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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 1 від 24.03.2021р. 

координаційної ради у справах дітей 
Оригінал: О.Левицький 

копії:Служба у справах дітей 

 

Голова: Олександр Левицький 

Заступник голови ради: Ірина Рохман 

Секретар: Олена Грабар 

 

Присутні:  

- члени комісії: 

Л.Дикун, В.Семанюк, В.Шегда, В.Матешко, У.Павликівська, М. Смаль,         

А.  Деркач, І. Брюховецька, М. Бойко, Ю. Вінтоняк.    

Запрошені: -, -, – заступник начальника Служби у справах дітей;          -, -,   - 

заступник голови міського осередку «Пласт», -, -, - заступник начальника 

управління інтеграції громад Івано-Франківської міської ради 

   

Порядок денний: 

 

1.Затвердження плану роботи координаційної ради у Справах дітей на 

2021 рік. 

Доповідач: І.Рохман – начальник Служби у справах дітей. 

2.Формування навичок здорового способу життя шляхом залучення 

учнівської молоді в закладах позашкільної освіти, проведення зустрічей 

з видатними людьми для пропагування здорового способу життя. 

Доповідач: І.Брюховецька– заступник директора Департаменту освіти та 

науки. 

3.Про тенденції асоціальної поведінки в середовищі дітей сіл МТГ. 

Доповідач: А.Деркач – начальник управління інтеграцій громад Івано-

Франківської міської ради. 

4. Про організацію проведення Днів служби у справах дітей.   

Доповідач: -, -,  – заступник начальника Служби у справах дітей.   

5. Діти з особливими потребами: вирішення проблем в карантинних 

умовах.  

 Доповідач: В.Шегда  – голова ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті». 

6. Здоровий спосіб життя шкільної молоді в карантинних умовах за 

допомогою засобів фізичної культури та спорту. 
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 Доповідач:В.Матешко – директор Департаменту  молодіжної політики та 

спорту. 

7. Актуальні проблеми молоді з досвіду роботи молодіжних проектів   

«Молодь і влада» , «Школа помічника депутата», «Школа лідерства». 

Доповідач: Роман Труба – заступник начальника експертно-аналітичного 

відділу секретаріату Івано-Франківської міської ради. 

 

Слухали голову координаційної ради О.Левицького, який проголосив  

порядок денний засідання та запропонував його затвердити.  

          Вирішили: підтримати пропозицію голови координаційної ради 

О.Левицького.  

Результати голосування: «за» - 13,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

1.Затвердження плану роботи координаційної ради у справах дітей на 

2021 рік. 

Слухали заступника голови координаційної ради, начальника Служби у 

справах дітей І.Рохман, яка ознайомила присутніх із планом роботи 

координаційної ради у Справах дітей  на 2021 рік.  

Виступили: 

О.Левицький – заступник міського голови, голова координаційної ради, 

зазначив, що  є необхідність затвердити план роботи координаційної ради у 

справах дітей на 2021 рік, а також впродовж 10 робочих днів подати 

пропозиції до вищевказаного плану. 

Вирішили: впродовж 10 робочих днів подати пропозиції до 

вищевказаного плану секретарю координаційної ради, або в  мережу обміну 

повідомленнями «Вайбер».  

 

Результати голосування: «за» -13,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

2. Формування навичок здорового способу життя шляхом залучення 

учнівської молоді в закладах позашкільної освіти, проведення зустрічей 

з видатними людьми для пропагування здорового способу життя. 

Слухали І.Брюховецьку – заступника директора Департаменту освіти 

та науки, яка повідомила, що у закладах середньої освіти задіяно 13297 учнів. 

Всі діти мають доступ до позашкільної освіти. Загалом позашкільною 

освітою охоплено 1122 дітей пільгових категорій, з них 49 дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування, 566 дітей з багатодітних сімей, 

240 дітей з малозабезпечених сімей, 49 дітей з інвалідністю, 16 дітей, й 

батьки  яких постраждали від ЧАЕС, 2 дітей, батьки яких загинули при 

http://www.mvk.if.ua/


_____________________________________________________________________________________________ 
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

Протокол №1 від 24.03.2021 р. координаційної ради у справах дітей  

                                                                        Сторінка 3 з 9 

 

виконанні службових обов’язків, 156 дітей, батьки яких є учасниками 

АТО/ООС, 39 дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб, 2 дітей з  сімей 

біженців, 3 дітей з сімей АПК. 

Відповідно до угоди про співпрацю  між Департаментом освіти та 

науки та Івано-Франківським перинатальним центром для класних керівників 

6-10 класів, практичних психологів, соціальних педагогів та лідерів 

учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти проведено 

цикл лекцій фахівцями Івано-Франківського обласного перинатального 

центру  щодо здорового способу життя, профілактики ранніх статевих 

стосунків, інфекцій, які передаються статевим шляхом, збереження 

репродуктивного здоров’я. У першому кварталі 2021 року проведено 10 

уроків з пропагування здорового способу життя з залученням  дворазової 

рекордсмннки України, альпіністки, скелелезки 2 розряду та педагогині – -, -,  

У січні-лютому проведено уроки «Здоров’я» за участю викладачів 

Університету Короля Данила з ініціативи проректора       -, -, . Також 

проводяться уроки «Тверезе життя». Спікерами на цих уроках є працівники 

патрульної поліції , шкільні офіцери поліції, -, -,  – український богатир, 

багаторазовий рекордсмен України, капелан                    о. -, -, . У 2020-2021 

навчальному році у 12 закладах загальної середньої освіти проведено уроки 

«Тверезе життя» для 1009 учнів. 

Виступили: 

О.Левицький – заступник міського голови зазначив, що треба продовжити 

напрацьовані практики, про які наголосила І. Брюховецька, однак потрібні 

нові пропозиції щодо цікавих зустрічей для дітей. Особливу увагу необхідно 

звернути на роботу, яка буде проводитись з учнями у сільських школах.  

М. Смаль – депутат Івано-Франківської міської ради запропонувала  

організувати «Цікавий автобус», який буде містити стем-лабораторію та  

їздитиме по селах,  зацікавлюватиме дітей та допоможе їм освоїти знання  за 

допомогою винахідливості, пошуку рішень та гри. Також звернула увагу на 

те, що доцільною була б присутність у кожному навчальному закладі 

капелана, з яким діти могли б спілкуватись та довіряти йому. 

А.Деркач – начальник управління інтеграцій громад Івано-Франківської 

міської ради вказав, що студенти 3-5 курсів залучені до роботи з шкільною 

молоддю можуть генерувати велику кількість ідей, застосувати багато 

цікавих практик. Їх присутність у навчальних закладах може бути 

тимчасовою, тому доцільним є залучення студентів Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника. 

О.Левицький запропонував провести масовий захід з тематичною 

інсталяцією «Музична машина», метою якого є залучення дітей, які 

використовують дитячі роликові коньки. 
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І.Брюховецька озвучила ідею заснування цікавих літніх шкіл, де будуть 

проводитись інтерактивні конкурси. 

-, -,  заступник голови міського осередку «Пласт» оголосила, що  проведяться 

тренінги з учнями за методикою «Рівний – рівному», а також тренінгів щодо 

здорового способу життя. 

В.Шегда голова ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» зазначив, що всі 

заходи можна робити онлайн та добре було б запровадити «Тижневик 

онлайн-заходів» з блогерами. 

Р. Труба заступник начальника експертно-аналітичного відділу секретаріату 

Івано-Франківської міської ради озвучив пропозицію щодо співпраці з 

блогерами, оскільки для дітей блогерство є цікавим. 

О.Левицький зазначив, що є можливість надати фінансову підтримку, 

ресурси та готовність брати участь у розробці та втіленні цікавих ідей. 

Запропонував діяти масштабно втілюючи ідеї у реальні проекти. Повідомив 

про те, що ним створено сторінку у  мережі Facebook «Коло ПідліткіF». 

М. Смаль  звернула увагу на те, що можна  реалізувати ідею майданчиків 

для дітей, які займають паркуром та скейтбордингом. Такі майданчики були 

б доцільними у кожному районі м.Івано-Франківська. 

В. Матешко запропонував залучити до заходів з дітьми відомих людей міста 

та області, які зможуть допомогти опанувати дитям певний вид діяльності.  

Ю. Вінтоняк повідомила, що при здійсненні працівниками Івано-

Франківського  міського центру зайнятості онлайн-тестування учнів  9, 10, 11 

класів з’ясовано, що найбільш цікавою для дітей є професія блогера. 

І. Рохман зазначила,  що є необхідність знати думку дітей, а саме яких 

заходів  вони хочуть для проведення цікавого дозвілля, що саме люблять 

робити діти.  

Пропозиції:  

1. «Цікавий автобус» зі стем –лабораторією;  

2. Капелан навчального закладу. 

3. «Музична машина» з супроводом дітей на роликових коньках. 

4. Цікаві літні школи. 

5.Проведення різноманітних тренінгів. 

6. Тижневик онлайн-заходів. 

7. Сторінка у  мережі Facebook «Коло ПідліткіF». 

8. Майданчики для скейт-борду та паркуру. 

9. Наставництво відомих людей для вивчення дитиною певного виду 

діяльності. 

10. Передача з міським головою. 

Вирішили:  Інформацію І. Брюховецької  взяти до відома. 

Рекомендувати членам координаційної ради  подати пропозиції щодо 

проведення заходів. Інформацію подати секретарю координаційної ради до 

07.04.2021 року. 
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Результати голосування: «за» -13,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

3.Про тенденції асоціальної поведінки в середовищі дітей сіл МТГ. 

Слухали А.Деркача – начальника управління інтеграцій громад Івано-

Франківської міської ради, який повідомив про те, що недавно стався 

інцидент у с. Підпечери за участю неповнолітніх, а саме вчинено акт 

вандалізму над пам’ятником Т. Г. Шевченка. Звернув увагу на те, що міські 

діти мають альтернативу для проведення дозвілля, а сільські діти її не мають. 

З радниками в селах провели бліц-опитування, з якого відомо, що основними 

проблемами є: вживання дітьми алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

перебування в нічний час доби на об’єктах соціального призначення, онлайн 

–режим, та соціальне сирітство. 

Пропозиції:  

-у селах Івано-Франківської МТГ  необхідно розвивати  спортивну 

інфраструктуру, а саме актуальними є шкільні спортивні ліги; проведення 

малих спортивних ігор; футзал і т. д; 

- ініціювати дослідження чого саме хочуть діти, чим вони хочуть займатись. 

Виступили: 

М. Смаль звернула увагу на те, що в освітньому просторі існує кулінарна 

ліга, яку можна використати та застосувати як досвід та виставляти 

відеоролики з неї на показ.  

О. Левицький запропонував інформацію взяти до відома. 

Вирішили:  Інформацію А. Деркача  взяти до відома.  

1.Департаменту молодіжної політики та спорту (В.Матешко) розглянути 

пропозиції щодо розвитку спортивної інфраструктури у селах Івано-

Франківської МТГ та надати пропозиції з даного питання; 

2. Департаменту освіти та науки (І.Максимчук) розглянути можливість 

пошуку коштів для організації дослідження в середовищі дітей із сіл Івано-

Франківської МТГ  дозвілля та гуртків позашкілля. 

 

Результати голосування: «за» -13,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

4. Про організацію проведення Днів служби у справах дітей.   

Слухали -, -,  – заступника начальника Служби у справах дітей, яка 

повідомила, що працівниками Служби у навчальних закладах міста  були 

організовані зустрічі, а саме проводились «Дні Служби у справах дітей» у 
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2018-2019 р.р. Під час зустрічей обговорювались права дітей, а також 

механізм їх реалізації, який відомий не всім. Попередньо представників 

закладів запитували про те що цікавило саме їх та на зустрічах отримували  

інформацію. Тому,  на даний час  є потреба Департаменту освіти та науки 

допомогти  Службі у справах дітей долучитись до освітньої платформи, а 

саме до спілкування з навчальними закладами онлайн.  

Доповідач звернула увагу, що в селах існує проблема сімей та дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах.  

Пропозиції: Спільно з представниками сіл буде складено графік рейдової 

групи, яка буде виїздити у села для проведення «Днів служби». 

Виступили:    

М. Смаль повідомила, що дану пропозицію треба обговорити з радниками 

сіл. Запропонувала працівникам Служби у справах дітей взяти участь 

01.04.2021 року онлайн-нараді із заступниками по виховній роботі 

навчальних закладів. 

Вирішили:  Інформацію -, -,   взяти до відома. 

1. Службі у справах дітей (І. Рохман)  взяти участь 01.04.2021 року в онлайн-

нараді із заступниками з виховної роботи навчальних закладів м.Івано-

Франківська. 

2.  Службі у справах дітей (І. Рохман)  розробити графік «Днів Служби у 

справах дітей» у селах Івано-Франківської МТГ.  

 

Результати голосування: «за» -13,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

5. Діти з особливими потребами: вирішення проблем в карантинних 

умовах.  

Слухали голову ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» В.Шегду, який 

повідомив, що  їх громадською організацією відкрито соціальний проект 

«Хлібопекарню», де першим робочим місцем  забезпечені молоді особи з 

інвалідністю. Станом на сьогоднішній день двоє осіб вже починають 

працювати. Ідея проекту полягає в тому, що при пекарні є простір, де є 

можливість батькам, мамам з інвалідністю  відвідувати короткотривалі курси 

з пекарської справи,  проводити час, а  також відвідати кулінарні курси. Але 

виникла ще одна  проблема коли до громадської організації почали 

звертатися сім’ї у яких виховуються діти-інваліди віком від 0 до 1 року,  

яким діагноз ще не встановлено. На даний час батьки таких дітей шукають 

вихід з ситуації, а саме людей, які можуть допомогти. Мова йде про дітей з 

ДЦП, аутизмом  та іншими хворобами. На даний час ГО займається цією 

проблемою та шукає ресурси і спеціалістів для її вирішення. Тому є 
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необхідність у допомозі  та сприянні департаменту охорони здоров’я, 

оскільки в Україні така послуга вже існує та має назву «Послуга раннього 

втручання» і є необхідність такої послуги у м.Івано-Франківську. Зараз у      

м. Івано-Франківську таких є 7  сімей з дітками  від 1 до 3 років, де діткам не 

підтверджено діагноз аутизм та ментальна. В.Шегда звернув увагу  на 

відсутність курсів зі здобуття тієї чи іншої спеціалізації. Зазначив, що 

готовий особисто організувати такі курси оскільки знайомився з досвідом  

м.Дніпропетровська та м.Львова, готовий організувати та в подальшому 

реалізовувати таку послугу у житті міської громади.  

Виступили: 

О. Левицький наголосив на тому, що про соціальний бізнес потрібно 

говорити з тими  хто є  соціально відповідальний. Щодо першого робочого 

місця молодої людини можна звернутись до інших представників, а саме до 

фірми «Лігос», чи до директора Івано-Франківського ВПУ ГСІТ чи до Івано-

Франківського центру зайнятості. Також начальник Служби у справах дітей    

І. Рохман звернеться з листом до начальниці управління праці  -, -, та  

начальника департаменту соціальної політики В. Семанюка щодо доповнення 

програми з даного питання.    

Ю.Вінтоняк  повідомила, що на даний час  діють  і фінансуються програми, 

де держава за  новостворене робоче місце для інваліда  сплачує єдиний 

соціальний внесок.  

Вирішили: Інформацію В. Шегди  взяти до відома. 

1. Управлінню охорони здоров’я (М.Бойко) спільно з ГО «Родина Кольпінга 

у м.Івано-Франківську» (В.Шегда) організувати зустріч та  обговорити 

питання «Послуги раннього втручання» до 15.04.2021 року. 

2.Службі  у справах дітей ( І Рохман) спільно з ГО «Родина Кольпінга у 

м.Івано-Франківську» (В.Шегда) звернутися з листом до управління праці  

(Н.Дмитраш) та департамент соціальної політики (В. Семанюк) щодо оплати 

праці новоствореного першого робочого місця особи з інвалідністю до 

07.04.2021 року.  

 

 

Результати голосування: «за» -13,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

6. Здоровий спосіб життя шкільної молоді в карантинних умовах за 

допомогою засобів фізичної культури та спорту. 
Слухали В.Матешка – начальника Департаменту молоді та спорту, який 

повідомив про те, що у м. Івано-Франківську є можливість розвивати 60 

видів спорту. 23 % дітей міста займаються у спортивних секціях. Для цього у  

місті існують 50 спортивних клубів. У часі карантину батьки зустрічаються з 

проблемою - спортивні школи закриті. А проведення спортивних занять чи 
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уроків фізкультури в онлай-режимі є практично нереальними. Однак багато 

хто з тренерів ризикує і намагається проводити індивідуальні заняття, або 

заняття в домашніх умовах. Є великий відсоток дітей, які перебувають у 

складних умовах, а саме у них виникає проблема – чи поїсти чи купити якісні 

кросівкі. Є необхідність покращити таким дітям доступ до занять спортом, 

об’єднавши наші спільні зусилля та дії. 

Виступили:  

О.Левицький наголосив на тому, що вся інформація може бути висвітлена 

на новоствореній сторінці «Коло ПідліткіF». 

І. Рохман зацікавилась інформацією саме щодо 50 спортивних клубів та 

звернула увагу В.Матешку на співпрацю з приводу саме даного питання. 

М. Смаль зазначила, що потрібно запровадити послугу наставництва над 

дитиною, де наставники могли б допомогли дітям  форму чи кросівки.  

Пропозиції: пропаганда здорового способу життя: чітка інформація про 

місце та час проведення занять.  

Вирішили: Інформацію В. Матешка  взяти до відома. 

1.Департаменту молодіжної політики та спорту (В. Матешко) сформувати 

мапу (платформу) спортивних організацій у Івано-Франківській МТГ та 

озвучити інформацію щодо проробленої роботи на черговому засіданні 

координаційної ради. 

2. Служба у справах дітей (І.Рохман) МЦСССДМ (Л. Дикун) популяризувати 

послугу патронату над дитиною у мережі Facebook.   

 

Результати голосування: «за» -13,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

7. Актуальні проблеми молоді з досвіду роботи молодіжних проектів   

«Молодь і влада», «Школа помічника депутата», «Школа лідерства». 

 Слухали Р.Трубу – заступника начальника експертно-аналітичного відділу 

секретаріату Івано-Франківської міської ради, який повідомив що в рамках  

«Молодь і влада», «Школа помічника депутата», «Школа лідерства» існує 

велика база тренерів, яких можна залучати до участі у проектах та заходах. 

На даний час діють карантинні обмеження, тому учасники проектів 

спілкуються онлайн. Однак мають велике бажання повернути живе 

спілкування, багатьом  молодим людям не вистачає участі у заходах та 

проектах.  Послаблення карантинних обмежень суттєво змінило б ситуацію. 

Оргкомітет з роботи над молодіжними проектами тісно співпрацює з 

університетами, де студенти дуже добре  відгукуються про співпрацю та 

виявляють бажання взяти участь у проектах. 

Виступили: 
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М.Смаль запропонувала Р.Трубі співпрацювати з учнівським 

самоврядуванням та надасть Р. Трубі та І. Рохман контакти голови 

учнівського самоврядування. 

В. Матешко запропонував провести ряд спортивних змагань для студенської 

молоді. 

І. Рохман повідомила, що в майбутньому необхідно знайти спільні точки 

дотику у реалізації  дитячих та молодіжних проектів.  

О. Левицький зазначив, що цікаві ідеї з реалізації заходів можна запозичити 

з досвіду, який є успішним в Івано-Франківському Університеті Короля 

Данила. Активна молодь має додаткові ідеї, які можна втілювати у співпраці. 

Також, зазначив, що функція координаційної ради має підсилити ефект 

спільних зусиль у здійсненні та реалізації заходів та проектів.  

Пропозиції: залучення активної молоді проектів «Молодь і влада», «Школа 

помічника депутата», «Школа лідерства» до участі та співпраці у проведенні 

заходів.   

Вирішили: Інформацію Р. Труби взяти до відома. 

 

 

Результати голосування: «за» -13,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови, 

Голова координаційної ради                                       Олександр Левицький 

 

 

 

Секретар: головний спеціаліст відділу  

документообігу та комунікації  

служби у справах дітей                                                Олена Грабар 
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