
 

Інформація 

про роботу Департаменту молодіжної політики та спорту  

Івано-Франківської міської ради за І квартал 2019 року 

 

Робота Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської 

міської ради впродовж І кварталу 2019 року була спрямована на виконання 

Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови 

облдержадміністрації, міського голови, та рішень сесій Івано-Франківської 

міської ради.         

 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської 

ради створений рішенням Івано-Франківської міської ради                                             

від 22.12.2015 року № 42-2. 

  До складу Департаменту входять 4 відділи: 

- відділ спорту; 

- відділ молодіжної політики; 

- відділ сім’ї та гендерної політики; 

- відділ фінансово-господарської діяльності. 

 

ВІДДІЛ СПОРТУ 

 

Впродовж I кварталу 2019 року робота відділу спорту була спрямована на 

реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту, в рамках 

якої забезпечувалось неухильне виконання Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» від 24.12.1993 року № 3808- XII, Указу  Президента України 

«Про додаткові заходи щодо державної підтримки розвитку фізичної культури і 

спорту в Україні» від 08.11.200 року № 998/2002, Указу Президента України 

«Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту»                            

від 28.09.2004 року № 1148/2004, Постанови Кабінету Міністрів України від 

01.03.2017 року № 115 «Про затвердження державної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року», 

Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження норм витрат на проведення 

спортивних заходів державного та міжнародного рівня» від 18.09.2013 року         

№ 689, а також Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

інших нормативних та розпорядчих документів різних рівнів. 

Один з основних напрямків роботи – організація та проведення спортивно-

масових заходів та навчально-тренувальних зборів – реалізовувався відповідно 

до календарного плану спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних 

зборів олімпійських та не олімпійських видів спорту на 2019 рік. Таким чином 

впродовж звітного періоду забезпечено проведення 26 спортивно-масових 

заходів, серед яких варто відзначити: 

- Турнір з футболу «Прикарпатська зима» серед дитячо-юнацьких 

команд; 



- XXVIII Фестиваль естрадно-спортивного танцю «ФЕСТ»; 

- Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Прикарпатська зима»; 

- Турнір з футзалу пам’яті Ю. Шулятицького; 

- Відкритий турнір з плавання серед ветеранів в категорії «Мастерс»; 

- XXII міжнародний турнір з гімнастики спортивної під патронатом 

міського голови «Зірки Прикарпаття»; 

- Міжнародний турнір з таїландського боксу Муей Тай «Кубок Карпат»; 

- Фігурне катання серед жінок «Автоледі»; 

- Відкриті турніри з таеквондо (ІТФ) та (ВТФ). 

Переможці та призери змагань нагороджувались грамотами, медалями, 

кубками та іншою нагородною атрибутикою Департаменту молодіжної політики 

та спорту. 

Впродовж звітного періоду сформовано та подано державний 

статистичний звіт за формою 2-ФК та інші звіти у відповідності з вимогами 

управління спорту облдержадміністрації, а також  інформаційні, описові та 

відомчі звіти про розвиток фізичної культури і спорту в місті за 2019 рік. В січні 

сформовано та затверджено календарний план спортивно-масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

міста Івано-Франківська на 2019 рік. 

Організовано та проведено засідання колегії відділу спорту, де слухалось 

питання про визначення найкращого спортсмена за підсумками 2018 року та 

призначення стипендії міської ради кращим спортсменам м. Івано-Франківська 

за підсумками виступів у 2018 році. 

Впродовж I кварталу 2019 року відповідно до наказу директора 

Департаменту присвоєно II та III спортивні розряди 50 спортсменам.  

Проведено роботу з підготовки та організації спортивно-масових заходів 

та змагань на відзначення 357-ї річниці від дня заснування міста, подано 

відповідні пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету міської ради, 

спільно з управлінням патрульної поліції міста складено маршрут руху 

велоколони за участю представників міст-партнерів та громадськості міста.  

 

МІСЬКИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ 

«ІНВАСПОРТ»  

 

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року № 330-17 

була затверджена «Міська Програма розвитку інвалідного спорту на 2018 – 2023 

роки» згідно якої проводилась робота Івано-Франківського міського центру з 

фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» впродовж І кварталу 2019 року.

 Робота центру була спрямована на розвиток і популяризацію спорту серед 

осіб з інвалідністю міста Івано-Франківська, підвищення рівня проведення 

змагань, організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед 

осіб з інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-

спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.     



 Міським центром «Інваспорт» впродовж звітного періоду постійно 

проводилися спортивно-масові заходи для залучення осіб з інвалідністю різних 

вікових груп до активного способу життя, зокрема: спортивні ігри та розваги, 

спортивні естафети, міські змагання «Повір у себе» з плавання, відкриті міські 

турніри з гри Бочча, армспорту та гирьового спорту.    

 Діти з особливими потребами міста Івано-Франківська приймали участь в 

обласних змаганнях за програмою спартакіади «Повір у себе» з плавання (УОРА) 

та зі спортивного орієнтування (вади слуху).    

 Здійснювалась робота щодо підготовки спортсменів міста до складу 

збірних команд області та України:        

 - Михайло Біленко у складі збірної команди області на чемпіонаті України 

з легкої атлетики у приміщенні (порушення розумового та фізичного розвитку) 

здобув одну золоту (біг 60м з бар’єрами), одну срібну (стрибок у довжину) та 

одну бронзову (стрибок у висоту) нагороди;      

 - Василь Біленко у складі національної паралімпійської збірної команди на 

чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні (порушення розумового та 

фізичного розвитку) здобув золоту нагороду (біг 60м з бар’єрами);  

 - Павло Волуйкевич у складі національної паралімпійської збірної команди 

на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні (порушення розумового та 

фізичного розвитку) здобув дві золоті нагороди (біг 1500м, біг 3000м);  

 - Юлія Шуляр у складі збірної команди області на чемпіонаті України з 

легкої атлетики у приміщенні (вади розумового та фізичного розвитку) посіла 

перше місце з бігу на 400м.        

 Діти навчально-реабілітаційного центру відвідували навчально-

тренувальні заняття з плавання в басейні ДЮСШ № 2.    

 В спортивному залі для людей з обмеженими можливостями (вул. 

Симоненка, 3-в) люди різних вікових груп та нозологій займалися фізичною 

реабілітацією.          

 Впродовж І кварталу 2019 року міським центром «Інваспорт» проведено 

16 спортивно-масових заходи в яких взяли участь 350 осіб з інвалідністю різних 

вікових груп.     

МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ  

«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

 

У своїй діяльності Івано-Франківський міський центр здоров’я населення 

«Спорт для всіх» керується рішенням № 329 від 15.12.2017 року Івано-

Франківської міської ради про затвердження «Програми розвитку масового 

спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення на 2018 

- 2023 роки».  

Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради № 938 від 

05.09.2018 року до штатного розпису центру було введено дві штатні одиниці 

головних спеціалістів. 

http://www.namvk.if.ua/dt/187284/
http://www.namvk.if.ua/dt/187284/
http://www.namvk.if.ua/dt/187284/


На початку року під час засідання виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради, заслухали та затвердили звіт про роботу Івано-

Франківського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

у 2018 році.  

 Робота Центру спрямована на розвиток і популяризацію фізичної культури 

та спорту серед різних вікових та соціальних категорій населення міста Івано-

Франківська, організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності 

серед осіб які не займаються спортом на професійному рівні. 

Міським центром «Спорт для всіх» постійно проводяться спортивно-

масові заходи для залучення як найбільшої кількості осіб різних вікових груп до 

активного способу життя. 

 У першому кварталі 2019 року ІФМЦ «Спорт для всіх» було організовано 

та проведено 23 спортивно-масових заходів,  участь в яких взяло понад 1500 осіб. 

Серед основних заходів у першому кварталі 2019 року були:  

 Проект «Найспортивніші» - естафети та спортивні ігри для вихованців 

дошкільних навчальних закладів міста, які спрямовані на популяризацію 

фізкультури і спорту серед наймолодших  жителів міста. Зазначені «веселі 

старти» стимулюють фізичну активність у діток та дозволяють зрозуміти, що 

фізкультура та спорт основний чинник міцного здоров’я в майбутньому. В 

цих змаганнях немає ні переможців, а ні переможених тому всі їх учасники 

отримають нагороди від міського центру «Спорт для всіх». 

  Івано-Франківська міська ліга за програмою «Дитяча легка атлетика ІААF». 

Спільно з федерацією легкої атлетики Івано-Франківської області та 

Департаментом освіти та науки міської ради вдруге проведено міську дитячо-

юнацьку легкоатлетичну лігу, у якій взяли участь практично всі загально-

освітні заклади нашого міста. Переможцем стали учні ЗШЛ № 23, які 

отримали право представляти наше місто у Західно-українській 

легкоатлетичній лізі. 

 Турніри з міні-футболу. ІФМЦ «Спорт для всіх» долучився до проведення 

трьох турнірів з міні-футболу, а саме: «Граємо за Україну разом», серед 

дівочих команд в залі ЗШ № 24, турнір присвячений 30-й річниці виведення 

військ з Республіки Афганістан, серед ветеранів воїнів-афганців, який 

пройшов на майданчику Коледжу фізичного виховання та турнір кубок 

«Спорт для всіх» спільно з волонтерським об'єднанням лікування наркоманії 

та алкоголізму на майданчику МФОЦ. 

 Традиційні турніри з волейболу. На базі Івано-Франківського державного 

коледжу технологій та бізнесу проведено ХХІІ Всеукраїнського турніру з 

волейболу серед жіночих команд пам’яті Богдана Завальського. Також 

відбувся традиційний Всеукраїнський турнір з волейболу пам’яті 

колишнього директора ДЮСШ №2 Володимира Маланія серед юнаків та 

дівчат. Турнір пройшов в спортивному залі ЗШЛ №23. 



 В зимовий період проводились забави для школярів перегони на санчатах та 

спортивні естафети в парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.  

Інформацію про заходи, що відбулись та про майбутні події можна 

дізнатись з анонсів, новин та відео звітів на офіційній сторінці «Спорт для всіх» 

Івано-Франківськ у соціальній мережі Facebook www.facebook.com/sportdvsihIF 

та на офіційному веб-сайті Івано-Франківська. 

З міського бюджету на 2019 рік передбачено кошти в сумі 240 000,00 грн. 

для проведення спортивно-масових заходів, з них за звітний період виділено 

17 000,00 гривень. 

 

ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ  

 

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 року № 59-4 прийнято Програму «Молодь міста 

Івано-Франківська» на 2016-2020 роки».  

За звітний період проведено 2 засідання молодіжної ради, що функціонує 

при Департаменті, де розглянуто такі основні питання як, проведення 

загальноміських акцій та заходів, фінансування з бюджету програм ГО, план 

роботи організацій впродовж 2019 року та інші.  В одному із засідань  взяла 

участь Світлана Громцева, директор Полтавського обласного молодіжного 

центру, яка розповіла про роботу центру, основні напрямки та поділилась 

досвідом в реалізації молодіжної політики. 

У І кварталі організовано та проведено наступні молодіжні заходи та акції, 

зокрема з метою відзначення Дня Соборності України на Вічевому Майдані 

відбулась молодіжна акція «Творимо Україну разом». В рамках відзначення цієї 

знаменної дати, за участі представників громадських організацій, утворено 

«живий ланцюг» на залізничному мості, як символ єднання. 

З нагоди вшанування 101 – річниці пам’яті  Героїв Крут в Меморіальному 

сквері відбулось віче-реквієм. В ході віче ведучі розповідали присутнім про події 

січня 1918 року, після чого відбулось урочисте покладання квітів біля пам'ятника 

борцям за волю України та спільне виконання гімну України. 

За підтримки відділу молодіжної політики відбувся фестиваль культур 

«Global Village». Відвідувачі мали змогу особисто поспілкуватися з учасниками 

і дізнатися більше про представлені на фестивалі країни, серед яких Індонезія, 

Туреччина,  Китай, Єгипет та ін. 

http://www.facebook.com/sportdvsihIF


В лютому 2019 року відбувся етап Західноукраїнської дебатної ліги, 

організований Івано-Франківським осередком ВМГО «Федерація дебатів 

України». У заході взяли  участь представники восьми обласних центрів західної 

України, а також міста Київ. Учасники дебатували на економічні, соціальні та 

політичні теми. Загалом в заході взяло участь близько 50 – ти осіб.  

Організовано офіційну презентація вже четвертого номеру молодіжного 

журналу «Repost», який вже в друге входить у список 100 кращих практик 

молодіжної роботи в Україні. 

З нагоди відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні проведено 

пам'ятний захід «Мистецька барикада», присвячений Героям Небесної Сотні та 

Революції Гідності. В рамках заходу звучала поезія Майдану та транслювались 

художньо-документальні фільми, які висвітлювали події Революції Гідності. 

 У березні місяці пройшла перша фестивальна гра нового, вже 25-го сезону 

Всеукраїнського телевізійного чемпіонату з гумору «Кавалєрка 2019», в якій 

взяли участь 13 команд з Івано-Франківська, Калуша, Львова, Чернівців та інших 

міст України.           

 В рамках промо-компанії повнометражного національного художнього 

молодіжного фільму «Сквот32» працівниками відділу молодіжної політики  

взято участь у мотиваційній зустрічі з продюсерами кінострічки, учасниками 

творчої групи та акторами. Також працівники відділу долучилися до одного з 

регіональних обговорень щодо рекомендацій до Стратегії державної політики в 

молодіжній сфері на період до 2030 року в Івано-Франківську. 

 В газеті «Західний кур’єр» опубліковано рішення виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради «Про проведення конкурсу з розгляду 

пропозицій інститутів громадянського суспільства, яким надається фінансова 

підтримка з міського бюджету». На офіційному сайті міста розміщено 

оголошення про початок проведення конкурсу з розгляду пропозицій інститутів 

громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка з міського 

бюджету. 

 В березні для учнівської молоді стартував І етап молодіжної науково-

пізнавальної патріотичної програми «Чорний ліс 2019». 

 У звітному періоді розміщено понад 15 анонсів та 20 публікацій про 

проведення різноманітних молодіжних заходів та акцій на офіційній сторінці 

Департаменту у мережі facebook, офіційному сайті міста та в інших місцевих 

ЗМІ. 

 

ВІДДІЛ СІМ’Ї ТА ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Керуючись Законом України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з 

метою здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом 

організації оздоровлення та відпочинку відділом сім’ї та гендерної політики 

здійснено підбір та направлено на оздоровлення 13 дітей до ДП «Молода 

гвардія» в місті Одеса (12 дітей з багатодітних сімей та 1 дитину з 

малозабезпеченої сім’ї) та 12 дітей до ДПУ МДЦ «Артек» в Київській області     



(8 дітей з багатодітних сімей та 4 дітей позбавлених батьківського піклування).

 За звітний період відділом надано 147 адміністративних послуг щодо 

видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, продовження терміну 

дії та вклеювання фотокарточки при досягненні 14-річного віку дитині. 

 Впродовж І кварталу 2019 року відділом підготовлено клопотання до 

Адміністрації Президента України щодо присвоєння 1 жінці міста Івано-

Франківська звання «Мати-героїня», яка народила і виховала до восьмирічного 

віку 5 і більше дітей.          

 Змінено формат практики вручення дитячих наборів «Baby-box» для 

новонароджених окремих категорій сімей.     

 Згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

27.12.2018 року №1464 «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 

22.03.2018 року №283 та від 16.10.2018 року №1120» з початку 2019 року 

відділом забезпечується вручення грошових подарункових сертифікатів на суму 

1500 гривень. Впродовж звітного періоду зазначені сертифікати отримали            

15 породілей міста Івано-Франківська.       

 Серед пільгових категорій, які можуть претендувати на грошові 

подарункові сертифікати: 

- сім’ї учасників бойових дій (АТО); 

- сім’ї у яких народилася двійня; 

- сім’ї у яких народилася трійня; 

- сім’ї у яких народилася 5-та дитина і більше; 

- молоді студентські сім’ї (до 21 року); 

- матері з І та ІІ групами інвалідності. 

Департаментом молодіжної політики та спорту як відповідальним суб’єктом 

за реалізацію державної політики з питань протидії торгівлі людьми в місті 

Івано-Франківську та з  метою підготовки молодіжних лідерів для проведення 

превентивних заходів з попередження торгівлі людьми в учнівському 

середовищі спільно з БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» і Департаментом 

освіти та науки організовано та проведено 3  тренінги для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста, зокрема, 12 березня (18 учасників), 14 березня             

(20 учасників) та 19 березня (20 учасників) на тему: «Підвищення обізнаності 

учнівської молоді з проблем торгівлі людьми». За підсумками тренінгів кожен 

учень отримав сертифікат.         

 Департамент молодіжної політики та спорту як відповідальний суб’єкт за 

реалізацію державної політики у сфері запобігання домашньому насильству в    

м. Івано-Франківську організовує діяльність Комісії з питань координації дій 

щодо попередження насильства в сім’ї, за зверненнями громадян здійснює виїзди 

за місцем проживання для складання акту з’ясування обставин вчинення 

насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення. Впродовж І кварталу 2019 

року здійснено 7 виїздів по місцю проживання за фактом вчинення домашнього 

насильства.            

 З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері 



профілактики вживання алкоголю та тютюнових виробів неповнолітніми, 

зменшення шкідливого впливу алкоголю на підростаюче покоління, пропаганди 

та популяризації ідей тверезого способу життя як основи та ключової складової 

до побудови здорової нації Департаментом розроблено «Програму протидії 

вживання алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніми та формування 

навичок здорового способу життя на 2017-2020 роки», яка була затверджена на 

сесії Івано-Франківської міської ради (рішення від 15.03.2017 року № 16-11).

 В рамках програми виготовлено соціальний ролик «Скажи ТАК! 

Здоровому способу життя», який щоденно транслюється на телеканалі «Вежа», 

ОТБ «Галичина» та «РАІ». 

Виготовлено та розміщено на біл-бордах міста соціальну рекламу, яка 

спрямована на профілактику та боротьбу із вживанням алкоголю.  

 В закладах загальної середньої освіти міста спільно з Департаментом 

освіти та науки, а також небайдужими громадськими активістами, 

спортсменами, поліцейськими та представниками духовенства організовано 

проведення «Уроків тверезого життя». Згідно плану на І півріччя 2019 року 

зазначеними уроками мають охопити 31 навчальний заклад.     

 З метою зменшення вживання алкоголю в середовищі неповнолітніх, 

формування свідомого ставлення за його реалізацію серед підприємців, а також 

популяризації здорового способу життя, розпорядженням міського голови від 

04.01.2017 року № 2-р створено робочу групу з виявлення фактів продажу 

алкогольних та тютюнових виробів дітям в м. Івано-Франківську.  

 Впродовж звітного періоду здійснено перевірку 4 торгових закладів в 3 з 

яких встановлено факт продажу алкогольних та тютюнових виробів 

неповнолітнім. Працівниками відділу ювенальної превенції ГУ НП та КП 

«Муніципальна Варта» складено адміністративні протоколи, які спрямовано на 

розгляд адміністративної комісії та державної податкової інспекції у м. Івано-

Франківськ ГУ ДФС для вжиття відповідних штрафних санкцій за порушення 

законодавства.            

 До роботи з виявлення фактів продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім 

активно залучаються засоби масової інформації для інформування громадськості 

про встановлені правопорушення.         

 У мережі Facebook створено групу «Тверезий Франківськ», яку постійно 

наповнюють та адмініструють працівники Департаменту з метою інформування 

про проведену робочою групою діяльність.  

 

ВІДДІЛ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Станом на 19.03.2019 року на реалізацію програми фінансової підтримки 

громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних 

клубів та федерацій з видів спорту м. Івано-Франківська з міського бюджету по 

загальному фонду передбачено виділення коштів в сумі 13010000,00 гривень, з 

них у звітному періоді профінансовано 3216524,70гривень.  



За кошти міського бюджету здійснюється фінансова підтримка                          

10 громадських організацій та федерацій з видів спорту. 

Станом на 19.03.2019 року на реалізацію програми утримання та фінансова 

підтримка спортивних споруд з міського бюджету передбачено виділення коштів 

в сумі 2600000,00  гривень, профінансовано 781343,95 гривень.  

Станом на 19.03.2019 року на реалізацію програми утримання та фінансова 

підтримка спортивних споруд з міського бюджету по спеціальному фонду 

передбачено виділення коштів в сумі 1000000,00 гривень. 

 Для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту станом 

на 19.03.2019 року у міському бюджеті передбачено 800000,00 гривень, з них у 

звітному періоді профінансовано 177941,46 гривень.      

Для проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту станом на 

19.03.2019 року у міському бюджеті передбачено 1400000,00 гривень, з них у 

звітному періоді профінансовано  172960,79 гривень. 

На забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних 

органів у справах молоді передбачено 740000,00 гривень, профінансовано 

90659,25    гривень. 

Станом на 19.03.2019 року кошторисом міського центру «Інваспорт» на 

проведення спортивно-масових заходів передбачено 150000,00 гривень, з них у 

звітному періоді профінансовано 40987,00 гривень. 

Станом на 19.03.2019 року кошторисом міського центру «Спорт для всіх» 

на проведення спортивно-масових заходів передбачено 643000,00 гривень, з них 

у звітному періоді  профінансовано 166011,39 гривень. 

 

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

 

Робота Департаменту молодіжної політики та спорту постійно 

висвітлюється на телебаченні  ТРК  «3 студія», ТРК «Вежа», ТРК «РАІ», ОТБ 

«Галичина», 402 канал, ОДТРК «Карпати» та на сторінках офіційного сайту 

виконавчого комітету міської ради, веб-сайтах Фіртка.іф.юа, Галка.іф.юа, Бліц-

інфо, в соціальній мережі Facebook – www.facebook.com.ua/depmolodsportif. 

 

http://www.facebook.com.ua/depmolodsportif

