
ЗВІТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»  

ЗА 2020 РІК ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ 

розвитку масового спорту за місцем проживання 

та у місцях масового відпочинку населення 

на 2018 - 2023 роки 

 

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».  

 

Основними завданнями програми є: 

 Залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно - 

оздоровчих занять; 

 поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно - 

спортивної роботи за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення; 

 формування у громадян потреб рухової активності та створення умов 

для їх задоволення; 

 виховання у населення відповідних мотиваційних та поведінкових 

характеристик активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя за 

допомогою змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних 

свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку 

населення; 

 популяризація масового спорту за місцем проживання та у місцях 

масового відпочинку населення. 

 

Міським центром «Спорт для всіх» постійно проводяться спортивно-

масові заходи для залучення якнайбільшої кількості осіб різних вікових груп до 

активного способу життя. 

Впродовж 2020 року, центр працював в умовах встановлення адаптивного 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та 

впровадженні на території міста Івано-Франківськ червоної карантинної зони, в 

якій було суттєво обмежено проведення спортивно-масових заходів будь-якого 

рівня.  

Незважаючи на це у 2020 році вдалось провести 40 різноманітних заходів 

для всіх вікових категорій івано-франківців, участь в заходах взяли більше 3000 

тисяч мешканців нашого міста. 

   

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


Заходи з реалізації Програми у 2020 році: 

 

- «Спорт для всіх» у програмі святкування новорічно-різдвяних свят, естафети 

та спортивні ігри для усіх бажаючих. В цих змаганнях немає ні переможців, а ні 

переможених тому всі їх учасники отримуть нагороди від міського центру «Спорт 

для всіх»; 

- Івано-Франківська міська ліга за програмою «Дитяча легка атлетика 

World Athletics». 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. Переможцями стали учні Української гімназії №1; 

«Дитяча легка атлетика World Athletics» в програмі святкування 29-ї річниці 

незалежності України. 

- Турніри з міні-футболу. Кубок «Спорт для всіх» для дітей мікрорайонів 

Набережна та Каскад; Турнір з міні-футболу присвячений 1-й річниці створення 

Івано-Франківської ОТГ. 

- Турніри з волейболу. Турнір присвячений 31-й річниці виведення військ з 

Республіки Афганістан, серед ветеранів воїнів-афганців, який пройшов на 

майданчику Коледжу фізичного виховання. Також відбувся традиційний 

Всеукраїнський турнір з волейболу пам’яті колишнього директора ДЮСШ №2 

Володимира Маланія серед юнаків та дівчат. Турнір пройшов в спортивному залі 

ЗШЛ №23. 

- Турніри з ігрових видів спорту. Турнір з баскетболу пам’яті Юрія Міщенка. 

- «Спорт для всіх у кожному дворі». Для популяризації спорту серед 

мешканців міста, залучення їх до активного способу життя в кожному мікрорайоні 

нашого міста проводилися спортивне свято «Спорт для всіх у кожному дворі». 

- «Шахові надії Прикарпаття» в МДШК «Дебют» проведено І та ІІ етап 

змагань. 

-  «Козацькі забави» в КЗДО 26 «Барвінок», присвячені святкуванню Дня 

захисника України; 

- «Свято святого Миколая» в ДНЗ № 29 «Кобзарик», ДНЗ №23 «Дударик» 

та КЗДО 26 «Барвінок». 

 

Інформацію про заходи, що відбулись та про майбутні події можна 

дізнатись з анонсів, новин та відео звітів на офіційній сторінці «Спорт для всіх» 

Івано-Франківськ у соціальній мережі Facebook www.facebook.com/sportdvsihIF 

та на офіційному веб-сайті Івано-Франківська. 

 З міського бюджету для проведення спортивно-масових заходів за звітний 

період передбачено кошти у сумі 297 300 грн. з них витрачено кошти в сумі 211 

500 грн. 00 коп. 

http://www.facebook.com/sportdvsihIF

