
Звіт відділу молодіжної політики  

Департаменту молодіжної політики та спорту за 2018 році 

 

На виконання рішення Івано-Франківської обласної ради №47-2/2015 від 

25.12.2015 р. інформуємо. 

З метою проведення якісно нової молодіжної політики, визначеної 

Декларацією «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», 

законами України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», іншими 

законодавчими та нормативними актами щодо створення сприятливих 

передумов для  життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, 

підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку інститутів громадянського 

суспільства, органів молодіжного та студентського  самоврядування рішенням  

сесії міської ради  від 11.03.2016 р. № 59-4 прийнято Програму «Молодь міста 

Івано-Франківська» на 2016-2020 роки».  

За звітній період проведено 9 засідань Молодіжної ради, що функціонує 

при Департаменті молодіжної політики та спорту міської ради. На засіданнях 

розглянуті такі основні питання як, профілактики негативних явищ у 

молодіжному середовищі, проведення загальноміських акцій та заходів, 

фінансування з бюджету програм ГО, план роботи організацій впродовж 2018 р. 

та інші. 

Міністерство молоді та спорту України спільно з Українським інститутом 

міжнародної політики та Національною молодіжною радою України  

наприкінці 2017 року вперше оголосили конкурс «Молодіжна столиця 

України», метою якого є активізація співпраці між молоддю та місцевим 

самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку 

молоді в містах України. Участь у конкурсі взяло і місто Івано-Франківськ. 

Заявка з наданою інформацією від багатьох структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради була сформована та за підписом міського 

голови відправлена у січні цього року. Після чергового засідання Наглядової 

ради конкурсу, серед 56 – ти заявок, було обрано 10 міст-фіналістів, до списку 

яких увійшов Івано-Франківськ.  

В січні цього року, на публічному засіданні Наглядової ради, 

продемонстровано презентацію про місто Івано-Франківськ, як молодіжну 

столицю України. За результатами голосування представників оргкомітету 

конкурсу - м. Івано-Франківськ, як і всі міста-учасники фіналу, отримало 

подяку за активну та гідну участь у конкурсі і увійшло до переліку кращих міст 

України. 

Відділом  організовано та проведено молодіжні заходи та акції, зокрема: 

урочисте відкриття «Громадського простору дружнього для дітей», надано 

підтримку у  проведенні молодіжного інтерактивного тренінгу “Крок за кроком 

до сталого способу життя в Україні”. З нагоди відзначення Дня Соборності 



України спільно з ГО «Спільними зусиллями» створено «живий ланцюг», до 

якого долучились представники ГО, молодь та мешканці міста.  

З нагоди вшанування 100 – річчя пам’яті  героїв Крут на Вічевому 

Майдані проведено урочисту академію, де активісти зачитали історичні факти 

про події 100-літньої давнини. Опісля, смолоскипна хода вирушила до 

Меморіального скверу, де священики різних конфесій відслужили поминальну 

панахиду. Захід відбувся з ініціативи Національного корпусу за підтримки 

відділу. 

В с. Татарів Яремчанської міської ради 02 – 04 лютого проведено семінар-

тренінг «Здоров’я молоді – здоров’я нації», участь в якому взяли представники 

близько 10-ти ГО міста. Впродовж семінару учасники мали можливість 

презентувати свою діяльність та напрямки роботи організації, взяли участь у 

тренінгу на тему «Стратегії комунікації зміни поведінки для вразливих груп 

молоді», майстер-класі з техніки та тактики гірських сходжень; техніки 

пересування по снігу; організації пошуково-рятувальних робіт у зоні сходження 

лавин; транспортування постраждалого за допомогою підручних засобів, 

надання першої медичної допомоги при травмуваннях, переохолодженні та 

обмороженні, базові способи протидії обмороженням, який провели 

висококваліфіковані фахівці з Гірського рятувального центру. 

Працівниками відділу проведено зустрічі з школярами з метою допомогти 

учням пізнати свій потенціал для подальшого вибору професії. Діти мали 

можливість детально почути про роботу в органах місцевого самоврядування, 

про основні обов’язки та діяльність працівників та досвід вибору власної 

професії. 

З нагоди вшанування річниці пам’яті героїв «Небесної сотні» на Вічевому 

Майдані організовано проведення тематичної фотовиставки, читання поезії 

Майдану, встановлення інсталяції барикад, 

21 лютого, з нагоди відзначення Міжнародного Дня рідної мови, на 

Вічевому майдані відбулась молодіжна акція із залученням іноземних 

студентів. Мета акції – популяризація вивчення історії й сучасності української 

мови та мов інших народів, сприяння підняття національного духу серед молоді 

та толерантне ставлення до мов інших народів. Співорганізаторами спільно з 

відділом молодіжної політики стали ГО «Віолла», ГО «Молода Просвіта», ГО 

«EL&OL» та локальний комітет «AIESEC».  

В квітні 2018 року відділом молодіжної політики підготовлено 

проведення конкурсу проектів молодіжних та дитячих громадських організацій 

з міського бюджету. На конкурсну комісію з фінансування програм молодіжних 

та дитячих громадських організацій у 2018 році подано та підтримано 26 

проектів від інститутів громадянського суспільства, зокрема по пріоритетним 

напрямкам: 

1. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – 6 проектів; 

2. Сприяння вирішенню проблем зайнятості молоді та здійснення 

профорієнтаційних заходів – 2 проекти; 



3. Популяризація здорового способу життя, спортивної діяльності та 

профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі – 7 проектів; 

4. Підтримка творчих ініціатив молоді, сприяння в змістовному дозвіллі, 

відпочинку та оздоровленні – 11 проектів; 

5. Поглиблення процесу інтеграції української молоді до європейського 

співробітництва та  розвиток міжнародного партнерства – 1 проект. 

Згідно рішення конкурсної комісії від 13.04.2018 р. № 1 кошти у сумі 130 тис. 

грн. виділені для реалізації 26 – ти проектів громадських організацій. 

Традиційно молодь міста взяла участь у розважальних заходах на 

поливаний понеділок. Урочистою ходою молоді люди у вишиванках пройшли 

стометрівкою до Вічевого майдану, де і відбулась основна частина заходу. Усі 

присутні мали можливість розмалювати кульки, взяти участь у цікавих 

конкурсах та позмагатись у водяних боях. 

За підтримки відділу молодіжної політики на Площі Ринок впродовж 2 – 

ох днів відбувалась благодійна акція для допомоги родині онкохворих, 

організована «Об'єднанням воїнів та волонтерів «Галицькі леви» спільно з 

Міською Асоціацією учасників АТО.  

Відділом організовано проведення 22-го сезону Чемпіонату студентських 

команд КВН "Кавалєрка-2018". У звітному періоді відбулись півфінальні та 

фінальні ігри, також команди мали можливість позмагатись за «Весняний 

кубок». 

За підтримки відділу вперше в Івано-Франківську відбувся 

Всеукраїнський студентський хакатон IT-технологій - ''std::hackathon" - захід, на 

якому зібрались програмісти та спеціалісти інших галузей, які в закритому 

просторі протягом відведеного часу працювали, розробляючи програми, які б 

покращували б життя студентам та спрощували роботу університетам. За 33 

години 50 студентів з різних ВНЗ України, а саме Львова, Києва, Чернівців, 

Черкас та Івано-Франківська, об'єднані в 10 команд повинні були представити 

ідею, розробити робочий прототип та продумати бізнес-модель сервісів. 

З нагоди відзначення Дня міста проведено ряд заходів, зокрема 

молодіжний квест «Інтелект крос» на знання історії міста, конкурс краси «Міс 

Івано-Франківськ», відкриття байкерського сезону. Також пройшов ХІ 

фестиваль «Вгору серця», в рамках якого  відбувся молитовний вело-мото-

автопробіг вулицями міста Івано-Франківська під назвою «Ісус благословляє 

подорожніх», духовні концерти у мікрорайонах міста, Марш за життя та 

сімейні цінності, молитва на вервиці (спільно з ГО „Рух за життяˮ) та гала-

концерт фестивалю.  

В День Вишиванки традиційно відбулась патріотична акція в сквері 

«Руської трійці». В рамках заходу традиційно прикрашено пам’ятник «Руській 

трійці» та сквер, проведено вікторини на знання історії вишиванок, конкурси, 

прозвучали народні пісні у виконанні юних співаків, а також відбувся показ 

вишиванок. Також всі охочі мали можливість долучитись до розмальовування 

карти нашої області орнаментом вишивки, властивого до кожного етнічного 

регіону. Про історію різних орнаментів, на запрошення організаторів, 

розповідала майстриня. 



На базі табору «Лімниця» 26–30 травня пройшов ІІ етап міської 

молодіжної науково-пізнавальної патріотичної Програми «Чорний ліс - 2018». 

Участь у змаганнях взяло 7 команд загальноосвітніх шкіл обласного центр. За 5 

днів для учасників Програми проведено багато конкурсів, зокрема вікторини на 

знання історії визвольних змагань, конкурс ерудитів, які для них провів 

президент клубу метикуючий Володимир Макаров. Була й пізнавально-

практична частина, під час якої учасники складали та розкладали зброю, 

стріляли з мілкокаліберної зброї, проведено змагання з волейболу. Також в 

рамках програми проведені конкурси представлення, пісні і строю, пластики 

лісу, стінгазети, лісових кашоварів та інші. За результатами змагань перше 

місце посіла команда ЗШ № 1 «Бандерики».  

За звітний період реалізовано проекти громадськими організаціями, 

зокрема проект МГО ВМГО «Батьківщина молода» «Таборування «Великі 

українці»,  ГО «Молодіжна організація «Сонячна Січ» - проект «Сонячна січ», 

ГО «Богатир» - проект «Фізично здорова молодь – наше майбутнє», ІФОО 

«Молода Просвіта» - проект «Попередження правопорушень серед підлітків 

Івано-Франківська», ГО «Мами Прикарпаття» - проект «Щаслива мить 

дитинства», Благодійна організація «Благодійний фонд «Апостол» - проект 

«Оазис» та багато інших.  

З нагоди відзначення Дня молоді 24 червня  проведено фестиваль «Місто 

свідомих людей», головна ідея якого підвищення рівня еко-свідомості та 

культури мешканців міста, привернути увагу до енергозбереження. В сквері 

«Руської трійці», «Міцкевича» було розміщено 4 локації: 

         - Смартсіті - ознайомлення з передовими енергоефективними рішеннями 

та альтернативними екологічними джерелами енергії 

         -  Еколекторій – лекції на актуальні теми, майстер класи. 

         -  Екоярмарка – демонстрація органічної еко косметики та засобів гігієни. 

         -  Творча майстерня – практичні завдання щодо енергозбереження. 

На Вічевому майдані також відбувались заходи до Дня молоді, серед яких 

кольоровий забіг, молодіжна акція спільно з патрульною поліцією м. Івано-

Франківська «Тверезий водій», конкурс молодих перукарів, конкурс з брейк 

дансу,  богатирський турнір, творчий вечір-пікнік «Перспективи самореалізації 

музично-обдарованої молоді». Завершилось святкування концертом за участю 

рок гуртів. Також, в рамках святкових заходів, 25 червня відбулось урочисте 

засідання молодіжної ради, на якому нагороджено найактивніших молодих 

лідерів подяками та грамотами міського голови. 

Впродовж звітного періоду відділом молодіжної політики організовано та 

підтримано VIII «Велопарад дівчат», проведено п’ять творчих пікніків за 

участю відомих спікерів та молоді, підтримано проведення презентації третього 

номеру некомерційного молодіжного видання Repost. 

 В рамках конкурсу проектів в с. Луквиця Богородчанського району 

відбувся 2-ий етап Національно-патріотичної молодіжної військової програми 

«КАРПАТСЬКИЙ ЛЕГІОН». Надано підтримку ГО «Станиця Івано-Франківськ 



Пласт Національної скаутської організації України» для реалізації проекту 

«Пластові вишкільні табори національно-патріотичного спрямування». 

Забезпечено організацію та проведення двох робочих зустрічей щодо 

можливості створення осередку Української академії лідерства в м. Івано-

Франківську в Івано-Франківському академічному обласному українському 

музично-драматичному театрі імені Івана Франка. Проведено презентацію 

роботи відділу молодіжної політики, зокрема розвиток молодіжної політики в 

місті, для представників всеукраїнської літньої школи Citizen Up. Під час 

навчання в школі 25 молодих людей (лідери шкільних рад, представники 

молодіжних громадських організацій та молоді журналісти, тощо), які пройшли 

попередній конкурсний відбір, отримають знання про структуру органів 

державної влади і органів місцевого самврядування, принципи ефективного 

управління, цінності, які має сповідувати посадовець.  

Міський локальний комітет AIESEC за підтримки відділу провів 

фестиваль культур Global Village – традиційний щорічний фестиваль, який 

тривав 2 дні і був спрямований на руйнування міжкультурних та 

міжнаціональних стереотипів та знайомство франківчан з культурами різних 

країн світу. Більш ніж 60 іноземних волонтерів з 10 країн світу, серед яких 

Індонезія, Туречинна, Чехія, Китай, Єгипет, Іспанія, Греція та ін. представляли 

свої національні страви, костюми, вироби з кераміки та ін. 

З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України проведено 

молодіжну мистецьку акцію «Прапор України – символ вільної української 

держави». Під час проведення акції мешканці міста мали змогу взяти участь у 

вікторині від Президента Івано-Франківського клубу метикуючих Володимира 

Макарова та розгорнули дев’ятиметровий Державний Прапор України з 

оглядового майданчика міської Ратуші. Завершилась акція загальним 

флешмобом.  

В рамках реалізації проекту ГО «Спільними зусиллями» та з нагоди 

відзначення Дня Незалежності впродовж двох днів підтримано проведення 

кубку з міні-футболу. 

За підтримки відділу забезпечено організацію в місті міжнародної 

соціально-екологічній акції «Всесвітній день прибирання», у якій взяли участь 

представники молодіжних громадських організацій міста. Учасниками 

прибрано дві локації парк на вул. Молодіжній та дамбу і беріг р. Бистриця 

Солотвинська від МЦД до моста на м-н Пасічна. 

Надано консультації представникам ГО міста щодо реалізації проектів та 

заходів, підготовлена необхідна документація (рішення, накази, угоди) та 

контрольна звітність. 

До Дня захисника України спільно з БФ «Кікбоксинг проти наркоманії та 

дитячої злочинності» в забезпечено реалізацію проекту «БС «Галичина» 

військово-патріотичний вишкіл для студентської молоді» у якому взяло участь 

40 студентів з ВНЗів міста, а також зокрема 14 жовтня спільно з ГО «Сила 

Прикарпаття» в приміщенні Івано-Франківського коледжу фізичного виховання 



організовано проведення молодіжно-юнацьких військово-патріотичних змагань 

«Звитяга» у якому взяли участь учні ПТУ та коледжів міста. 

Відділом в приміщенні Університету Короля Данила проведено турнір з 

інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» присвячений 100-річчю утворення ЗУНР 

на кубок міського голови серед студентів ВНЗів міста 

 Спільно з партнерами відділом молодіжної політики вишукано 

можливість у підтримці 109 батальйону (в/ч А3892) 10 гірсько-штурмової 

бригади, яка виконує свій почесний обов’язок у зоні ООС в с. Кримському 

Луганської області, а саме прінтер, 40 кв. м ковраліну, 300 пачок чаю, 80 пачок 

кави, 100 пачок сигарет, 300 рулонів туалетного паперу, матеріал для утеплення 

бліндажів 100 м, 7000 грн. благодійної допомоги. 

Забезпечено організаційну підтримку ГО «РК на Прикарпатті» в 

реалізації проекту «Майстерня порозуміння та толерантного спілкування 

«ДРІМ ТІМ». Завданням проекту є формування у учнів загальноосвітніх шкіл 

моделей ненасильницького спілкування, розвиток навичок толерантного 

ставленння один до одного та профілактика насильства і жорстокості в 

учнівському середовищі. У проекті взяли участь учні Гімназії № 2, ЗОШ № 4, 

ЗШЛ № 23. Також в приміщенні ГО «РК на Прикарпатті» спільно було 

проведено майстер-клас з створення анімаційного фільму «Воїни лісу» для 

учнівської молоді. 

Напередодні відзначення Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, за 

ініціативи Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 

відділу молодіжної політики відбувся круглий стіл на тему «Не дай СНІДу 

шанс» для представників студентського самоврядування та молодіжних 

громадських організацій. Участь у роботі круглого столу взяли представники 

управління охорони здоров’я міської ради, КНП «Центр первинної медичної і 

консультативно-діагностичної допомоги», Обласного Центру профілактики та 

боротьби з ВІЛ/СНІДом, регіональний представник та координатор 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ГО «Принцип +», ГО 

«Спільними зусиллями», ГО «Центр підготовки чемпіонів «Золотий Дракон», 

Міжнародної антинаркотичної асоціації, Обласної Організації Товариства 

Червоного Хреста України, БОБФРЦН «Захід шанс», студенти ПНУ ім. В. 

Стефаника та університету Короля Данила. 

  Результатом круглого столу стало рішення про збільшення кількості 

профілактичних заходів в навчальних закладах міста; розробка нормативного 

документа щодо можливості більшого охоплення осіб, які б проходили 

тестування на ВІЛ; проведення спільних заходів та інформаційно-

просвітницьких акцій; висвітлення інформації про ВІЛ/СНІД в соціальних 

мережах, яким молодь відводить багато часу.  

За підтримки відділу 16 грудня, на Вічевому майдані відбулась соціальна 

акція «Давайте творити добро разом» де відбувався збір продуктових 

подарунків до Дня святого Миколая для одиноких людей, які перебувають на 

обліку міського територіального центру від усіх небайдужих до цієї теми Усі 

присутні мали можливість подивитись міні-театральні виступи маленьких 



акторів кіношколи «MovieX», послухати пісні та потанцювати. Також кожен 

бажаючий міг долучитись до акції –  принести необхідні продукти або здати 

кошти. 

Загалом було зібрано 55 продуктових наборів орієнтовно по 100 грн. 

вартості кожен, з яких 9 вручили під час концертної програми, а вже 17 грудня 

решту подарунків офіційно передано Івано-Франківському територіальному 

центру, працівники якого виконають функцію помічників святого Миколая – 

доставлять пакунки до адресатів. 


