
 

 

Звіт за І півріччя 2017 року по Програмі 

  «Молодь міста Івано-Франківська»  на 2016-2020 роки» 

. 

 

 

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 звітній період проведено 5 засідань Молодіжної ради, що функціонує  

при департаменті. На засіданнях були розглянуті питання профілактики 

негативних явищ у молодіжному середовищі; проведення загальноміських акцій 

та заходів; фінансування програм МГО з міського бюджету та інші. З метою 

національно-патріотичного виховання молоді департаментом забезпечено 

проведення ряду заходів, зокрема: 

- На відзначення 99-ї річниці пам´яті Героїв Крут спільно з Національним 

корпусом проведено  тематичний кінопоказ та презентацію книги Івана 

Микулинського, на Вічевому майдані на вшанування пам’яті Героїв Крут 

було проведено урочисту академію, після якої молодь міста взяла участь у 

смолоскипній ході до Меморіального скверу, де відбулась поминальна 

панахида.  

 

 
 



Також з нагоди вшанування 99-ї річниці бою під Крутами, залучення 

молоді до занять спорту та активного здорового способу життя, на базі КП 

«Муніципального фізкультурно-оздоровчого центру» відбулась ХІ 

спартакіада серед молодіжних громадських організацій.  Участь у 

спартакіаді взяло 5 команд, серед яких представники ГО «Спільними 

зусиллями», ГО «Патріот України», ГО «ВОЛНА», МГО «Батьківщина 

молода», МГО «Івано-Франківський клуб КВН». Перемогу 

загальнокомандну перемогу отримала команда ГО «Спільними 

зусиллями»; 

 
 

19 лютого 2017 р. на Вічевому майдані відбувся концерт-реквієм на 

вшанування річниці пам’яті героїв «Небесної сотні». На початку заходу всі 

присутні мешканці міста на великому екрані переглянули 3-ох хвилинний 

ролик хронології трагічних подій на Майдані, а потім хвилиною мовчання 

вшанували пам'ять загиблих. Послухавши патріотичні пісні та віршовані 

твори, молоді люди запустили Сім небесних ліхтариків, що символізували 

душі полеглих за Україну Героїв Небесної Сотні з міста Івано-Франківська 

та області. Згодом на екрані продемонстрували фільм «День провокатора», 

в якому показані кадри революції Гідності. Також всі, хто зібрався на 

Вічевому майдані, мали можливість переглянути фотовиставку та 

поділитись своїми спогадами тих трагічних подій біля «Ватри пам’яті», де 

були споруджені символічні барикади; 

 



 
- 21 березня в Івано-Франківській обласній філармонії департаментом 

підтримано благодійний концерт до Дня українського добровольця, 

ініційований ГО «Патріот України», перед початком концерту міським 

головою були вручені медалі бійцям полку «Азов». Згодом перед 

глядачами виступили виконавці та колективи Івано-Франківського 

музичного училища ім. Д. Січинського. 

 
З метою популяризації вивчення української мови, утвердження 

національного духу серед молоді та толерантного ставлення до мов інших 

народів з нагоди Міжнародного дня рідної мови департаментом спільно з 

молодіжними громадськими організаціями проведено ряд заходів. Зокрема 21 

лютого 2017 року на Вічевому Майдані відбулася концертна програма та 

оголошення переможців поетичного конкурсу на найкраще продовження фрази 

«Лунає дзвінко солов’їне слово в Україні, це так святкують Мови День на милій 

Батьківщині», який тривав з 1 по 16 лютого серед учнів 9-11 класів. В  Першій 

сімейній ресторації Мулярових  кнайпі «Войцех» відбувся захід «Люби своє - 

поважай чуже». Цікаві факти про свою рідну мову розповіли представники 

України, Бразилії, Мексики, Єгипту, Китаю, Індії, Туреччини та Індонезії.  

 

https://www.facebook.com/muliarova/
https://www.facebook.com/muliarova/


 
9 березня з нагоди відзначення 203-ї річниці з дня народження Тараса 

Шевченка, в парку культури та відпочинку департамент спільно з МГО міста 

взяли участь у міжнародному флешмобі "Global Shevchenko", в рамках якого біля 

пам'ятника Тарасу Шевченку одночасно зачитали вірш «В казематі» (Мені 

однаково, чи буду…). 

 
 

 За звітній період за підтримки департаменту відбувся ХІ Обласний 

дитячий конкурс краси "Маленька красуня", XXVII фестиваль естрадно-

спортивного танцю "ФЕСТ-2017 " та друк книжки присвяченої ХХ річниці 

створення Івано-Франківської міської організації «Всеукраїнської ліги 

українських жінок». 



 
 

Головний спеціаліст відділу молодіжної політики Ольга Мельнікова взяла 

участь в робочій групі з розробки  Комунікаційної стратегії для міста Івано-

Франківська, підготовленої в рамках діяльності проекту міжнародної технічної 

допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує 

Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки 

Міністерства міжнародних справ Канади. 

Відділом молодіжної політики проведено конкурс проектів молодіжних та 

дитячих громадських організацій з міського бюджету. 

 На конкурсну комісію з фінансування програм молодіжних та дитячих 

громадських організацій у 2017 році подано 17 проектів громадських 

організацій, зокрема по пріоритетним напрямкам: 

1. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – 3 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 середовищ – 5 проектів; 

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

відпочинку та оздоровленні – 7 проектів; 

5. Поглиблення процесу інтеграції української молоді до європейського 

співтовариства, розвиток міжнародного партнерства та співробітництва – 

1 проект. 

Згідно рішення конкурсної комісії від 06.04.2017 р. № 1 кошти у сумі 80 

тис. грн. виділені для реалізації 17 – ти проектів громадських організацій. 

Спільно з ГО «ВОЛНА» підготовлено програму «Здорова молодь –

майбутнє без шкідливих звичок». В рамках програми, протягом квітня, 

працівниками відділу спільно з членами ГО «ВОЛНА» проведено ряд 

інформаційно-профілактичних лекцій та заходів з метою профілактики 

негативних явищ у молодіжному середовищі, попередження про вживання 

підлітками алкоголю, тютюнопаління, наркотичних засобів та популяризації 



здорового способу життя у 10 -ти професійно-технічних училищах та коледжах 

міста Івано-Франківська.  

 
В рамках реалізації проекту, громадська організація «Інститут 

неформальної освіти» провела «Весняну дебатну лігу», учасниками якої стали 

студенти всіх найбільших університетів міста, школярі понад десяти Івано-

Франківських шкіл та представники дебатних спільнот із Коломиї та Калуша. В 

рамках заходу також відбулись дебати з депутатами міської ради. 

 

З метою духовного виховання молоді 22-30 квітня відбувся ювілейний 

десятий фестиваль Христового міста «Вгору серця-2017». Програма фестивалю 

передбачала музичні концерти, автопробіг, демонстрацію фільму про Йосипа 

Сліпого " Справа" Рифу та молитовна хода. 



 
 

Спільно з МГО ВМГО «Батьківщина молода» проведено конкурс міс 

Івано-Франківськ, в якому взяли участь студентки Івано-Франківських вузів. 

 

 
 За підтримки департаменту в рамках святкування Дня мiста вже вкотре 

відбулось відкриття байкерського мотосезону, в якому взяло участь близько 400 

мотобайкерiв з рiзних мiст України,  Чеxiї, Литви, Бiлорусії. 

 

 



 

З нагоди відзначення Дня Вишиванки, працівниками департаменту 

проведено патріотичну акцію, в рамках якої прикрашено пам’ятник Руської 

Трійці вишиванками.  

 

 
 

На відзначення Дня Європи, в Університеті Короля Данила, відбулися 

дебати на тему "Євроінтеграції України" під час яких студенти університету 

більше дізнались про ЄС та його базові цінності.  

 

 

За звітній період завершено 22-ий чемпіонат студентських команд КВН 

«Кавалєрка-2017», в рамках якого в Муніципальному центрі дозвілля проведено 

фінальні ігри та Весняний кубок.  

 

 
 



 

З нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту дітей, 1 червня на 

Вічевому майдані відбувся вуличний театр, організований спільно з ГО 

«Віолла». 

 

 
 

 

 

 

За підтримки Департаменту молодіжної політики та спорту, департаменту 

освіти та науки спільно з Івано-Франківським благодійним фондом "Кікбоксинг 

проти наркоманії та дитячої злочинності" в селі Козина Тисменицького р-ну 

пройшов ІІ етап міської молодіжної науково-пізнавальної патріотичної 

Програми «Чорний ліс - 2017». Участь у змаганнях взяло 7 команд 

загальноосвітніх шкіл. В рамках програми проведені конкурси представлення, 

пісні і строю, пластики лісу, стінгазети, лісових кашоварів, вікторини на 

знання історії визвольних змагань, конкурс ерудитів, складання та розкладання 

зброї, стріляльба з мілкокаліберної зброї, проведено змагання з футболу. 

 



 

 
 

В рамках святкування Дня Молоді за підтримки департаменту 

організовано та проведено:  

- Міський тренінг «Молодіжний працівник. Базовий рівень»; 

- Круглий стіл з представниками громадських організацій та студентського 

самоврядування щодо створення Молодіжного центру у м. Івано-

Франківську; 

- Еко хенд-мейд ярмарка; 

- Змагання з брейк-дансу «Summer Jam»; 

- Майстер-клас та лекцію про роботу у галузі обробки та переробки 

вторинної сировини від екологічної компанія. 

- Майстер-клас для дітей та молоді з вторинної переробка та інші еко-

майстер класи; 

- Майстер-клас по наданню першої допомоги; 

- Екологічна фото сушка; 



- Святковий молодіжний концерт. 

 

 

 
 

Заходи до Дня Молоді проведені з метою підвищення рівня 

екологічної свідомості та культури мешканців міста, ознайомлення з 

інформацією, щодо утилізації відходів, а також з основними практиками 

зменшення утворення відходів у побуті, використання мистецьких 

прийомів, задля привернення і висвітлення проблем захисту середовища. 



Також, в рамках святкових заходів, 26 червня відбулось урочисте 

засідання молодіжної ради, на якому нагороджено найактивніших молодих 

лідерів подяками та грамотами міського голови. 

 

  

 

 

 

 
 


