановленням статусу ветеранів ОУН-УПА, комісії Івано-

Франківської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих та інших 

неполітичних організацій. 

 


