
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про соціально-політичне становище молоді в м. Івано-Франківську 

 

Загальна кількість 

населення міста 

256 864 тис. 

Кількість молоді, що 

мешкає в місті 

95 315 тис. 

Політичний вимір  

(участь молоді у суспільно-політичному житті) 

Залучення молоді до 

процесу розроблення й 

ухвалення рішень, а також 

контролю за їх виконанням 

на міському та 

регіональному рівнях. 

 

Дорадчим органом є Молодіжна рада при 

Департаменті молодіжної політики та спорту 

міської ради, до якої входять представники всіх 

дієвих молодіжних громадських організацій та 

представники студентського самоврядування 

ВНЗів. На  засіданнях Молодіжної ради 

приймаються рішення щодо розподілу бюджету 

на молодіжну політику, планування спільної 

роботи на поточний рік, обговорюються 

проекти рішень виконавчого комітету міської 

ради, що приймаються в розрізі реалізації 

молодіжної політики в місті. 

У структурних підрозділах виконавчого  

комітету міської ради працює 150 молодих 

людей, в депутатському корпусі Івано-

Франківської міської ради - 16 депутатів віком 

до 35 років 

Участь молоді у роботі 

комісій, інших робочих 

органів міської ради чи 

структурних підрозділів 

виконкому міської ради, що 

опікуються питаннями 

молоді. 

При виконавчому комітеті Івано-Франківської 

ради діє комісія з фінансувань проектів 

молодіжних та дитячих громадських організації 

до якої на громадських з засадах входять 

представники інститутів громадянського 

суспільства.  

Відзнаки, конкурси, 

програми, стипендії та інші 

форми заохочення активної 

молоді, що діють у місті. 

Усвідомлюючи, що у сучасному 

громадянському суспільстві зросла соціальна 

активність молодих людей та з’явились 

активісти, які мають бажання долучатись до 

вирішення різноманітних проблем, влада Івано-

Франківська реалізовує різноманітні форми 

заохочення та стимулювання активності молоді 

міста. 

Вдалим світовим досвідом щодо технології 

залучення громадян до процесу підготовки та 

прийняття рішень є реалізація конкурсів 

проектів та партиципаторне бюджетування. 



З цією метою Івано-Франківська міська рада ще 

у 2011 році прийняла рішення «Про 

затвердження Програми розвитку місцевого 

самоврядування та громадянського суспільства 

в м. Івано-Франківську». В рамках Програми 

розвитку місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства діє щорічний 

конкурс проектів та програм для громадських 

організацій міста. 

Конкурс проводиться з метою мобілізації 

активних молодих мешканців міста задля 

залучення фінансування свої ідей та проектів 

для втілення яких до цього часу було дуже 

примарним. Також, конкурс проектів та 

програм має на меті підняти рівень навиків 

написання грантових проектів громадськими 

активістами, адже сьогодні в Україні 

проводиться чимало інших 

загальнонаціональних та міжнародних 

грантових конкурсів через які можна залучити 

кошти. 

За весь період реалізації конкурсу проектів та 

програм для фінансування проектів Івано-

Франківською міською радою виділено 12 млн. 

390 тис. грн. 

Практика проведення щорічних конкурсів, 

починаючи з 2012 року доказала, що спільними 

зусиллями і бажанням громади міста та влади 

можна втілити цілий ряд яскравих та соціально 

важливих проектів. За роки реалізації конкурсу 

було втілено понад сотню яскравих, 

інноваційних та суспільно важливих проектів. 

Молодь Івано-Франківська відчула підтримку з 

боку міської влади, а головне усвідомила роль 

власної активності та небайдужості. З кожним 

роком зростає кількість молодіжних організацій 

бажаючих взяти участь у конкурсі. 

Кількість дієвих 

молодіжних організацій та 

підтримка цих організацій 

відповідним органом 

виконавчої влади. 

В місті Івано-Франківську активно працюють 27 

громадських організацій,  діяльність яких 

направлення на самореалізацію молоді, зокрема: 

ГО «Молодіжний спортивний Клуб Еней», ГО 

«Коаліція молоді «Європейський вибір», ГО 

«Сокіл», ГО «Україна в ЄС», ГО «Батьківщина 

молода», ГО «Студентське братство»,ГО 

«Молода Просвіта», ГО «МаксимуМ», ГО 



«Станиця Івано-Франківськ ПЛАСТ НСОУ», 

ГО «Міський локальний комітет АІЕSЕС», ГО 

«Клуб альтернативних видів спорту», ГО 

«Школа лідерів, ГО «Івано-Франківський Клуб 

КВН», ГО «Громадський рух «Нова країна», ГО 

«Осмомисли», ГО «Патріот України», ГО 

«Молодіжний центр «Червоного хреста», ГО 

«Молодіжна комісія при УГКЦ», ГО «Активна 

країна», ГО «Спільними зусиллями», ГО 

«Український вектор», ГО «СтопХам Івано-

Франківськ», ГО «Студентська свобода», ГО 

«Тепле місто», ГО «Молодіжне телебачення», 

ГО «Консалтингові технології», ГО «Сильне 

покоління» 

 При виконавчому комітеті Івано-

Франківської міської ради створено конкурсну 

комісію з фінансування програм молодіжних та 

дитячих громадських організацій. Щорічно на 

проекти від загальної суми коштів 

передбачених на здійснення заходів та 

реалізацію проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми   «Молодь 

України»  виділяється  біля 33 %, зокрема у 

2017 році з 243, 00 тис. грн. на проекти виділено 

80, 00 тис. грн. У 2018 році на реалізацію 

проектів виділено 120, 00 тис. грн. 

 Додатково в єдиному календарному плані 

відділу молодіжної політики Департаменту 

молодіжної політики та спорту міської ради 

передбачено кошти на підтримку молодіжних 

фестивалів конкурсів, пленерів, молодіжних 

творчих акцій та інших молодіжних заходів, які 

організовуються громадськими організаціями, 

так у 2016 році ця сума витрат складала 28 % 

від загального бюджету на реалізацію 

молодіжної політики. 

Обсяг фінансування з 

міського бюджету 

передбачений на реалізацію 

державної молодіжної 

політики у 2018 році в 

порівнянні з 2017 роком. 

У 2018 році на здійснення заходів та реалізацію 

проектів на виконання Державної цільової 

соціальної програми «Молодь України» в 

міському бюджеті передбачено 585, 00 тис. грн., 

що на 342, 00 тис. грн. більше ніж у минулому 

році. Відсоток фінансування на реалізацію 

молодіжної політики від загального обсягу 

міського бюджету становить 0, 2 %. 

Основні напрямки фінансування: 

- Військово-патріотичне виховання молоді; 



- Організація змістовного дозвілля, 

підтримка обдарованої та талановитої 

молоді, створення умов для громадської 

активності та інтелектуального 

самовдосконалення молоді; 

- Соціальний захист та підтримка сімей, 

запобігання домашньому насильству та 

протидія торгівлі людьми; 

- Фінансова підтримка молодіжних 

громадських організацій; 

Навчально-інформаційні 

програми для молоді, 

можливості для стажування 

молодих людей, інші 

навчально-тренінгові 

програми? 

 

В місті Івано-Франківську починаючи, з 2006 

року реалізується проект «Молодь і влада». 

Проект впроваджується з метою зміцнення 

молодіжного руху, навчання і забезпечення 

активних учасників об’єднань молоді, розвитку 

студентських та загалом молодіжних ініціатив. 

Стратегічною метою проекту є збільшення 

кількості молодих активістів громадського 

життя та майбутніх державних службовців щоб 

почати невпинну ланцюгову реакцію 

позитивних змін в суспільстві. 

Раніше практикантами здебільшого були 

студенти 3-4 курсів. Натомість зараз взяти 

участь може молодь, яка хоче саморозвитку, не 

обов’язково в галузі державної служби. В 

рамках проекту молоді люди можуть втілити 

різнопланові проекти, наприклад, освітні, 

культурні, мистецькі, спортивні. 

Реалізація даного проекту у місті Івано-

Франківську є неабиякою успішною. З початку 

впровадження проекту в органах місцевого 

самоврядування Івано-Франківська пройшли 

стажування вже понад 1000 молодих людей! Чи 

не третина з них знайшла своє місце у 

виконавчих органах міської ради, більше 

половини стали активними учасниками 

громадського середовища Івано-Франківська.  

Інноваційні інструменти в 

роботі з молоддю. 

У своїй взаємодії із молоддю міста та 

громадським середовищем загалом влада міста 

Івано-Франківська використовує ряд 

інноваційних інструментів. У інформаційному 

середовищі Івано-Франківська функціонують 

окремі платформи для спілкування, обміну 

інформацією та вивчення думки молодіжного 

середовища. 

Окрім традиційних веб-сайтів органів місцевого 



самоврядування значною популярністю 

користуються комунікаційні майданчики у 

соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/mrada.if.ua/  

https://www.facebook.com/depmolodsportif/  

https://www.facebook.com/Молодь-і-влада-

269844723416098/ 

В Івано-Франківську, чи не в першому місті в 

Україні у 2015 році відкрито окремий портал 

електронних петицій до влади міста - 

http://petition.mvk.if.ua  

Електронні петиції є одним з механізмів участі 

молодіжного середовища у здійсненні місцевого 

самоврядування в Івано-Франківську. 

Соціо-економічний вимір  

(зайнятість та працевлаштування, підприємництво,  

соціальна інклюзивність та освіта) 

Реалізація у місті заходів, 

програм, спрямованих на 

стимулювання 

працевлаштування молоді? 

 

З 2013р. по 2017р. діяло рішення 

виконавчого комітету від 13.03.2013 р. №117 

"Про програму зайнятості населення міста 

Івано-Франківська на період до 2017 року", а у 

січні 2018 року вноситься на розгляд 

виконавчого комітету міської ради проект 

Програми зайнятості населення міста Івано-

Франківська на 2018-2020 роки.  

Серед основних заходів є: 

- організувати роботу щодо системної 

професійної орієнтації молоді з метою 

формування професійних намірів учнів та 

мотивації до вибору робітничих професій, 

побудови професійної кар’єри; 

- сприяти навчальним закладам міста в 

організації стажування студентів, учнів 

(слухачів)  вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів на підприємствах, в 

установах, організаціях; 

- забезпечити проведення у вищих та 

професійно-технічних навчальних закладах 

семінарів з техніки самостійного пошуку роботи 

та побудови професійної кар’єри для студентів 

та учнів; 

- підтримка в реалізації програм (проектів) 

молодіжних, дитячих громадських організацій 

за пріоритетним напрямком "Сприяння 



вирішенню проблем зайнятості молоді та 

здійснення заходів"; 

 - здійснювати системні заходи щодо виявлення 

та забезпечення зайнятості   випускників 

навчальних закладів, які після їх закінчення  не 

працевлаштовані, зокрема: 

- проводити моніторинг працевлаштування 

випускників вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів та відповідності напрямів 

їх підготовки потребам ринку праці, в т. ч. тих, 

які звертаються в Івано-Франківську міську 

філію обласного центру зайнятості; 

 - надання консультацій, визначення форм та 

методів сприяння зайнятості кожного 

випускника; 

- та ін. 

 Восени цього року міською радою 

реалізовано проект «Youth Business Camp for 

future leaders/Молодіжний бізнес-кемп для 

майбутніх лідерів», який фінансувався в рамках 

грантової програми Українсько-Польської ради 

молодіжних обмінів. Основна мета проекту - 

підтримка школярів у віці 14-16 років в 

придбанні ключових компетенцій, необхідних 

для того, щоб успішно та активно брати участь 

в професійному і суспільному житті через 

призму підприємництва. 

Створення робочих місць 

для молоді та покращення 

рівня її зайнятості. 

Службою зайнятості для молоді 

проводяться різноманітні інформаційно-

консультаційні заходи, зокрема: ярмарки 

вакансій, ярмарки кар’єри, Дні відкритих 

дверей навчальних закладів, Дні відкритих 

дверей центру зайнятості, професіографічні 

екскурсії на виробництво, презентації 

роботодавців, виїзні профорієнтаційні заходи 

для молоді, семінари, тренінги, тощо. 

Профорієнтаційні програми 

для молоді, курси для 

допомоги створення 

власного бізнесу, 

підвищення кваліфікації, 

працевлаштування загалом. 

Протягом 2017 року в Івано-Франківській 

міській філії Івано-Франківського обласного 

центру зайнятості перебували на обліку 2216 

осіб віком до 35 років, що становить 48,9 

відсотка від загальної кількості осіб, які 

перебували на обліку. Протягом даного періоду 

за сприянням служби зайнятості 

працевлаштовано 432 особи віком до 35 років, 



що становить 43,8 відсотка від загального числа 

працевлаштованих у звітному періоді. Із числа 

працевлаштованих 3 особи отримали 

одноразову виплату допомоги по безробіттю 

для організації підприємницької діяльності, 8 

осіб працевлаштовано на нові робочі місця в 

пріоритетних видах економічної діяльності, із 

здійсненням компенсації витрат суб'єктами 

малого підприємництва  у розмірі єдиного 

внеску. Брали участь у громадських та інших 

роботах тимчасового характеру 165 осіб, 360 

осіб проходили професійне навчання. Особливу 

увагу служба зайнятості приділяє 

працевлаштуванню молоді, яка отримала вищу 

або професійно-технічну освіту. Протягом 

січня-грудня 2017 року в міській філії 

обласного центру зайнятості зареєструвались як 

безробітні 6 випускників професійно-технічних 

закладів освіти та 147 випускників вищих 

закладів освіти, працевлаштовано в звітному 

періоді 37 випускників вищих та професійно-

технічних навчальних закладів. Фахівцями 

міської філії проводиться робота щодо 

сприяння зайнятості кожного випускника. 

Випускникам надаються індивідуальні та 

групові консультаційні послуги з питань 

працевлаштування. 

За підтримки Департаменту молодіжної 

політики та спорту міської ради ГО 

«Консалтингові технології» та ГО «Сильне 

покоління» в грудні реалізовується проект 

«Обери професію правильно». Проект 

направлено на профорієнтацію учнів старших 

класів. З метою профорієнтації для 

старшокласників та молоді, популяризації 

технічних професій, сприяння розвитку науки і 

освіти серед молоді, департаментом спільно з 

ГО «Консалтингові технології» організовано 

«ПРИКАРПАТСЬКЙ НАУКОВИЙ ПІКНІК - 

2017». До участі у науковому пікніку були 

залучені науковці, аспіранти та студенти 

фізики, хіміки, біологи, біохіміки. Кожен з 

представлених учасників презентував свій вид 

діяльності та демонстрував свої винаходи. 

Студентське та учнівське 

самоврядування у Вашому 

При Департаменті освіти та науки створено 

міську Раду учнівського самоврядування. 



місті. У кожному ВУЗі створено органи студентського 

самоврядування (студентські парламенти та 

сенати). 

Створення умов для 

самореалізації учнівської та 

студентської молоді. 

В місті навчається біля 35000 студентів. 

Молодіжна студентська інфраструктура налічує 

8 молодіжних антикафе та 12 хабів. Для більш 

активного розвитку студентської молоді в 

студмістечку створено Студентський простір в 

одному з гуртожитків Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника. У 

2018 році заплановано створити ще 2 таких 

заклади які в сукупності охоплять 70-75% 

студентської молоді. Для захисту прав 

студентської молоді в місті функціонує  

студентська правозахисна організація, а також в 

місті є осередок Української асоціації студентів. 

Для активного відпочинку молоді діє понад 20 

спортивних клубів, які надають знижку для 

студентів. 

Взаємодія з міжнародними 

організаціями. 

 

При Івано-Франківському національному 

медичному університеті створено студентську 

організацію «ЕМSA», яка об’єднує студентів 

іноземців. 

Міський локальним комітетом AIESEC за 

підтримки департаменту молодіжної політики 

та спорту міської ради вже більше 5 років 

проводиться «Global Village» – традиційний 

щорічний фестиваль, який триває 2 дні і 

спрямований на руйнування міжкультурних та 

міжнаціональних стереотипів та знайомство 

мешканців міста з культурами різних країн 

світу.  

Спеціальні програми для 

соціально вразливих груп у 

молодіжному середовищі.  

 

Івано-Франківський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді реалізовує 

«Програму заочного дистанційного навчання 

студентів з особливими потребами на 2014 - 

2018 роки».   Завдяки даній програмі 15  

молодих інвалідів матимуть можливість 

здобути якісну вищу освіту та в майбутньому 

здійснювати пошук роботи за отриманими 

спеціальностями. 

Програми для інтеграції 

молоді з числа внутрішньо 

переміщених осіб. 

За сприяння Івано - Франківського МЦСССДМ, 

в рамках проекту Міжнародної організації з 

міграції «Сприяння відбудові та сталому 

розв’язанню проблем ВПО та постраждалого 



від конфлікту населення в Україні» Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями 

«Дивосвіт»  бере участь у  створенні 

інтегрованого театру за кошти проекту 

«ФранківськБезВіз»  для людей з особливими 

потребами. Вистави відбуваються у ДНЗ Івано-

Франківська. 

Сприяння розвитку та 

підтримці волонтерського 

руху. 

В умовах сучасного розвитку української 

історії, формування громадянського суспільства 

та роль волонтерських рухів набувають якісно 

нового змісту. 

З метою забезпечення розвитку духовності 

суспільства, впровадження в суспільну 

свідомість загальнолюдських моральних 

цінностей, формування цілісної культурно-

національної ідентичності Івано-Франківською 

радою затверджено Муніципальну програму 

«Духовне життя». 

Івано-Франківський МЦСССДМ працює в 

напрямку розвитку волонтерського руху в м. 

Івано-Франківську. В рамках відзначення 

Міжнародного дня волонтера взято участь у 

заході – піарі волонтерського руху 

«Волонтерство : мобільність, оперативність, 

людяність», Івано-Франківським МЦСССДМ 

нагороджено подяки кращим волонтерам за 

роботу із сім’ями, які перебувають як складних 

життєвих обставинах. З 2016 року в Центрі 

працює волонтер Корпусу Миру 

 

Культурний вимір 

(творчість та глобалізація) 

Молодіжні центри, 

молодіжні простори на базі 

закладів освіти, культури, 

фізичної культури і спорту 

або інші установи, що 

працюють з молоддю. 

В місті при Департаменті культури міської ради 

функціонують комунальні установи, зокрема  

Центр сучасного мистецтва, Муніципальний 

Центр дозвілля, діяльність яких направлена на 

підтримку творчих ініціатив громадських 

організацій та обдарованої молоді. 

При департаменті освіти і науки діють міський 

Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем 

проживання, Дитячо-юнацький Пластовий 

центр та Центр патріотичного виховання 

учнівської молоді ім. С. Бандери 

 



Створення міською владою 

можливостей для 

повноцінного соціального, 

культурного та фізичного 

розвитку молоді. 

480   заходів для молоді  із загальною кількістю 

присутніх 58239 глядачів – проведено 

Департаментом культури; http://mvk.if.ua/ 

Департамент молодіжної політики та спорту: 

- Відділом спорту проведено 287 міських 

змагань, 23 – всеукраїнських та 17 

міжнародних змагань. 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/, 

http://mvk.if.ua/ 

- Відділом молодіжної політики проведено 

56 заходів, серед яких фестивалі, 

інформаціно-профілактичні акції, 

патріотичні табори, наукові пікніки, 

велопаради, вшанування знаменних дат в 

історії України 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/, 

http://mvk.if.ua/,  

Відділом сім’ї та гендерної політики 

проведено 30 заходів, зокрема святкова 

різдвяна вечеря для молодих 

військовослужбових, фестиваль для 

подружніх пар, інформаційно-

просвітницькі акції, тренінги для учнів.  

https://www.facebook.com/depmolodsportif/  

http://mvk.if.ua/  

Заходи для молоді, що 

проводить міська влада. 

Серед великої кількості заходів, слід 

відзначити: Смолоскипна хода з нагоди 

відзначення пам’яті героїв Крут, молодіжна 

науково-пізнавальна патріотична 

Програма «Чорний ліс», заходи до Дня молоді, 

концерт-реквієм на вшанування річниці пам’яті 

героїв «Небесної сотні», щорічний фестиваль 

Христового міста «Вгору серця». Фестиваль 

молодіжної популярної музики «Едельвейс», 

фестиваль естрадно-спортивного танцю 

«ФЕСТ»  Фестиваль дитячого мистецтва «Барви 

дитинства», Фестиваль «Купальська ніч», 

Відкритий телевізійний Чемпіонат студентських 

команд КВН «Кавалєрка», концерти молодіжної 

музики, університети культури, любительські 

об’єднання, пластові та ін. табори різного 

спрямування.  

https://www.facebook.com/depmolodsportif/  

Результатом проведення заходів є створення 

сприятливих передумов для  життєвого 

самовизначення та самореалізації молодих 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/
http://mvk.if.ua/
https://www.facebook.com/depmolodsportif/
http://mvk.if.ua/
https://www.facebook.com/depmolodsportif/


громадян, підтримки їхньої інноваційної 

діяльності,  розвитку  інститутів  

громадянського суспільства,  національно-

патріотичне виховання молоді,     духовного 

виховання молоді, популяризація здорового 

способу життя. 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/, 

http://mvk.if.ua/  

Програми та ініціативи з 

популяризації здорового 

способу життя, що діють у 

місті. 

Івано-Франківськ став єдиним обласним 

центром України де розроблено та затверджено 

«Програму протидії вживання алкогольних та 

тютюнових виробів неповнолітнім та 

формування навичок здорового способу життя 

на 2017-2020 роки; 

https://www.facebook.com/tverezujFrankivsk/ 

Вперше в Україні в  рамках  Програми   

започатковано   цикл  уроків «Тверезого життя» 

в загальноосвітніх навчальних закладах міста. 

Станом на 16.11.2017 року уроки «Тверезого 

життя» проведено в 11 школах. 

https://www.facebook.com/tverezujFrankivsk/ 

https://tsn.ua/video/video-novini/v-shkolah-ivano-

frankivska-virishili-provoditi-nezvichayni-uroki-

tverezosti.html 

Підготовлено програму «Здорова молодь – 

майбутнє без шкідливих звичок». В рамках 

програми проведено ряд інформаційно-

профілактичних лекцій та заходів з метою 

профілактики та попередження про вживання 

підлітками алкоголю, тютюнопаління, 

наркотичних засобів та популяризації здорового 

способу життя у 10-ти професійно-технічних 

училищах та коледжах міста Івано-Франківська.  

- Відомим Франківським богатирем Назарієм 

Павлівим реалізовано проект  

«Фізично здорова молодь – наше майбутнє». 

- Проведена велика кількість інформаційно-

профілактичних заходів та акцій, зокрема до 

Дня боротьби зі СНІДОм, міжнародному Дню 

боротьби з курінням, Дню фізичної культури та 

спорту, табори, спортивні змагання для дітей та 

молоді в мікрорайонах міста. 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/, 

http://mvk.if.ua/ 

http://firtka.if.ua/  

В місті Івано-Франківську діє Програма 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/
http://mvk.if.ua/
https://www.facebook.com/tverezujFrankivsk/
https://tsn.ua/video/video-novini/v-shkolah-ivano-frankivska-virishili-provoditi-nezvichayni-uroki-tverezosti.html
https://tsn.ua/video/video-novini/v-shkolah-ivano-frankivska-virishili-provoditi-nezvichayni-uroki-tverezosti.html
https://tsn.ua/video/video-novini/v-shkolah-ivano-frankivska-virishili-provoditi-nezvichayni-uroki-tverezosti.html
https://www.facebook.com/depmolodsportif/
http://mvk.if.ua/
http://firtka.if.ua/


розвитку масового спорту за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку 

населення на 2018 - 2023 роки. Також успішно 

впроваджується Програма розвитку 

велосипедної інфраструктури та популяризації 

велосипедного руху в місті Івано-Франківську 

на 2015-2020 роки. 

Розвиток спортивної 

інфраструктури та 

доступність її для молоді. 

В Івано-Франківську розвинута мережа 

спортивних клубів та спортивної 

інфраструктури. 

Зокрема, успішно функціонує комунальне 

підприємство «Муніципальний фізкультурно-

оздоровчий центр», на базі якого є два 

спортивних зали, тенісні корти, майданчик із 

синтетичним покриттям та баскетбольний 

майданчик з поліуретановим покриттям. 

На сьогоднішній день в місті функціонують 4 

басейни довжиною 25 метрів та 4 басейни 

довжиною 12 метрів в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

На центральному міському стадіоні «Рух» свої 

домашні матчі проводить футбольний клуб 

«Прикарпаття», який грає в чемпіонаті України 

серед команд 2 ліги. Зокрема, стадіон «Рух» є 

найбільш відвідуваним в 2 лізі. 

Також, в Івано-Франківську, окрім стадіону 

«Рух» функціонують 8 футбольних полів, які є 

доступними для всіх верств населення міста. 

Зазначимо, що за підтримки міської влади 

Івано-Франківську в 2017 році здано в 

експлуатацію сучасний стадіон із синтетичним 

покриттям «Хет-Трик», а в 2018 році 

заплановано будівництво 25-метрового басейну 

на базі КП «Муніципальний фізкультурно-

оздоровчий центр». 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/, 

http://mvk.if.ua/ 

http://sport.if.ua/  

http://firtka.if.ua/  
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