
Звіт про роботу Департаменту молодіжної політики та спорту  

Івано-Франківської міської ради за ІІ квартал 2019 року 

 

Робота Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської 

міської ради впродовж ІІ 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 II кварталу 2019 року кварталу 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 24.12.1993р. № 3808- XII, Указу  

Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки 

розвитку фізичної культури і спорту в Україні» від 08.11.200р. № 998/2002, 

Указу Президента України «Про Національну доктрину розвитку фізичної 

культури і спорту» від 28.09.2004 р. № 1148/2004, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2017р. № 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 

18.09.2013р. № 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 неолімпійських видів спорту на 2019 рік. 

Таким чином впродовж звітного періоду забезпечено проведення 58 спортивно-

масових заходів, серед яких варто відзначити: 

- 1-й етап кубку Європи з богатирського багатоборства, участь у якому 

взяли найсильніші атлети України, Румунії, Молдови, Польщі 

(організатори змагань – Івано-Франківський обласний осередок 

Федерації найсильніших атлетів України та перетягування канату); 



- Товариський футбольний матч між МФК «Прикарпаття» та ФК 

«Брага» (Португалія); 

- Міжнародний дитячий турнір з футболу пам’яті Заслуженого тренера 

України Петра Івановича Савчука (участь у турнірі взяла 31 команда, в 

тому числі з міста-побратима Жешув (Польща); 

- Відкритий турнір з бразильського джиу-джитсу в розділі «Без кімоно» 

(понад 300 учасників); 

- Кубок Івано-Франківська зі змішаних єдиноборств ММА (понад 300 

учасників); 

- 11-й Велодень за участю міст-партнерів з нагоди відзначення 357-ї 

річниці від дня заснування міста Івано-Франківська (14 делегатів з 

міст-партнерів); 

- Відкритий турнір з плавання пам’яті загиблих воїні АТО – 

випускників коледжу фізичного виховання; 

- III – й тур Західноукраїнської  ліги за програмою «Дитяча легка 

атлетика IAAF»; 

- Всеукраїнський турнір з волейболу присвячений пам’яті Цапа М.І. 

(студентські команди Луцька, Тернополя, Чернівців); 

- Фінал 4-х кубку України з футзалу (НФК «Ураган» став чемпіоном); 

- III- й Кольоровий забіг; 

- Олімпійський день (за участю гравців ФК «Брага» (Португалія) 

- Перехідний кубок міського голови з футболу серед жіночих команд. 

Впродовж II кварталу 2019 року відповідно до наказу директора 

Департаменту присвоєно II та III спортивні розряди 89 спортсменам.  

За результатами засідання колегії відділу спорту підготовлено проект  

рішення міської ради, де затверджено оновлене положення про призначення 

стипендії 30 спортсменам – мешканцям Івано-Франківська, які стали 

чемпіонами та призерами чемпіонатів України, Європи та світу в розрізі 

вікових категорій.  

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».  

 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. 

http://www.namvk.if.ua/dt/187284/
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 У другому кварталі 2019 року ІФМЦ «Спорт для всіх» було організовано 

та проведено 25 різноманітних спортивних заходів,  участь в яких взяли понад 

2000 осіб. 

Серед основних заходів:  

 Змагання за програмою «Дитяча легка атлетика ІААF» а саме: ІІІ етап 

Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика ІААF», за 

підсумками якого команда Івано-Франківська виборола почесне 2 місце 

в Західноукраїнській лізі. Дитяча легка атлетика в Міжнародний день 

захисту дітей. 

 Продовження проекту «Найспортивніші» - естафети та спортивні ігри для 

вихованців дошкільних навчальних закладів міста, які спрямовані на 

популяризацію фізкультури і спорту серед наймолодших  жителів міста. 

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

учасники отримають нагороди від міського центру «Спорт для всіх». 

 Турніри з ігрових видів спорту (міні-футбол, баскетбол): турнір з 

баскетболу пам’яті Юрія Міщенка, турнір з баскетболу 3х3 до дня міста 

Івано-Франківськ, турнір з міні-футболу «Кубок медичної дружби 2019» 

серед працівників медичних закладів міста. 

 Міський фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я», який зібрав багато 

спортивних сімей нашого міста. Приємно відзначити, що переможці 

міського фестивалю сім’я Гупало гідно представили наше місто на 

обласному етапі фестивалю, виборовши друге місце у своїй віковій 

категорії. 

 Перегони на веломобілях в парку культури і відпочинку ім. Т. Г. 

Шевченка серед школярів присвячені святкуванню дня міста Івано-

Франківськ. 

 Спортивні сімейні свята: святкування міжнародного дня спорту та 

всесвітнього дня здоров’я,  спортивне сімейне свято «Спільно до нових 

вершин», спортивне свято присвячене міжнародному дню захисту дітей, 

спортивне сімейне свято «День батька 2019». 

 Малі Олімпійські ігри у позаміському дитячому таборі "Лімниця"                   

с. Вістова. 

 Проект «Свято спорту в кожному дворі». Для популяризації спорту серед 

мешканців міста, залучення їх до активного способу життя розпочався 

проект «Свято спорту в кожному дворі», уже сім дворів Івано-

Франківська долучилися до даного проекту. 

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 та на офіційному веб-сайті 

Івано-Франківська. 



  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 II 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, а також фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю. 

Міським центром «Інваспорт» впродовж звітного періоду 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 легкої атлетики, відкриті міські 

турніри з настільного тенісу, шашок-64 та міні-футболу. Діти з особливими 

потребами міста Івано-Франківська брали участь в обласних змаганнях за 

програмою спартакіади «Повір у себе» з легкої атлетики (вади слуху, вади 

розумового та фізичного розвитку). 

Серед дітей та молоді з вадами розумового та фізичного розвитку 

проводились спортивні змагання, змагання з перегонів на веломобілях, 

спортивні естафети та змагання з легкої атлетики. Окремо проводились серед 

сімей з дітьми з аутичним типом розвитку.    

   З метою кращої підготовки спортсменів з інвалідністю до всеукраїнських 

та міжнародних змагань міським центром «Інваспорт» був проведений 

навчально-тренувальний збір спортсмену нашого міста Василю Біленку 

(майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики) та його 

тренеру. Серед молоді з обмеженими можливостями, яка займається фізичною 

реабілітацією в спортивному залі для людей з особливими потребами, що на 

вул. Симоненка, 3-в проводились міські спортивні ігри присвячені державним 

та релігійним святам. Діти та молодь з інвалідністю взяли участь в 

Олімпійському дні. 

    За звітний період центром проведено 20 спортивно-масових заходів, в 

яких взяло участь 498 осіб з інвалідністю різних вікових груп. Переможці та 

призери змагань нагороджені грамотами, медалями, кубками та солодкими 

призами від міського центру «Інваспорт.Робота центру систематично 

висвітлюється в засобах масової інформації та на сторінках сайту виконавчого 

комітету міської ради. 

 

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 р. № 59-4 прийнято Програму «Молодь міста 

Івано-Франківська» на 2016-2020 роки».  

 За звітний період проведено 2 засідання молодіжної ради, що функціонує 

при Департаменті. На засіданнях розглянуті такі основні питання підготовки 

необхідної документації на Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету,   

проведення загальноміських акцій та заходів. 

У квітні відбулось засідання Конкурсної комісії з розгляду пропозицій 

інститутів громадянського суспільства. Метою Конкурсу є визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського 

бюджету і спрямованих на розв’язання актуальних проблем в сфері державної 

молодіжної політики в м. Івано-Франківську. 

          Цьогоріч на Конкурсну комісію було подано 17 проектів від 10 – ти 

інститутів громадянського суспільства, зокрема по пріоритетним напрямкам: 

1. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – 2 проекти; 

2. Сприяння вирішенню проблем зайнятості молоді та здійснення 

профорієнтаційних заходів – 1 проект; 

3. Популяризація здорового способу життя, спортивної діяльності та 

профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі – 3 проекти; 

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

відпочинку та оздоровленні – 10 проектів; 

5. Поглиблення процесу інтеграції української молоді до європейського 

співробітництва та розвиток міжнародного партнерства – 1 проект. 

          Згідно рішення конкурсної комісії від 16.04.2019 р. № 1 кошти у сумі 97 

800 тис. грн. виділені для реалізації 15 – ти проектів громадських організацій. 

 Відділом надано підтримку ГО «Ukrainian Volonteer Service»  в  

організації  базового тренінгу для молоді з волонтерства в м. Івано-Франківську 

та ВМГО «Федерація дебатів України» в організації  всеукраїнського дебатного 

турніру «Підйом». 

До Великодніх свят відділом вишукано можливість та передано 24 квітня 

2019р. гуманітарну допомогу 109 батальйону (в/ч 3892), 10-ї гірсько-штурмової 

бригади, який бере участь в Операції Об’єднаних Сил на території Луганської 

області, зокрема за кошти спонсорів придбано сканер-принтер, отримано від 

партнерів 800 пасок, 40 кг м’ясних виробів, 150 кг макаронів, 50 банок тушонки 

та 100 л мінеральної води. 

В травні ГО «Консалтингові технології» реалізовано проект 

«Молодіжний квест до Дня міста Івано-Франківська «Інтелект-крос». Також ГО 

“Молода Просвіта Прикарпаття” реалізовано проект «Формування особистості 

та оформлення ідей: те, що корисно знати підліткам», ГО «Богатир» - проект 

«Фізично здорова молодь – наше майбутнє». 



З нагоди Дня народження Прикарпатського національного університету 

імені В. Стефаника спільно з  студентським профкомом організовано «Кубок 

сміху Прикарпаття». У Кубку взяло участь вісім команд із різних регіонів 

України.  

В травні, за підтримки відділу, відбулось ряд заходів: конкурс краси «Міс 

Університету нафти і газу 2019»;  конкурс краси «Королева Прикарпаття 2019 

року» сере дівчат з інвалідністю; 2-й тур чемпіонату з гумору "Кавалєрка-

2019"; лекторій 15х4 Ivano-Frankivsk. З нагоди відзначення Дня матері ГО 

«Мами Прикарпаття» реалізовано проект «Дякую, мамо», до Міжнародного 

Дня захисту дітей - проект «Щаслива мить дитинства».  

Традиційно, в місті пройшов ХІІ фестиваль Христового міста «Вгору 

серця», організований ГО Місія «Молодіжна Комісія» Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ. Розпочався фестиваль традиційним молитовним вело-мото-

автопробігом вулицями міста під назвою «Ісус благословляє подорожніх». 

Учасники на транспортних засобах під супровід оркестру та поліції їздили 

вулицями міста. Одночасно з пробігом в різних мікрорайонах міста 

розпочалися духовні концерти. Фінішували учасники у Палаці Потоцьких. 

Завершився фестиваль гала - концертом за участю пісенних гуртів. 

На базі табору «Лімниця» 27 – 31 травня пройшов ІІ етап міської 

молодіжної науково-пізнавальної патріотичної Програми «Чорний ліс - 2019». 

Участь у змаганнях взяло 6 команд загальноосвітніх шкіл обласного центру. За 

5 днів для учасників Програми проведено багато конкурсів, зокрема вікторини 

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

президент клубу метикуючих 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. 

З метою подолання стереотипів та упередженого ставлення до іноземних 

студентів міста, налагодження дружньої комунікації між представниками 

різних культур задля взаємного духовного збагачення та розвитку Івано-

Франківська як дружнього мультикультурного європейського міста, на площі 

фортеці Бастіон відбулось  Свято кольору  «Holi Fest»-2019 організоване 

спільно з організацією студентів-медиків UMSA. 

 З 21 по 23 червня, в рамках заходів з нагоди відзначення Дня молоді,  

відбувся тренінг базового рівня «Молодіжний працівник». Участь взяли лідери 

та активісти громадських та благодійних організацій, які працюють з молоддю, 

державні службовці, відповідальні за реалізацію молодіжної політики на 

місцевому та регіональному рівні, сучасні бібліотекарі, студенти та 

представники інших структур, робота яких пов’язана з молоддю. За 

результатами участі та активності на тренінгу, сертифікати державного зразка 

отримають 18 «новоспечених» офіційних молодіжних працівників.  

Також, з нагоди відзначення Дня молоді, відділом надано організаційну 

та фінансову підтримку в проведенні святкових заходів, а саме :  



- Науково-популярний проект «15х4»; 

- Урочисте засідання Молодіжної ради; 

- Третій науковий пікнік; 

- Правопросвітницький захід «Не займайтесь насильством – любіться !» 

 

ВІДДІЛ СІМ’Ї ТА ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

від 04.09.2008 року № 375-VI, наказу департаменту соціальної політики 

обласної державної адміністрації з метою здійснення заходів, спрямованих на 

зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку 

Департаментом підготовлено рішення виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей м. Івано-

Франківська влітку 2019 року» від 18.04.2019 року № 452.    

 Зазначеним рішенням затверджено склад координаційної ради 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з питань організації 

оздоровлення та відпочинку дітей м. Івано-Франківська, а також заходи щодо 

організації відпочинку та оздоровлення дітей м. Івано-Франківська влітку       

2019 року.            

 15 травня 2019 року проведено перше засідання координаційної ради.  

 Для організації та проведення оздоровчої кампанії 2019 року з міського 

бюджету було виділено кошти у розмірі 1 млн. 200 тис. грн., що на 200 тисяч 

грн. більше ніж у минулому році.        

 Станом на 24.06.2019 року Департаментом забезпечено підбір та 

направлено на оздоровлення 89 дітей пільгових категорій                                                  

м. Івано-Франківська, зокрема:        

 До ДП «УДЦ «Молода гвардія» в місті Одеса в 2019 році на оздоровлення 

направлено 33 дитини пільгових категорій.      

 До ДПУ «МДЦ «Артек» в Київській області в 2019 році на оздоровлення 

направлено 29 дітей пільгових категорій.       

 З 01.06.2019 року по 21.06.2019 року до позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Перлина Придністров’я» (с. Михальче, 

Городенківський район) направлено 27 дітей пільгових категорій.  

 За звітний період відділом надано 779 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 ІІ кварталу 2019 року відділом підготовлено на розгляд 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради клопотання щодо 

підтримання у присвоєнні 2 жінкам міста Івано-Франківська звання «Мати-

героїня», які народили і виховали 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.  

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. 

Впродовж звітного періоду зазначені сертифікати отримали                               

21 породілля міста Івано-Франківська.       

 12-13 квітня 2019 року за сприяння Департаменту молодіжної політики та 

спорту на базі Університету Короля Данила відбувся ІІІ Міжнародний науково-

практичний симпозіум «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми». 

 Участь у заході взяли делегації з Німеччини, Румунії, Польщі, Литви, 

Білорусі, Молдови, представники Міністерства соціальної політики України, 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародної організації з 

міграції, неурядових організацій, управлінці обласного та міського значення.

 Обговорено ряд питань, зокрема, щодо заходів з протидії незаконній 

міграції та торгівлі людьми, взаємодії національних і міжнародних механізмів у 

боротьбі із незаконною міграцією, практики ресоціалізації жертв торгівлі 

людьми.            

 В рамках симпозіуму підведено підсумки та нагороджено переможців 

конкурсу соціальної реклами на тему: «Протидія торгівлі дітьми та їх 

експлуатації», який організовано для учнів 9-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Загалом участь у симпозіумі взяло понад сто учасників.

 Закінченням заходу стало прийняття резолюції та домовленості про 

поглиблення співпраці між суб’єктами взаємодії в сфері реалізації державної та 

міжнародної політики з питань протидії торгівлі людьми.    

 7 травня 2019 року за ініціативи міського голови та Департаменту 

молодіжної політики та спорту 7 матерям, які народили діток в День міста, 

вручено грошові сертифікати я придбання товарів першої необхідності для 

новонароджених малюків на суму 3 тисячі гривень.     

 12 травня 2019 року на Площі Ринок відбувся концерт кращих 

студентських та учнівських колективів, присвячений Дню Матері.  

 Мешканці міста мали можливість переглянути близько 40 концертних 

номерів найталановитіших дітей міста та області.     

 В рамках свята учні ПТНЗ та шкіл міста організували виставку 

декоративно-ужиткового мистецтва.      

 Захід організований Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-

Франківської міської ради спільно з Департаментом освіти, науки та 

молодіжної політики облдержадміністрації та Івано-Франківським державним 

центром естетичного виховання.        

 12 травня в міському парку культури та відпочинку ім. Т.Шевченка 



Департаментом спільно з ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» організовано 

акцію «Троянда для матері» з нагоди відзначення Дня матері. В рамках акції 

міський голова спільно з організаторами заходу, громадськими активістами та 

небайдужими мешканцями міста висадили на центральній алеї парку 50 кущів 

троянд.            

 26 травня 2019 року в парку культури та відпочинку ім. Т.Шевченка за 

підтримки Департаменту спільно з центральною церквою євангельських 

християн-баптистів проведено «Фестиваль сім’ї» в рамках відзначення тижня 

подружжя в Україні.          

 Надано фінансову підтримку в організації та проведенні загальноміської 

«Ходи на захист життя і сімейних цінностей», яка відбулася 2 червня 2019 року. 

 5 червня 2019 року на Вічевому майдані за ініціативи Департаменту 

молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради спільно з 

Міським центром дитячої та юнацької творчості, ГО «Родина Кольпінга на 

Прикарпатті» та за підтримки Департаменту освіти та науки проведено 

Святкове дійство до Дня захисту дітей.       

 Програма заходу супроводжувалась вокальними виступами талановитих 

дітей, проведенням майстер-класів, фейс-арту, веселими стартами та святковою 

піньятою.           

 Дітки, які взяли участь у конкурсах отримали від організаторів свята 

подарунки та солодкі гостинці.        

 16 червня з нагоди відзначення Дня батька за ініціативи Департаменту 

молодіжної політики та спорту спільно з Івано-Франківським державним 

центром естетичного виховання, Міським центром дитячої та юнацької 

творчості, БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ», ГО «Родина Кольпінга на 

Прикарпатті», сімейним клубом «Мистецтво бути разом», ГО «Принцип +» за 

підтримки Департаменту освіти і науки проведено концертно-розважальну 

програму в парку культури та відпочинку ім. Т.Шевченка.    

 В рамках свята відбувались вокальні і танцювальні виступи талановитих 

дітей, майстер-класи по виготовленню дітками вітальних листівок для батька, 

фейс-арт, сімейні веселі старти, «Тато кафе», конкурси для татів, ігротеки, 

святкова лотерея, батут та багато іншого.     

 Департамент молодіжної політики та спорту координує діяльність 

Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. Впродовж звітного 

періоду проведено одне засідання Міжвідомчої ради, зокрема:  

 19.06.2019 року проведено перше засідання на якому розглянуто питання 

підвищення обізнаності в середовищі державних службовців, вчителів та 

журналістів про поняття гендеру, реалізації норм Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», а також плану заходів з 

відзначення Всесвітнього Дня боротьби з торгівлею людьми в                                        

м. Івано-Франківську.        

 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.    

 За ініціативи Департаменту на телеканалі «Вежа» періодично 

здійснюється трансляція відеороликів з питань попередження домашнього 

насильства, рекомендованих Міністерством соціальної політики України. 

 З метою формування нульової толерантності до такого явища як домашнє 

насильство та інформування мешканців міста про структурні підрозділи, де 

можна отримати допомогу у разі потерпання від домашнього насильства, 

Департаментом виготовлено та активно поширюються під час проведення 

превентивних заходів інформаційні буклети.     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». Впродовж звітного періоду зазначеними 

уроками охоплено 31 навчальний заклад.        

 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 27.06.2019 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 13179985,07 гривень, з 

них у звітному періоді профінансовано 6853702,03гривень.  

За кошти міського бюджету здійснюється фінансова підтримка                          

20 громадських організацій та федерацій з видів спорту. 

Станом на 27.06.2019 року на реалізацію програми утримання та 

фінансова підтримка спортивних споруд з міського бюджету передбачено 

виділення коштів в сумі 2666875,00  гривень, профінансовано 1442889,56 

гривень.  



Станом на 27.06.2019 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 27.06.2019 року у міському бюджеті передбачено 800000 ,00 гривень, 

з них у звітному періоді профінансовано 456179,70 гривень.   

 Для проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту станом 

на 27.06.2019 року у міському бюджеті передбачено 1400000,00 гривень, з них 

у звітному періоді профінансовано  594520,29 гривень. 

На забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних 

органів у справах молоді передбачено 760000,00 гривень, профінансовано 

195633,25    гривень. 

Станом на 27.06.2019 року кошторисом міського центру «Інваспорт» на 

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

звітному періоді профінансовано 71057,50 гривень. 

Станом на 27.06.2019 року кошторисом міського центру «Спорт для всіх» 

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

них у звітному періоді  профінансовано 354597,97 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

