
      

                                                                                 

                                                                ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                     

Івано-Франківської міської ради 
конкурсна комісія з фінансування програм  

інститутів громадянського суспільства 

 
76000,  м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. Тел.  55-64-86,  Fax (03422) 55-60-20 

 

РІШЕННЯ 

     16.04.2019 р.           № 1 

  

 Заслухавши та обговоривши інформацію доповідача, Конкурсна комісія з розгляду пропозицій інститутів 

громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розподілити кошти у сумі 97 800 грн. (дев’яносто сім тисяч вісімсот грн. 00 коп.), передбачені на фінансову підтримку 

громадських організацій згідно Плану використання коштів у 2019 році на здійснення заходів та реалізацію проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» в м. Івано-Франківську. 

 
 

№ 

 п/п 

Пріоритетні 

напрямки 

Організація, яка подала 

програму (проект)  на 

фінансування 

Назва програми 

(проекту) 

Мета програми 

(проекту) 

Термін 

реалізації 

програми 

(проектів) 

Виділена 

сума для 

реалізації 

програми 

(проекту) 

грн. 



І. Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді. 

 

ГО «Станиця Івано-

Франківськ Пласту 

Національної скаутської 

організації України» 

«Пластові 

вишкільні табори 

національно-

патріотичного 

спрямування» 

- оздоровлення та 

залучення дітей та 

молоді до активного 

відпочинку; 

- надання необхідних 

знань, умінь та навичок 

за пластовою 

методикою. 

Травень- 

серпень 

2019 року 

17 300 

  МГО ВМГО 

«Батьківщина молода» 

«Таборування 

«Великі українці»     

Зміцнення зав’язків 

молоді з різних 

областей, виховання 

молоді з любов’ю до 

власної держави та 

зміцнення 

патріотичності 

Червень 

2019 року 

9 000 

ІІ. Сприяння 

вирішенню 

проблем 

зайнятості молоді 

та здійснення 

профорієнтаційни

х заходів  

ГО «Консалтингові 

технології» 

 

«Івано-Франківський 

науковий пікнік 2019» 

Поширення нових 

підходів в освіті і 

профорієнтації шляхом 

підвищення уваги до 

практичних занять; 

популяризація 

природних наук серед 

молодію 

Травень-

червень 

2019 року 

6 000 

ІІІ Популяризація 

здорового способу 

життя, 

ГО «Спільними 

зусиллями» 

«Кубок ГО 

«Спільними 

Зусиллями» з міні-

Пропаганда здорового 

способу життя та 

залучення молоді до 

заняття спортом 

Серпень 

2019 року 

5 000 



спортивної 

діяльності та 

профілактика 

негативних явищ 

у молодіжному 

середовищі  

футболу до Дня 

Незалежності» 

  ГО «Богатир» «Фізично здорова 

молодь – наше 

майбутнє» 

Відвідування 

навчальних закладів 

міста та оздоровчих 

літніх таборів з метою 

пропаганди 

фізкультури, спорту, 

здорового способу 

життя та національно-

патріотичного 

виховання серед дітей 

та молоді 

Квітень-

грудень 

2019 року 

6 000 

ІV Підтримка 

творчих ініціатив 

молоді, сприяння 

в змістовному 

дозвіллі, 

відпочинку та 

оздоровленні  

 

ІФОО «Молода 

Просвіта» 

«Популяризація 

історико-культурної 

спадщини лемків як 

невід’ємна частина 

національно-

патріотичного 

виховання молоді» 

Популяризувати серед 

молоді Івано-

Франківська лемківську 

культуру, традиції, 

історію шляхом 

проведення заходів до 

75 річниці 

депортації лемків з їх 

етнічних земель. 

Серпень-

жовтень 

2019 року 

3 500 



  ІФОО «Молода 

Просвіта» 

«Формування 

особистості та 

оформлення ідей: те, 

що 

корисно знати 

підліткам» 

Навчити групу молоді 

підліткового віку 

формувати, 

презентувати та 

реалізовувати власні 

ідеї. 

Квітень-

червень 

2019 року 

3 000 

  ІФОО «Молода 

Просвіта» 

«Молодіжні радники 

поліцейських проти 

цькувань» 

Зменшити кількість 

цькувань серед молоді 

у навчальних закладах 

шляхом поширення 

інформації про 

небезпеку та наслідки 

цього 

негативного явища. 

Жовтень-

грудень 

2019 року 

7 000 

  МГО «Батьківщина 

молода» 

«Школа політичного 

успіху» 

Підвищення рівня 

політичної освіти 

активної молоді, яка 

бере особисту участь в 

політичному житті 

Червень 

2019 року 

9 000 

  Місія  «Молодіжна 

Комісія» Івано-

Франківської 

Архієпархії УГКЦ 

Літні християнські 

табори в с. Рибне 
Виховання молодого 

покоління у дусі 

моральності та 

християнства 

Травень – 

вересень 

2019 року 

11 000 

  ГО «Консалтингові 

технології» 

«Молодіжний квест 

до дня міста Івано-

Франківська 

«Інтелект крос». 

Залучення молоді до 

відзначення Дня міста 

та пізнання його історії, 

проведення активного 

змістовного дозвілля. 

Травень 

2019 року 

3 000 



  ГО «Мами Прикарпаття» «Дякую, мамо» Виховання та 

пропаганда сімейних 

цінностей, залучення 

дітей, молоді разом з 

батьками до різних 

видів творчої діяльності 

на тему сім’ї. 

Травень 

2019 року 

3 000 

  ГО «Мами Прикарпаття» «Щасливе 

дитинство 2019» 

Сприяння змістовному 

дозвіллі, відпочинку та 

оздоровленні, 

заохочення батьків та 

дітей до проведення 

спільного дозвілля.  

Червень 

2019 року 

3 000 

  ГО «РК на Прикарпатті» «Майстерня 

порозуміння та 

толерантного 

спілкування підлітків 

та молоді «Дрім 

Тім» 

Тематичне тренінгове 

навчання щодо 

пропаганди, 

толерантності у 

підлітків моделей 

взаємного спілкування 

ненасильницького 

спілкування за 

методикою форум – 

театру. 

Вересень-

червень 

2019 р. 

6 000 

V. Поглиблення 

процесу інтеграції 

української 

молоді до 

європейського 

ГО «Міський локальний 

Комітет «АІЕСЕК – 

Івано-Франківськ» 

Фестиваль культур 

«Global Village» 

Усунення культурних 

бар’єрів між націями та 

ознайомлення жителів 

міста з особливостями 

традицій інших країн 

шляхом презентацій, 

Серпень 

2019 року 

6 000 



співробітництва 

та розвиток 

міжнародного 

партнерства 

 

ігор, танців, дегустацій 

національних страв 

 Всього     97 800 гр. 

 

 

 

 

 

2. Фінансовому   управлінню   виконавчого   комітету   міської  ради (В. Сусаніна) виділити кошти з міського бюджету 

Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської  міської ради (В. Матешко) для забезпечення 

фінансування проектів інститутів громадянського суспільства. 

3. Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (В. Матешко) постійно здійснювати  

контроль за реалізацією проектів інститутів громадянського суспільства, подачею звітності та висвітленням реалізації 

проектів на офіційному сайті міста. 

     4. Про рішення  конкурсної   комісії,  Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради 

         ( В. Матешко),  проінформувати громадськість міста через веб-сайт Івано-Франківської міської ради. 

 

 

Голова конкурсної комісії, заступник міського голови                                              О. Левицький 

 

 

Секретар комісії, головний спеціаліст відділу молодіжної 

  політики  Департаменту молодіжної політики та спорту                    О. Мельнікова  

 


