
Звіт міського центру «Інваспорт» за 2019 рік 

(міська Програма розвитку інвалідного спорту на 2018 -2023 роки) 

 

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» у період з 01.01.2019 року по 

31.12.2019 року. Робота центру була спрямована на розвиток і популяризацію 

спорту серед осіб з інвалідністю міста Івано-Франківська, підвищення рівня 

проведення змагань, організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

діяльності серед осіб з інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, 

а також фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю. 

Міським центром «Інваспорт» протягом звітного періоду постійно 

проводилися спортивно-масові заходи для залучення осіб з інвалідністю різних 

вікових груп до занять спортом, зокрема: спортивні ігри та розваги, спортивні 

естафети, міські змагання «Повір у себе» з плавання та легкої атлетики, 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 в 

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

(ураження опорно-рухового апарату), 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.   

Також велася робота щодо підготовки спортсменів міста до складу збірних 

команд області та України: 

- 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 1500м, біг 3000м); 

- 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 400м, а на чемпіонаті України з легкої атлетики серед 

спортсменів з вадами розумового та фізичного розвитку здобула дві золоті 

нагороди (біг 100м, біг 400м); 

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

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



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

110м з/б); 

- 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 (100м, 200м). 

Варто зазначити, що Павло Волуйкевич та Юлія Шуляр вибороли ліцензії 

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

Токіо (Японія). 

 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 в майстри спорту з легкої атлетики) і їх тренеру та Христині 

Мойсюк. 

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. 

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, 

футболками, спортивними та солодкими призами від міського центру 

«Інваспорт». На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з 

інвалідного спорту у 2019 році Центром було використано 140 122,00 грн..  

 
Період 

звітності 

Кількість 

проведених заходів 

Кількість 

учасників 

Використано 

коштів (грн.) 

Профінансовано 

(грн.) 

2018р. 62 1492 201 503,00 172 503,00 

2019р. 67 1560 140 122,00 97 124,00 

 

     Робота центру систематично висвітлюється в засобах масової інформації та на 

сторінках сайту виконавчого комітету міської ради. 

 


