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Інформація 

про роботу Департаменту молодіжної політики та спорту  

Івано-Франківської міської ради за 2019 рік 

 

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 звітного періоду з 01.01.2019 до 31.12.2019 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 08.11.2000 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 неолімпійських видів спорту на 2019 рік.    

 За звітний рік проведено та підтримано понад 385 заходів різних рівнів, 

зокрема:  

 37 міжнародних турнірів та змагань;      

 68 Всеукраїнських змагань;        

 284 міських змагань. 



Найкращим – стипендії. В 2019 році відділом започатковано стипендії 

міського голови для 30 найкращих спортсменів нашого міста. Відтак щомісяця 

стипендію міського голови отримують 20 спортсменів з олімпійських та 10 

спортсменів з неолімпійських видів спорту. 

 
 

Велостолиця України. 11 років поспіль в нашому місті проводиться 

Всеукраїнський Велодень. З року в рік збільшується кількість учасників заходу, 

а Велодень 2019 зібрав 2 458 учасників і встановив рекорд України. Найбільша 

кількість велосипедистів з жовто-блакитними стрічками. 

 
 



Місто чемпіонів. В сезоні 2018/2019 НФК «Ураган» виборов для Івано-

Франківська кубок України, срібні медалі чемпіонату та Суперкубок України! 

Це завдяки палкій підтримці відданих вболівальників, адже фінал кубку України 

приймало саме наше місто! 

 
 

Баскетбол грають всі. Баскетбольний клуб «Говерла» є одним з лідерів 

Вищої ліги, граючи вихованцями власної Академії, яка показує приклад 

справжньої сім’ї – дитячо-юнацькі змагання, кемпи, сімейний баскетбол. Це 

яскравий приклад професійної роботи. БК «Франківськ- ПНУ» виступає у 

Суперлізі жіночого баскетболу, а студентська команда успішно зіграла на 

чемпіонаті світу. 

 



Місто найсильніших. В червні Івано-Франківськ вперше приймав 1-й 

етап кубку Європи з богатирського багатоборства. А у 2020 рому в нашому місті 

відбудеться парний чемпіонат світу з богатирського багатоборства. 

 
 

Місто футболу. 23 травня на стадіоні «Рух» відбувся міжнародний 

товариський матч. МФК «Прикарпаття» зіграло з португальською «Брагою» 

Наша команда хоча і програла 2:1, але співпраця з португальцями триває по 

сьогоднішній час. Особливої уваги заслуговує той факт, що Команда Рідного 

Краю є однією з найбільш відвідуваних в Україні! За останні кілька сезонів 

«Прикарпаття» підтримувало більше 139 тисяч вболівальників! А ще в 2019 році 

в нашому місті відбувся І-й футбольний турнір на Кубок міського голови серед 

жіночих команд. 

 



Біжуть усі! Вже вшосте Франківський Півмарафон відбувся в Івано-

Франківську. Цьогоріч на старт вийшли більше 1 500 учасників! А ще вперше 

проведено «ВишиванкаRun». Благодійний забіг, присвячений Дню Незалежності 

України вперше відбувся в Івано-Франківську. Ну і звісно ж традиційний 

Кольоровий забіг до Дня молоді.  

 
 

Місто для національних збірних. У 2019-му ми прийняли міжнародний 

турнір з футзалу за участі національних збірних України, Румунії та Грузії. 

 
 

 



Столиця спортивної ходьби. Вже 23-й рік поспіль Івано-Франківськ 

приймав престижні змагання зі спортивної ходьби Кубок «Вечірній Івано-

Франківськ». Завдяки сертифікату ІААФ саме в нашому місті спортсмени мали 

нагоду виконати олімпійський норматив. Окрім цього, завдяки зустрічі міського 

голови з керівництвом легкої атлетики України та за рішенням Конгресу 

асоціацій Балканських легкоатлетичних федерацій, в березні 2020 року наше 

місто прийматиме найкращих скороходів з 16 країн Європи! 

 
В спортивному залі КП «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр» 

капітально відремонтована тренажерна зала. Розпочались роботи по 

спорудженню першого комунального басейну на території фізкультурно-

оздоровчого центру, а також стадіону із синтетичним покриттям на німецькому 

озері в мікрорайоні Пасічна. 

 



Франківськими спортсменами впродовж року було завойовано більше 90 

медалей на міжнародних змаганнях. Франківські спортсмени стали чемпіонами 

світу та Європи з легкої атлетики, боксу, таеквон-до, хортингу, шашок, шахів 

більярдного спорту, фітнесу, джиу-джитсу. 

 
Паралімпійці вже з ліцензіями. Юлія Шуляр та Павло Волуйкевич 

завдяки успішному виступу на чемпіонаті світу вибороли ліцензії на 

Паралімпійські ігри-2020. Очікуємо на нові ліцензії від наших провідних 

спортсменів! 

Продовжено Програму фінансової підтримки громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та федерацій з видів 

спорту міста Івано-Франківська на 2020-2024 роки.  

Відкрито анотаційну дошку Емілю Микульцю, видатному футболісту, 

воротарю ФК «Спартак» (Івано-Франківськ), ФК «Спартак» (Москва), ФК 

«Динамо» (Мінськ), тренеру СДЮСШОР «Прикарпаття», майстру спорту з 

футболу. 

 



Впродовж звітного періоду  відповідно до наказів директора Департаменту 

присвоєно II та III спортивні розряди 251 спортсмену. З них: 

Вид спорту III розряд II розряд 

Легка атлетика 29 12 

Гімнастика спортивна 29 12 

Регбі - 4 

Настільний теніс 4 1 

Волейбол 6 12 

Баскетбол - 7 

Плавання 9 4 

Тхеквондо ВТФ - 8 

Бокс 3 45 

Шашки 4 8 

Футбол - 25 

Греплінг 7 4 

Важка атлетика - 1 

Змішані єдиноборства 7 6 

 

Івано-Франківський міський центр фізичного здоров’я населення   

«Спорт для всіх»  

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

«Спорт для всіх» керується рішенням Івано-Франківської міської ради від 

15.12.2017 року № 329 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 великої кількості осіб різних вікових груп до 

активного способу життя.       

 Впродовж 2019 року проведено понад 100 різноманітних заходів, участь в 

яких взяли понад 8000 тисяч мешканців нашого міста, що на 30% більше ніж в 

2018 році. 

Серед основних заходів варто відзначити: 

- Проєкт «Найспортивніші» - естафети та спортивні ігри для вихованців 

дошкільних навчальних закладів міста, які спрямовані на популяризацію 

фізкультури і спорту серед наймолодших жителів міста; 

- 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 ліцею № 23 імені Р.Гурика, 

які отримали право представляти наше місто у Західно-українській 

легкоатлетичній лізі; 

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


 

- 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 Всеукраїнський 

турнір 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 ліцею №23 ім. Р. Гурика; 

- В зимовий період проводились забави для школярів перегони на санчатах 

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

- 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 закладі оздоровлення та 

відпочинку «Лімниця» с. Вістова Калуського району; 

- Проєкт «Свято спорту в кожному дворі». Для популяризації спорту 

серед мешканців міста, залучення їх до активного способу життя розпочався 

проєкт «Свято спорту в кожному дворі», в рамках якого сім дворів 

Івано-Франківська долучилися до даного проєкту; 

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

баскетболу «Баскетбольні таланти 2019», турнір з  пляжного футболу з нагоди 

80-ти річчя Івано-Франківського коледжу фізичного виховання; 

- Спортивні забави у парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка для 

дітей літнього табору «Веселкове літо»;  

- Проєкт «Спорт для всіх – радість життя», для представників «золотої 

молоді», які відпочивали у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

«Лімниця» с. Вістова Калуського району; 

 



- Змагання за програмою «Дитяча легка атлетика ІААF», а саме: 

«Дитяча легка атлетика ІААF» на чемпіонаті України зі спортивної ходьби; 

«Дитяча легка атлетика ІААF» в ЗШ №19; «Дитяча легка атлетика ІААF» в 

початковій школі «Пасічнянська»;        

 -  «Козацькі забави» в школі-садок №3, присвячені святкуванню Дня 

захисника України; 

   - Турнір з футболу «Кубок Спорт для всіх» серед студентів вищих 

навчальних закладів міста;         

 - Турнір з волейболу серед студентських команд Івано-Франківська 

«Student day 2019»; 

 
- В програмі святкування новорічно-різдвяних свят проведено 10 

спортивних заходів  для дітей та дорослих на Вічевому майдані. 

Івано-Франківський 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» за 2019 рік. 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 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, легкої атлетики 

та шашок, відкриті міські турніри з гри Бочча, гирьового спорту, шахів, шашок, 

армспорту, міні-футболу та настільного тенісу.     



 Діти з особливими потребами міста Івано-Франківська приймали участь у 

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

(УОРА), спортивного орієнтування (вади слуху), легкої атлетики (вади слуху, 

вади розумового та фізичного розвитку).      

 Серед дітей та молоді з вадами розумового та фізичного розвитку 

проводились спортивні змагання, спортивні естафети та змагання з перегонів на 

веломобілях. Різні спортивні розваги проводились серед сімей з дітьми з 

аутичним типом розвитку. 

 

Спортсмени з інвалідністю м. Івано-Франківська успішно виступали на 

змаганнях різного рангу, зокрема:        

 - Василь Біленко у складі збірної команди України здобув золото (біг 60 м. 

з бар'єрами) на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні та став 

триразовим переможцем на чемпіонаті України з легкої атлетики (200 м., 400м., 

110 м. з/б);            

 - Павло Волуйкевич у складі збірної команди України на чемпіонаті світу 

з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю (ураження опорно-рухового 

апарату, вади зору та вади розумового і фізичного розвитку) посів ІV місце на 

дистанції 1500 м., а на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні 

виборов дві золотих медалі (біг 1500 м., біг 3000 м.);     

 - Володимир Рій у складі збірної команди України став переможцем 

чемпіонату Європи з футболу (вади слуху);      

 - Володимир Федосеєнко у складі збірної команди України здобув срібну 

нагороду на чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з 

вадами слуху; 

   - Юлія Шуляр у складі збірної команди України на чемпіонаті світу з легкої 

атлетики серед спортсменів з інвалідністю (ураження опорно-рухового апарату, 

вади зору та вади розумового і фізичного розвитку) здобула срібну нагороду з 



бігу на 400 м.;           

 - Роман Месик у складі збірної команди області на чемпіонаті України з 

легкої атлетки (вади зору, УОРА, ВРФР) виборов дві золоті нагороди (диск, 

спис);            

 - Михайло Біленко у складі збірної команди області на чемпіонаті України 

з легкої атлетики (вади зору, ураження опорно-рухового апарату, вади 

розумового та фізичного розвитку) здобув дві золоті нагороди (висота, 

семиборство);           

 - Христина Мойсюк у складі збірної команди області на чемпіонаті 

України з легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору, ураженням опорно-

рухового апарату, вадими розумового та фізичного розвитку здобула дві золоті 

нагороди (100 м., 200 м.).        

 Слід зазначити, що Павло Волуйкевич та Юлія Шуляр вибороли ліцензії 

на участь у ХVІ літніх Паралімпійський іграх 2020 року, які відбудуться у  

м. Токіо (Японія). 

Діти навчально-реабілітаційного центру відвідували навчально-

тренувальні заняття з плавання в басейні ДЮСШ № 2. 

Серед молоді з інвалідністю, яка займається фізичною реабілітацією в 

спортивному залі для людей з інвалідністю, що на вул. Симоненка, 3-в 

проводились міські спортивні ігри присвячені державним та релігійним святам. 

 
 З метою кращої підготовки спортсменів з інвалідністю до всеукраїнських 

та міжнародних змагань міським центром «Інваспорт» були проведені 

навчально-тренувальні збори спортсменам нашого міста Василю Біленку 

(майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики), Михайлу 



Біленку (кандидат у майстри спорту України з легкої атлетики) і їх тренеру та 

Христині Мойсюк. 

Діти та молодь з інвалідністю приймала участь в Олімпійському Дні. 

В рамках святкування «Свята спорту» з нагоди відзначення Дня фізичної 

культури і спорту проведено нагородження кращих спортсменів з інвалідністю 

міста Івано-Франківська та тренерів (всього десять номінантів). 

За 2019 рік міським центром «Інваспорт» проведено 67 спортивно-масових 

заходи в яких взяли участь 1560 осіб з інвалідністю різних вікових груп. 

 Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами, медалями, 

кубками та солодкими призами від міського центру «Інваспорт». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

З метою проведення якісно нової молодіжної політики, на виконання 

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

законів України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні», Постанови КМУ «Про затвердження  Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України»  на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких 

постанов кабінету Міністрів України», Програми «Молодь міста Івано-

Франківська» на 2016-2020 роки» інших законодавчих та нормативних актів 

відділом молодіжної політики забезпечено реалізацію в місті державної 

молодіжної політики щодо створення сприятливих передумов для  життєвого 

самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої 

інноваційної діяльності, розвитку інститутів громадянського суспільства, 

органів молодіжного та студентського  самоврядування.  

Пріоритетними  напрямками роботи є національно-патріотичне виховання 

дітей та молоді, популяризація здорового способу життя, профілактика 

негативних явищ у молодіжному середовищі, підтримка творчих ініціатив 

молоді, сприяння в змістовному дозвіллі, відпочинку та оздоровленні, сприяння 

вирішенню проблем зайнятості молоді та здійснення  профорієнтаційних 

заходів, розвиток міжнародного партнерства та співробітництва.  

Івано-Франківськ місто національно-свідомої молоді. З метою 

національно – патріотичного виховання молоді в місті  організовано та 

проведено більше 15-ти масштабних заходів та акцій за участі молоді міста, 

серед яких: віче-реквієм з нагоди вшанування 101 – річниці пам’яті  героїв Крут; 

молодіжна акція «Творимо Україну разом» напередодні Дня Соборності 

України. Також в рамках відзначення цієї знаменної дати, за участі 

представників громадських організацій, утворено «живий ланцюг» по                 

вул. Незалежності. З нагоди відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні та 

революції Гідності проведено пам'ятний захід «Мистецька барикада». Більше 

ніж пів сотні учнів загальноосвітніх шкіл міста взяли участь в міській молодіжній 

науково-пізнавальній патріотичній Програмі «Чорний ліс - 2019». З нагоди 

відзначення Дня захисника України спільно з ГО «Об’єднання воїнів та 

волонтерів «Галицькі Леви» проведено громадянську акцію «Допомога твоя – 

найсильніша зброя». Також організовано турнір з інтелектуальної гри «Що? Де? 

Коли?». Надано підтримку в проведенні вистави «Голос», яка відбулась в рамках 

відзначення річниці подій на Майдані. 

Спільно з громадськими організаціями, в рамках відзначення в місті Дня 

Прапора, проведено молодіжну інформаційно-мистецьку акцію «Прапор 

України – символ вільної української держави». Учасники акції взяли участь у 

святковій  вікторині, українському караоке, а також стали частиною флешмобу 

під час якого було розгорнуто прапор України розміром 4 х 9 метри. 



 
До Великодніх свят передано гуманітарну допомогу 109 батальйону (в/ч 

3892), 10-ї гірсько-штурмової бригади, який брав 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. 

Підтримка активної молоді та молодіжних ініціатив. Проведено 

конкурс проєктів молодіжних громадських організацій на часткове фінансування 

з міського бюджету, за результатами якого 15 проєктів громадських організацій 

отримали фінансову підтримку за загальну суму 97 800 тис. гривень. В звітному 

періоді реалізовано проєкти: ГО «Станиця Івано-Франківськ Пласту 

Національної скаутської організації України» - проєкт «Пластові вишкільні 

табори національно-патріотичного спрямування»; МГО ВМГО «Батьківщина 

молода» - «Таборування «Великі українці» та «Школа політичного успіху»; 

ІФОО «Молода Просвіта» проєкти - «Популяризація історико-культурної 

спадщини лемків як невід’ємна частина національно-патріотичного виховання 

молоді» та «Молодіжні радники поліцейських проти цькувань». ГО «РК на 

Прикарпатті» реалізовано проєкт - «Майстерня порозуміння та толерантного 

спілкування підлітків та молоді «ДРІМ ТІМ». Також підтримано реалізацію 

Програми стажувань студентської молоді в органах місцевого самоврядування 

«Молодь і влада».  

В рамках програми міжнародних волонтерських стажувань спільно з ГО 

«Міський локальний Комітет «АІЕСЕК – Івано-Франківськ» двічі проведено 

фестиваль культур «Global Village», 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, Туреччина, Чехія, Китай, Єгипет, Іспанія, Греція та ін. представляли 

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

 
До Дня міста Івано-Франківська ГО «Консалтингові технології» 

реалізовано проєкт «Молодіжний квест»; ГО «Молода Просвіта Прикарпаття» -

проєкт «Формування особистості та оформлення ідей: те, що корисно знати 

підліткам». 

З нагоди Дня заснування Прикарпатського національного університету 

імені В. Стефаника спільно з студентським профкомом організовувано «Кубок 

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

України.  

 



В травні, за підтримки відділу, відбулось ряд заходів, зокрема: конкурс 

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

Прикарпаття 2019 року» серед дівчат з інвалідністю; лекторій 15х4 Ivano-

Frankivsk. 

 
З нагоди відзначення Дня матері ГО «Мами Прикарпаття» реалізовано 

проєкт «Дякую, мамо», до Міжнародного Дня захисту дітей - проєкт «Щаслива 

мить дитинства».  

Вже традиційно, в третьому кварталі пройшов велопарад дівчат. 

Відбулись півфінальні та фінальні ігри XXV Чемпіонату з гумору 

«Кавалєрка» серед студентських команд, конкурс краси «Міс першокурсниця 

Прикарпатського національного університету 2019», традиційний Галицький 

бал, молодіжний квест «Пізнай себе в предметі», Hedonist.Ideathone - марафон 

ідей від ГО «Інститут неформальної освіти», який залучив молодь до створення 

соціально важливих проектів.  

Спільно з ГО Місія «Молодіжна Комісія» Івано-Франківської Архієпархії 

УГКЦ» організовано ХІІ фестиваль Христового міста «Вгору серця». Фестиваль 

був розпочатий традиційним молитовним вело-мото-автопробігом вулицями 

міста під назвою «Ісус благословляє подорожніх». Одночасно з пробігом в різних 

мікрорайонах міста розпочалися духовні концерти. Завершився фестиваль гала - 

концертом за участю пісенних гуртів. 

З метою подолання стереотипів та упередженого ставлення до іноземних 

студентів міста, налагодження дружньої комунікації між представниками різних 

культур на площі фортеці Бастіон відбулось свято кольору «Holi Fest»-2019». 

Захід організовано ГО студентів-медиків UMSA за підтримки Департаменту. 



 
Молодіжна рада в дії. Впродовж року проведено 7 засідань Молодіжної 

ради, що діє при Департаменті молодіжної політики та спорту. На засіданнях 

розглянуто питання проведення загальноміських акцій та заходів, фінансування 

з бюджету програм ГО, план роботи організацій впродовж 2019 року та інше.  

 В одному із засідань взяла участь Світлана Громцева, директор 

Полтавського обласного молодіжного центру, яка розповіла про роботу центру, 

основні напрямки та поділилась досвідом щодо реалізації молодіжної політики.

 Також, в рамках проведення вересневого засідання Молодіжної ради, 

відбувся захід - «Молодь та сучасний ринок праці», який проходив на основі 

методики відкритого простору – гри «Світове кафе» та мав на меті отримати 

відповіді від експертів щодо сучасних викликів та тенденції на ринку праці. 

Молодь і неформальна освіта. Надано підтримку в проведенні етапу 

Західноукраїнської дебатної ліги, організовану 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. 

Ukrainian Volunteer Service проведено в місті Національну навчальну 

програму «Школа Волонтерства» з метою формування в Україні критичної 

кількості відповідальних людей. 

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 

отримали 18 офіційних молодіжних працівників.  

Також, з нагоди відзначення Дня молоді, Департаментом надано 

організаційну та фінансову підтримку в проведенні:  

- Науково-популярного проєкту «15х4»; 

- Третього наукового пікніка; 

 
- Правопросвітницького заходу «Не займайтесь насильством – любіться!». 

Працівниками відділу взято участь у семінарі-практикумі «Імплементація 

підходу Громадських Консультативних груп, як метод втілення принципів 

взаємодії поліції та громади». В рамках промо-компанії повнометражного 

національного художнього молодіжного фільму «Сквот32» взято участь у 

мотиваційній зустрічі з продюсерами кінострічки, учасниками творчої групи та 

акторами. Також працівники відділу долучилися до одного з регіональних 

обговорень рекомендацій до Стратегії державної політики в молодіжній сфері до 

2030 року у Івано-Франківську, взято участь у Всеукраїнському семінарі-

практикумі «Крим очима молоді» в м. Ірпінь, організованому Міністерством 

молоді та спорту України. Проведено зустрічі зі стажерами проєкту «Молодь і 

влада». 

Кращі практики місцевого самоврядування в Україні. Молодіжний 

некомерційний журнал «Repost» у 2020 році визнаний кращою практикою 

залучення молоді до місцевого економічного розвитку.  



 
 Молодь міста за здоровий спосіб життя. «Цінуй життя» - саме під такою 

назвою відбулись акції в мікрорайонах міста з метою знешкодження вбивчої 

реклами про розповсюдження наркотичних засобів, де активісти та небайдужі 

люди замальовували небезпечні написи. Вперше акцію проведено в мікрорайоні 

«Бам» з нагоди відзначення Міжнародного Дня боротьби проти зловживання 

наркотиками та їх незаконного обігу.  

 
Відбувся IX Кубок громадської організації «Спільними Зусиллями» з міні-

футболу до Дня Незалежності України.  

ГО «Богатир» - реалізовано проєкт «Фізично здорова молодь – наше 

майбутнє». 



Створено мистецький проєкт сучасного стінопису (муралу) з доданою 

реальністю «Портрет міста». За підтримки Департаменту художник Олесь 

Базюк реалізував мистецький проєкт «Портрет міста» до якого ввійшли фото 

сучасних івано-франківців. За основу використані фрагменти обличь мешканців 

міста різного віку. Метою проєкту є залучення та зацікавленість до соціальної 

активності мешканців міста, привернення уваги до споруд культурного 

значення, а саме дитячої юнацької бібліотеки по вул. С. Бандери, 8. 

 
Соціологічні дослідження молодіжного сектору. Молодіжним центром 

Paragraph спільно з Молодіжним журналом Repost та активними ГО міста, за 

підтримки Департаменту проведено опитування серед молоді міста. Мета 

дослідження - підвищити якість молодіжної роботи в місті і визначити потреби 

та інтереси молоді. 

Конкурс Молодіжна столиця України 2020. Забезпечено участь в 

конкурсі «Молодіжна столиця України 2020». Цьогоріч на конкурс було 

надіслано 48 заявок від міст. За підсумками голосування Івано-Франківськ  

потрапив до фіналу, отримав подяку за активну та гідну участь у конкурсі та 

увійшов до переліку кращих 10-ти міст України, дружніх до молоді. 

 



ВІДДІЛ СІМ’Ї ТА ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Впродовж 2019 року робота відділу сім’ї та гендерної політики була 

спрямована на надання адміністративних послуг мешканцям міста, охоплення 

організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих 

оздоровчих закладах України та області, попередженні та протидії торгівлі 

людьми, домашнього насильства, підтримці молодих сімей та організації 

змістовного дозвілля для дітей.        

 Ближче до людей. Впродовж 2019 року відділом надано 1483 

адміністративних послуги, зокрема:        

- видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї – 840; 

- продовження строку дії посвідчення – 211; 

- видача дублікату у зв’язку із втратою – 112; 

- вклеювання фотографії у зв’язку із досягненням 14-річного віку – 256; 

- видача довідки, що за місцем проживання одного із батьків посвідчення 

не видавалося – 64. 

 
Здорові діти наше майбутнє. Згідно 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 відділом 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 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 30.12.2019 року здійснено підбір та направлено на оздоровлення 

820 дітей пільгових категорій м. Івано-Франківська, зокрема: До ДП «УДЦ 

«Молода гвардія» в місті Одеса в 2019 році на оздоровлення направлено                 

71 дитину пільгових категорій (40 дітей з багатодітних сімей, 12 дітей, що 

перебувають на диспансерному обліку, 5 дітей учасників АТО, 8 дітей з 

малозабезпечених сімей, 3 дітей з інвалідністю, 1 дитина сирота, 1 дитина 

позбавлена батьківського піклування, 1 дитина обдарована).   

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

направлено 70 дітей пільгових категорій (45 дітей з багатодітних сімей, 6 дітей 

учасників АТО, 6 дітей позбавлених батьківського піклування, 5 обдарованих 

дітей, 5 дітей, що перебувають на диспансерному обліку та 3 дітей з 

малозабезпечених сімей).         

 За кошти обласного бюджету на оздоровлення та відпочинок до таборів 

обласного значення направлено 192 дитини пільгових категорій, зокрема: 

 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 

(10 дітей з багатодітних сімей, 5 обдарованих сімей, 3 дитини з малозабезпечених 

сімей, 3 дитини внутрішньо переміщених сімей, 2 дитини сироти, 2 дитини 

учасників АТО, 2 дитини, що перебувають на диспансерному обліку).  

 З 23.06.2019 року по 13.07.2019 року до позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Перлина Придністров’я»                                                       

(с. Михальче, Городенківський район) направлено 11 дітей пільгових категорій 

(7 дітей з багатодітних сімей, 3 дитини учасників АТО, 1 обдарована дитина).

 З 24.06.2019 року по 14.07.2019 року до позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Лімниця» (с. Вістова, Калуський район) 

направлено 12 дітей пільгових категорій (5 дітей з багатодітних сімей,                        

3 дитини з малозабезпечених сімей, 1 дитина учасників АТО, 1 дитина з 

інвалідністю, 1 дитина мати якої з ІІ групою інвалідності, 1 дитина рідна дитина 

батьків вихователів).          

 З 04.07.2019 року по 24.07.2019 року до ОДЗОВ «Карпатські мрії»                 

(с. Микуличин, Яремчанська міська рада) направлено 52 дітей пільгових 

категорій (51 дитина учасників АТО, 1 дитина батько, якої загинув в АТО. 

 З 15.07.2019 року по 04.08.2019 року до позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Перлина Придністров’я»                                                       

(с. Михальче, Городенківський район) направлено 16 дітей пільгових категорій 

(8 дітей з багатодітних сімей, 2 дитини з малозабезпечених сімей, 2 дитини 

учасників АТО, 2 обдаровані дитини, 2 дитини, що перебувають на 

диспансерному обліку).         



 З 17.07.2019 року по 06.08.2019 року до позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Лімниця» (с. Вістова, Калуський район) 

направлено 12 дітей пільгових категорій (7 дітей з багатодітних сімей,                        

3 дитини учасників АТО, 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї та 1 дитина з 

інвалідністю).           

 З 01.08.2019 року по 21.08.2019 року до ОДЗОВ «Карпатські мрії»                 

(с. Микуличин, Яремчанська міська рада) направлено 17 дітей пільгових 

категорій (17 дітей учасників АТО).       

 З 09.08.2019 року по 29.08.2019 року до позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Лімниця» (с. Вістова, Калуський район) 

направлено 10 дітей пільгових категорій (4 дитини з багатодітних сімей,                    

4 дитини з малозабезпечених сімей, 2 дитини учасників АТО).   

 З 11.08.2019 року по 31.08.2019 року до ДЗСТ «Сокіл»                                           

(с. Сокіл, Галицький район) направлено 35 дітей пільгових категорій                       

(16 дітей учасників АТО, 5 дітей з багатодітних сімей, 4 дитини з 

малозабезпечених сімей, 2 дитини внутрішньо переміщених сімей, 2 дитини з 

прийомних сімей, 3 обдарованих дитини, 2 дитини, що перебувають на 

диспансерному обліку та 1 дитина сирота).      

 За кошти міського бюджету на оздоровлення та відпочинок до 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Лімниця»                                        

(с. Вістова, Калуський район) направлено 171 дитину пільгової категорії, 

зокрема:            

 - Департаментом культури Івано-Франківської міської ради здійснено 

підбір 34 дітей пільгових категорій (34 обдаровані дитини);   

 - Департаментом соціальної політики Івано-Франківської міської ради 

здійснено підбір 34 дітей пільгових категорій (10 дітей з малозабезпечених сімей, 

8 дітей загиблих учасників АТО, 8 дітей з багатодітних сімей, 5 дітей учасників 

АТО, 3 дитини з внутрішньо переміщених сімей);     

 - Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

здійснено підбір 35 дітей пільгових категорій (35 обдарованих дітей);  

 - Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської 

міської ради здійснено підбір 34 дітей пільгових категорій (9 дітей з багатодітних 

сімей, 9 дітей учасників АТО, 10 обдарованих дітей, 2 дитини, що перебувають 

на диспансерному обліку, 1 дитина з внутрішньо переміщених сімей, 1 дитина з 

малозабезпеченої сім’ї, 1 дитина мати, якої інвалід ІІ групи, 1 дитина сирота);

 - Службою у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради здійснено підбір 34 дітей пільгових категорій (34 дитини сироти).

 Водночас, за кошти міського бюджету у санаторних палатах в умовах 

стаціонару КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» оздоровлено 51 дитину 

пільгових категорій (26 дітей з інвалідністю, 10 дітей з малозабезпечених сімей, 

6 дітей з багатодітних сімей, 6 дітей учасників АТО, 2 дитини сироти, 1 дитина з 

внутрішньо переміщених сімей). 



Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради в 

санаторіях оздоровлено 265 дітей, зокрема:      

 39 дітей в санаторіях МОЗ України, а саме:     

 - 21 дитина в санаторії «Джерело»; 

- 5 дітей в Українській алергологічній лікарні смт Солотвино; 

- 7 дітей в санаторії «Хаджибей»; 

- 1 дитина в санаторії «Бердянський»; 

- 2 дитини в санаторії ім. Чкалова; 

- 3 дітей в санаторії «Зелена гірка». 

В санаторіях обласного підпорядкування оздоровлено 226 дітей, а саме 

-    39 дітей в санаторії «Сніжинка»; 

- 14 дітей в санаторії «Жовтень»; 

- 173 дитини в санаторії «Ясень».  

З них 146 дітей пільгових категорій (10 дітей сиріт, 15 дітей з 

малозабезпечених сімей, 13 дітей з інвалідністю, 66 дітей з багатодітних сімей, 

13 дітей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 15 дітей учасників 

АТО, 1 дитина з внутрішньо переміщених сімей, 13 дітей, що перебувають на 

диспансерному обліку). 

 
Таким чином впродовж 2019 року оздоровлення охоплено 820 дітей 

пільгових категорій, зокрема: 

- діти з малозабезпечених сімей – 64; 

- діти з багатодітних сімей – 220; 

- діти учасників бойових дій (АТО) – 143; 

- діти батьки, яких загинули в зоні ООС – 9; 

- діти-сироти – 60; 

- діти з інвалідністю – 44; 

- талановиті та обдаровані діти – 96; 

- діти, що перебувають на диспансерному обліку – 157; 



- діти з внутрішньопереміщених сімей – 11; 

- діти постраждалі внаслідок ЧАЕС – 13; 

- діти один із батьків з інвалідністю – 2; 

- діти рідні діти батьків вихователів - 1.       

Сім’я – це щастя, щастя – це сім’я! З метою популяризації сімейних 

цінностей створення  сприятливих умов для всебічного  розвитку сім'ї відділом 

щорічно організовуються, а також підтримуються різноманітні ініціативи 

інститутів громадянського суспільства, щодо проведення сімейних заходів, 

зокрема: 

- гала-концерт з нагоди Дня матері; 

 
- відзначення породіль, які народили дітей на День міста; 

 



- «Фестиваль сім’ї»; 

- святкове дійство з нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту дітей; 

 
- акція «Троянда для матері»; 

 
- загальноміська «Хода на захист життя і сімейних цінностей».  

Місто, яке турбується про своїх дітей. У 2019 році відділом 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 видано 94 сертифікати для 80 породіль міста 

Івано-Франківська з них 10 породіль, які народили двійню та 2 породіллі у яких 

народилася трійня.          

 Також в рамках відзначення Дня заснування міста 7 породіль, які народили 

немовлят в цей отримали грошові подарункові сертифікати на суму 3000 грн. 

кожна.            

 Шануй батька свого. Варто відзначити, що уже третій рік поспіль 

відділом започатковано та здійснюється відзначення «Дня батька» в рамках, 

якого відбувається комплекс заходів з метою популяризації ролі батька у 

вихованні дітей. 

 

 



18 грудня 2019 року Департаментом молодіжної політики та спорту     

Івано-Франківської міської ради спільно з Міським центром дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем проживання під патронатом міського голови в приміщенні 

Івано-Франківської міської ради проведено Святкове дійство до Дня Святого 

Миколая для дітей з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей м. Івано-

Франківська, а також сіл Підлужжя та Черніїва, які нещодавно приєдналися до 

Івано-Франківської ОТГ.  

  

Вихованці міського центру організували святкову програму за участі 

казкових героїв. Понад 100 дітей отримали солодкі подарунки.   

 #ПротиДійТоргівліЛюдьми. 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.    

 З метою виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми між усіма 

суб’єктами відповідальними за реалізацію державної політики з питань протидії 

торгівлі людьми налагоджено тісну співпрацю.     

 Впродовж 2019 року в місті Івано-Франківську виявлено 7 осіб 

постраждалих від торгівлі людьми.        

 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.    

 30 липня 2019 року з нагоди відзначення Всесвітнього Дня протидії 

торгівлі людьми на Вічевому майдані за ініціативи БФ «Карітас                            

Івано-Франківськ УГКЦ» спільно з Департаментом молодіжної політики та 

спорту проведено інформаційно-просвітницьку акцію «Лабіринт можливостей» 

з метою підвищення обізнаності мешканців міста щодо проблеми торгівлі 

людьми. 



 

В рамках заходу розміщено інсталяцію в формі лабіринту, де кожен охочий 

спробував відчути усі ризики і небезпеки пов’язані із нелегальним 

працевлаштуванням закордоном та отримав корисні рекомендації як 

убезпечитися від небажаних проблем.       

 З 15 по 17 жовтня 2019 року Департаментом молодіжної політики спільно 

з БО БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» з нагоди відзначення в Україні 

Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми проведено інформаційні 

зустрічі із студентами Івано-Франківського коледжу Львівського національного 

аграрного університету, Університету Короля Данила та Коледжу ресторанного 

сервісу і туризму Національного університету харчових технологій на тему: 

«Обізнаний значить безпечний».        

 18 жовтня 2019 року в усіх областях України пройшла Всесвітня щорічна 

акція «Walk for Freedom/Хода за свободу» з нагоди відзначення Європейського 

дня боротьби з торгівлею людьми і м. Івано-Франківськ не стало винятком. 

 В рамках ходи учасники пройшлися центральними вулицями міста за 

наступним маршрутом: Вічевий Майдан – вул. Галицька – Площа Ринок 

(Ратуша) – пл. Міцкевича – вул. Незалежності (стометрівка) – Вічевий Майдан.

 Метою акції стало привернення уваги мешканців до існуючої проблеми 

торгівлі людьми, шляхів її уникнення при виїзді за кордон з метою нелегального 

працевлаштування.         

 Зупинимо насильство разом. 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 

з’ясування обставин вчинення насильства в сім’ї.     

 Станом на 30.12.2019 року здійснено 20 виїздів по місцю проживання за 



фактом вчинення домашнього насильства згідно поданих заяв.   

 5 липня 2019 року за ініціативи Департаменту молодіжної політики та 

спорту відбулася прес-конференція на тему: «Протидія домашньому 

насильству!» з метою інформування мешканців міста про наявні спеціалізовані 

служби підтримки постраждалих від домашнього насильства осіб, шляхи 

протидії домашньому насильству, його види, масштабів та отримання 

постраждалими кваліфікованої допомоги.      

 Спільно з суб’єктами відповідальними за реалізацію державної політики з 

питань попередження домашнього насильства в м. Івано-Франківську 

розроблено і затверджено рішенням виконавчого комітету від 19.11.2019 року          

№ 1363 план заходів на відзначення в місті Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства», яка тривала з 25 листопада по 10 грудня.     

 В рамках акції проведено 42 превентивних заходи в закладах освіти та 

охорони здоров’я міста.         

 25 листопада 2019 року на Вічевому майдані відбулась акція-перфоманс 

«Кричати не можна мовчати», яка організована Департаментом з нагоди старту 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та відзначення Міжнародного 

Дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. 

 

В ході акції, на центральній площі міста, було розміщено інсталяцію із     

286 пар чоловічого, жіночого та дитячого взуття, яке мало символічне значення, 

адже за статистикою до поліції з приводу вчинення домашнього насильства за                  

9 місяців 2019 року звернулося саме 286 осіб, зокрема: 267 звернень від жінок і 

19 від чоловіків.           

 11 грудня 2019 року за підтримки Департаменту з метою формування 

свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до домашнього 

насильства, відбулась вулична акція «#ДійПротиНасильства».   



 В рамках проведення акції були розміщені 6 локацій, зокрема: 

«Поліцейська локація», «#ДійПротиНасильства», «Долоньки проти насильства», 

«Безоплатна правова допомога», «Соціальні служби» та «Громадські 

організації».           

 На кожній із локацій мешканці міста мали можливість ознайомитися із 

підрозділами до яких можна звернутися за допомогою у випадку потерпання від 

домашнього насильства, яку власне допомогу можна отримати та як захистити 

свої права.            

 27 листопада Департаментом в рамках засідання Міжвідомчої ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми ініційовано процес підготовки до 

створення загальноміського плану заходів із запобігання та протидії 

домашньому насильству на 2020-2022 роки.      

 Твереза молодь – здорова нація. 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».         

 В рамках програми виготовлено соціальні ролики «Скажи ТАК! Здоровому 

способу життя» та «Вибір є завжди», які періодично транслюються на телеканалі 

«Вежа», ОТБ «Галичина» та «РАІ».       

 На біл-бордах міста розміщено 10 банерів із соціальною рекламою, яка 

спрямована на профілактику та боротьбу із вживанням алкоголю.  

 В рамках Програми в м. Івано-Франківську вперше в Україні 

започатковано цикл уроків «Тверезого життя» в загальноосвітніх навчальних 

закладах міста Івано-Франківська.  

 



Впродовж звітного періоду зазначеними уроками охоплено близько 40 

навчальних закладів.          

 На виконання розпорядження міського голови від 04.01.2017 року  № 2-р 

створено робочу групи з виявлення фактів продажу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів дітям в м. Івано-Франківську.    

 Впродовж 2019 року здійснено 12 рейдів в рамках яких виявлено                      

15 торгових закладів, де встановлено факт продажу алкогольних та тютюнових 

виробів неповнолітнім.          

 5 вересня, 3 жовтня, 20 грудня Департаментом молодіжної політики та 

спорту спільно з КП «Муніципальна Варта», Відділом ювенальної превенції 

ГУНП в Івано-Франківській області та  ГО «Принцип+» організовано та 

проведено вуличні акції під назвою «Відповідальність».    

 Мета акцій полягала у застереженні до продажу алкоголю і тютюну 

неповнолітнім, інформуванні та роз'ясненні суб'єктам підприємницької 

діяльності про відповідальність за порушення норм чинного законодавства, а 

також прав самих підприємців. 

 

Кожен заклад отримав пластикову табличку, яка має на меті інформування 

неповнолітніх, що тут працюють відповідальні та поінформовані продавці. 

 У мережі Facebook створено групу «Тверезий Франківськ» за якою стежить 

близько тисячі користувачів і яку постійно наповнюють та адмініструють 

працівники Департаменту з метою інформування про проведену робочою 

групою діяльність.           

 12 грудня Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з 

Департаментом освіти та науки здійснено нагородження переможців Конкурсу 

дитячих малюнків «Ми за тверезе життя», який тривав з 18 по 29 листопада     

2019 року. Участь у конкурсі взяло 87 конкурсних робіт авторами, яких стали 



учні закладів загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної 

освіти.             

 

Мати – берегиня роду. Впродовж 2019 року відділом підготовлено 6-ть 

клопотань до Адміністрації Президента України щодо присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня» жінкам, які народили і виховали до 

восьмирічного віку 5 і більше дітей.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДДІЛ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Станом на 28.12.2019 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 18 915 985,07 гривень, 

профінансовано 17 091 026,23 гривень.  

За кошти міського бюджету здійснюється фінансова підтримка                          

34 громадських організацій та федерацій з видів спорту. 

Станом на 28.12.2019 року на реалізацію програми утримання та 

фінансової підтримки спортивних споруд з міського бюджету передбачено 

виділення коштів в сумі 3 405 875,00  гривень, профінансовано 3 018 381,37 

гривень.  

Для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту станом 

на 28.12.2019 року у міському бюджеті передбачено 942500,00 гривень, 

профінансовано 718693,80  гривень.        

Для проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту станом на 

28.12.2019 року у міському бюджеті передбачено 1693100,00 гривень, 

профінансовано  11984913,27 гривень. 

На забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних 

органів у справах молоді передбачено 809000,00 гривень, профінансовано          

668600,50 гривень. 

На програму оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) передбачено 

194208,00 гривень, профінансовано 194208,00 гривень  

Станом на 28.12.2019 року кошторисом міського центру «Інваспорт» на 

проведення спортивно-масових заходів передбачено 169122,00 гривень, з них  

періоді профінансовано 1126123,86 гривень. 

Станом на 28.12.2019 року кошторисом міського центру «Спорт для всіх» 

на проведення спортивно-масових заходів передбачено 765500,00 гривень, з них   

профінансовано 677932,23 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. 

 

 

Директор Департаменту 

молодіжної політики та спорту                                                        Віталій Матешко 

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

