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Інформація 

про роботу Департаменту молодіжної політики та спорту  

Івано-Франківської міської ради за 2020 рік 

 

 

 

 

Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської 

ради створений рішенням Івано-Франківської міської ради від 22.12.2015 року 

№ 42-2. 

До складу Департаменту входять 4 відділи: 

- відділ спорту; 

- відділ молодіжної політики; 

- відділ сім’ї та гендерної політики; 

- відділ фінансово-господарської діяльності. 

 

 

ВІДДІЛ СПОРТУ 

Впродовж першого півріччя 2020 року робота відділу спорту була 

спрямована на реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та 

спорту, в рамках якої забезпечувалось неухильне виконання Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 року № 3808- XII, Указу  

Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки розвитку 

фізичної культури і спорту в Україні» від 08.11.2000 року № 998/2002, Указу 

Президента України «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і 

спорту» від 28.09.2004 року № 1148/2004, Постанови Кабінету Міністрів України 

від 01.03.2017 року № 115 «Про затвердження державної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року», 

Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження норм витрат на проведення 

спортивних заходів державного та міжнародного рівня» від 18.09.2013 року        

№ 689, а також Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

інших нормативних та розпорядчих документів різних рівнів. 

Один з основних напрямків роботи – організація та проведення спортивно-

масових заходів та навчально-тренувальних зборів – реалізовувався відповідно 

до календарного плану спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних 

зборів олімпійських та не олімпійських видів спорту на 2020 рік. 

 Таким чином впродовж звітного періоду забезпечено проведення 

спортивно-масових заходів, серед яких варто відзначити: 

- Всеукраїнський турнір з баскетболу «Різдвяний Івано-Франківськ» серед 

юнаків 2007-2008 р.н.; 



 
 

- відкритий чемпіонат міста з шашок-100 серед юнаків та дівчат; 

 

 
 

 



- відкритий турнір з шахів присвячений Дню Соборності України;  

- турнір з плавання пам'яті Заслуженого тренера України Яреми Фрондзея; 

 

 
 

- спортивно-мистецьке свято «Ніка»; 

- відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу серед юнаків та дівчат; 

- першість ЗОТО Національної гвардії України з міні-футболу;  

- чемпіонат міста з кікбоксингу ВТКА серед юнаків та дівчат; 

- внутрішній турнір «Ivano-Frankivsk Open Championship» з таеквон-до 

I.T.F.; 



 
 

- VI Всеукраїнський турнір з футзалу пам’яті Ю. Шулятицького; 

 

 
 

- відкритий чемпіонат міста з плавання серед ветеранів в категорії 

«Masters»; 

- відкритий чемпіонат міста з панкратіону; 



 
 

- відкритий чемпіонат міста з греплінгу; 

- відкритий турнір з тхеквондо ВТФ «Юний дракончик» пам’яті А. 

Витвицького; 

- міжнародний фестиваль танцю «ФЕСТ»; 

- відкритий турнір з таїландського боксу Муей Тай «Кубок Карпат»; 

- змагання з швидкісного маневрування серед жінок «Авто Леді»; 

- всеукраїнський турнір з тхеквондо ВТФ «Кубок Карпат»; 

- 28 лютого на базі ЗШ № 17 фінішувала міська дитяча ліга за програмою 

дитяча легка атлетика «Kid’s Athletics». Найкращою серед шкіл міста стала 

Українська гімназія 1; 

- чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі 

спортивної ходьби. 

  Після 15.03.2020 року у зв’язку із запровадженням карантинних заходів та 

обмеженнями проведення спортивно-масових заходів, змагання та навчально-

тренувальні збори, затверджені календарним планом, скасовано або перенесено. 

Однак частину змагань календарного плану вдалось виконати: 

- пригодницькі перегони «IF-Race»; 

- аматорські змагання з плавання та бігу «SwimRunIF»; 

- турнір з пляжного волейболу «Кубок Незалежності 2020»; 

- змагання з екстремальних видів спорту «Hype Games»; 

- тенісний турнір «Ivano-Frankivsk Open»; 



 
- в рамках відзначення Дня Незалежності України м.Івано-Франківськ 

приймав фінал Чемпіонату України з баскетболу 3*3, де серед жіночих команд, 

перемогу здобули «Франківськ - ПНУ»; 

- перший Франко Кріт - кругові гонки з вибуванням; 

 



- турнір з шахів «Шахові надії Прикарпаття»;  

- II Всеукраїнський турнір з волейболу серед жіночих команд пам’яті 

Степана Вовка; 

- чемпіонат м. Івано-Франківська зі змішаних єдиноборств ММА серед 

учасників бойових дій;  

- всеукраїнський патріотичний пробіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв 

України»; 

- 13 вересня, взяв старт перший чемпіонат Івано-Франківської ОТГ з 

футболу серед аматорських команд, участь у якому візьмуть 18 команд. 

 
 У 2020 році відповідно до наказу директора Департаменту присвоєно II та 

III спортивні розряди 158 спортсменам, підготовлено та подано до управління 

спорту облдержадміністрації річний статистичний звіт за формою 2-ФК. 

Впродовж звітного періоду відповідно до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту міста Івано-Франківська на 2019-2022 роки та рішення Івано-

Франківської міської ради від 14.12.2018 року №300-22 «Про призначення 

стипендії кращим спортсменам міста Івано-Франківська» за результатами 

виступів в командних та індивідуальних змаганнях за підсумками виступів у 

2019 році 20 спортсменам з олімпійських видів спорту та 10 – з неолімпійських 

призначено стипендію з міського бюджету. Працівниками відділу підготовлено 

матеріали на засідання колегії спорту Департаменту. 

Впродовж звітного періоду підготовлено 5 проектів рішень сесії міської 

ради про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2020 рік та 6 проектів рішень виконавчого комітету. 

Підготовлено інформацію до порядку денного наради у міського голови 

(3 доповіді). 



Спеціалістом відділу проведено аналіз цілей політики якості в 

Департаменті за 2020 рік, складено цілі на 2021 рік, а також подано пропозиції 

до відповідного проєкту рішення виконавчого комітету. Одночасно забезпечено 

реєстрацію документів, які надійшли до Департаменту: вх. - 212, вих. - 169, 

створено 361 картку внутрішніх документів.  

В першому півріччі працівниками відділу взято участь у 2 семінарах за 

короткостроковою програмою з метою підвищення кваліфікації. Підготовлено та 

подано для погодження щорічні оцінки виконання обов’язків і завдань за 2020 

рік.            

 Проведено роботу із стажерами проекту «Молодь і влада», які проходили 

стажування у відділі (залучення до формування архіву документів за 2019 рік, 

написання проектів рішень та розпоряджень, підготовка презентацій до виступу 

директора на нарадах у міського голови, залучення до волонтерської діяльності 

під час чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі 

спортивної ходьби (робота в прес-центрі). 

На офіційній сторінці в соціальній мережі «Facebook» та Instagram 

здійснено 461 публікація про спортивні події, які відбулись впродовж звітного 

періоду, в тому числі інформацію про участь іванофранківських спортсменів у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях за кордоном, а також плани та анонси  

заходів та змагань, важливу інформацію про порядок проведення спортивно-

масових заходів та змагань в умовах карантину. 

 
 



СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 На чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні серед ветеранів, 

який відбувся в Києві, Іван Файчак встановив національні рекорди (80+) відразу 

в трьох дисциплінах: 60 м з/б (13,26), довжина (3.49) та висота (1.10). 

 

ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ 

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Чемпіонат 

України з 

веслування на 

байдарках і 

каное пам’яті 

В. Сорокіна  

30.07.-

02.08.2020 

Ольга Крикун Микола Періг 

    Клуб 

«Альбатрос» 

 I місце (каное-

«четвірка») 

I місце (каное – 

«двійка» 1 км) 

III місце (каное 

– «двійка» 500 

м) 

 

ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ 

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 
Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Гораль Віктор Соловей Олег 

Ярославович 

III місце 

(юніори) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Заруба Михайло Соловей Олег 

Ярославович 

I місце (юніори) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Іванюк Ілля Соловей Олег 

Ярославович 

I місце (юніори) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Кузьмін Артур Соловей Олег 

Ярославович 

I місце (юніори) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Липовецький 

Денис 

Соловей Олег 

Ярославович 

I місце (юнаки) 



Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Лис Олексій Соловей Олег 

Ярославович 

Соловей 

Катерина 

Геннадіївна 

III місце (юнаки) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Маковійчук 

Софія 

Соловей Олег 

Ярославович 

I місце (юніори) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Пашков 

Михайло 

Соловей Олег 

Ярославович 

II місце(юніори) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Перхулин 

Каріна 

Соловей Олег 

Ярославович 

I місце (юніори) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Приймак Лідія Соловей Олег 

Ярославович 

I місце (юнаки) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Соловей Софія Соловей Олег 

Ярославович 

III місце (юнаки) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Тишко Дмитро Соловей Олег 

Ярославович 

III місце 

(юніори) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Трифонова 

Ксенія 

Соловей Олег 

Ярославович 

I місце (юніори) 

Чемпіонат 

України з 

кікбоксингу 

BAKO серед 

дітей, юнаків та 

юніорів 

13.02.-

16.02.2020 

(м. Бровари) 

Чекіс Кіра Соловей Олег 

Ярославович 

I місце (юніори) 



Чемпіонат 

України з 

більярдного 

спорту серед 

чоловіків та 

жінок 

«Комбінована 

піраміда» 

09.07.-

13.07.2020 

 

Яна Василова Сергій Василов 

 

I місце  

(виконала 

норматив 

майстра спорту) 

 

Кубок України з 

богатирського 

багатоборства 

24.08.2020 Осокін Андрій  

(вага до 105 кг) 

Пиндус 

Володимир  

II місце 

Кубок України з 

богатирського 

багатоборства 

24.08.2020 Пяста Олег 

(вага понад 105 

кг) 

Пиндус 

Володимир 

III місце 

 

ЧЕМПІОНАТИ (КУБКИ) ЄВРОПИ 

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

VIII Відкритий 

чемпіонат 

Європи з 

тхеквондо 

(ВТФ) серед 

клубів 

20.11.-

22.11.2020р. 

м. Загреб 

(Хорватія) 

Пахомов 

Костянтин 

Олександр 

Корсак 

III місце 

Чемпіонат 

Європи з 

тхеквондо 

(ВТФ)серед 

кадетів 

12.12.-

13.12.2020р. 

м. Сараєво 

(Боснія і 

Герцеговина) 

Костюк Ярина Олександр 

Корсак 

III місце 

 

ЧЕМПІОНАТИ (КУБКИ) ЄВРОПИ 

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 
Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Кубок Європи 

з кікбоксингу 

WAKO 

17-19 січня 

2020 рік 

Ілля Іванюк Олег Соловей I місце (юніори) 

Кубок Європи 

з кікбоксингу 

WAKO 

17-19 січня 

2020 рік 

Віталій 

Соловей 

Олег Соловей I,II,III місце 

(дорослі) 

Кубок Європи 

з кікбоксингу 

WAKO 

17-19 січня 

2020 рік 

Данило 

Демчишин  

Катерина Соловей I місце (дорослі) 

Чемпіонат 

Європи з 

бодібілдінгу та 

фітнесу 

16-21 вересня 

2020 рік 

м. Барселона , 

Іспанія 

Федір 

Хашалов 

________________ I місце 

Чемпіонат 

світу з фітнесу 

05-08 

листопада 2020 

рік 

м. Санта-

Сусанна, 

Іспанія 

Федір 

Хашалов 

________________ I місце 



Кубок Європи 

зі спортивного 

танцю 

 

28-29 

листопада 2020 

рік 

м. Львів, 

Україна 

Денис 

Середюк 

Микола Бельбас I місце (юніори, 

європейська 

програма), III 

місце 

(юніори, 

латино-

американська 

програма) 

Кубок Європи 

зі спортивного 

танцю 

28-29 

листопада 2020 

рік 

м. Львів, 

Україна 

Варварук 

Вікторія 

Микола Бельбас I місце (юніори, 

європейська 

програма), III 

місце 

(юніори, 

латино-

американська 

програма) 

 

ЧЕМПІОНАТИ СВІТУ 

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 
Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Кубок світу з 

фристайлу 

(шостий етап) 

Лютий  Надія 

Мохнацька 

Енвер Аблаєв 

Максим 

Нескоромний 

 

I місце 

(дорослі) 

(лижна 

акробатика) 

Чемпіонат світу 

з легкої 

атлетики в 

закритих 

приміщеннях 

серед 

спортсменів з 

вадами 

фізичного та 

розумового 

розвитку  

25-27 лютого  

(м. Торун, 

Польща) 

Юлія Шуляр Фатєєв Андрій 

Юрійович 

біг 200 м – 1 

місце, біг 400 м 

– 1 місце; 

естафета 4 х 

400 м – 1 

місце; естафета 

4 х 200 м 

Чемпіонат світу 

з легкої 

атлетики в 

закритих 

приміщеннях 

серед 

спортсменів з 

вадами 

фізичного та 

розумового 

розвитку 

25-27 лютого  

(м. Торун, 

Польща) 

Павло 

Волуйкевич 

Єрузель Євгеній 

Іванович 

біг 3000 м – 1 

місце, біг 1500 

м – 1 місце 

Чемпіонат світу 

з легкої 

атлетики в 

закритих 

приміщеннях 

серед 

спортсменів з 

25-27 лютого  

(м. Торун, 

Польща) 

Василь Біленко Антонець 

Володимир 

Володимирович 

біг 60 м з 

бар'єрами – 2 

місце 



вадами 

фізичного та 

розумового 

розвитку 

 

Окремою подією стало призначення Указом Президента України 

Володимира Зеленського від 13 січня 2020 року № 5 стипендій Президента 

України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів 

спорту та їх тренерам. Серед них – три франківці, зокрема: 

РІЙ Володимир Миколайович – чемпіон Європи 2019 року з футболу, 

стипендія у розмірі 7 тисяч гривень. 

ФЕДОСЕЄНКО Володимир Олегович – срібний призер чемпіонату світу 

2019 року зі спортивного орієнтування, стипендія у розмірі 9 тисяч гривень. 

КОЧЕНЮК Микола Миколайович – тренер срібного призера чемпіонату 

світу 2019 року зі спортивного орієнтування Федосеєнка В.О., стипендія у 

розмірі 9 тисяч гривень. 

 

РОБОТА ІЗ СЕЛАМИ, ЯКІ ПРИЄДНАЛИСЯ  

ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОТГ 

Начальником відділу здійснено об’їзд територій сіл, які приєднались до 

Івано-Франківської ОТГ з метою вивчення спортивної інфраструктури та 

вивчення можливості проведення спортивно-масових заходів та фізкультурно-

спортивної роботи.  

Опрацьовано статутні документи футбольних команд сіл, які приєднались 

до Івано-Франківської ОТГ, а саме: ФК «Ураган» (Черніїв), ФК «Олімпік» 

(Підлужжя), ФК «Фортуна» (Березівка). Розглянуто відповідні звернення про 

внесення до мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету. 

 



МІСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНВАСПОРТ» 

 

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». Робота центру була 

спрямована на розвиток і популяризацію спорту серед людей 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 людей з інвалідністю. 

Міським центром «Інваспорт» впродовж звітного періоду постійно 

проводилися спортивно-масові заходи для залучення людей з інвалідністю 

різних вікових груп до активного способу життя, зокрема: спортивні ігри та 

розваги, спортивні естафети, міські змагання «Повір у себе» з шашок, відкриті 

міські турніри з гирьового спорту, гри Бочча, дартсу та настільного тенісу. 

Серед дітей та молоді з вадами розумового та фізичного розвитку 

проводились спортивні змагання, спортивні естафети та змагання з перегонів на 

веломобілях.   

Спортсмени з інвалідністю міста Івано-Франківська успішно виступали на 

змаганнях різного рангу, зокрема: 

- Павло Волуйкевич у складі національної паралімпійської збірної команди 

на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні серед спортсменів з вадами 

розумового та фізичного розвитку здобув дві золоті нагороди (біг 1500м, біг 

3000м). На чемпіонаті України з легкої атлетики (вади зору, ВРФР) здобув дві 

золоті нагороди (біг 1500м, біг 3000м - з особистим результатом- 2.27,09); 

- Юлія Шуляр у складі національної паралімпійської збірної команди на 

чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні (ВРФР) здобула чотири золоті 

нагороди (біг 200м, біг 400м, естафетний біг 4х200м, естафетний біг 4х400м). На 

чемпіонаті України з легкої атлетики (вади зору, ВРФР) здобула золото в бігу на 

800 метрів; 

- Василь Біленко у складі національної паралімпійської збірної команди на 

чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні (ВРФР) здобув срібну нагороду 

(біг 60м з бар’єрами). На чемпіонаті України з легкої атлетики (вади зору, ВРФР) 

здобув три золоті нагороди (біг 200м, біг 400м, 110м з/б); 

- Михайло Біленко у складі збірної команди області на чемпіонаті України 

з легкої атлетики (вади зору, ВРФР) здобув дві золоті нагороди (стрибки у 

висоту, семиборство); 

- Христина Мойсюк у складі збірної команди області на чемпіонаті 

України з легкої атлетики (вади зору, ВРФР) здобула дві золоті нагороди (біг 

100м, біг 200м); 

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. 



З метою кращої підготовки спортсменів з інвалідністю до всеукраїнських 

та міжнародних змагань міським центром «Інваспорт» були проведені 

навчально-тренувальні збори кращим спортсменам з інвалідністю міста Івано-

Франківська та їх тренерам.  

 
З нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту проведено 

нагородження кращих спортсменів з інвалідністю, тренерів та фахівців галузі 

фізичної культури та спорту міста Івано-Франківська (двадцять три номінанти). 

За звітний період міським центром «Інваспорт» проведено 41 спортивно-

масових заходів в яких взяли участь 855 осіб з інвалідністю різних вікових груп. 

Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами, медалями, кубками, 

спортивними та солодкими призами від міського центру «Інваспорт». 

 
 



Період 

звітності 

Кількість 

проведених 

заходів 

Кількість 

учасників 

Використано 

коштів (грн.) 

Передбачено 

коштів (грн.) 

01.01.2020 р. 

31.12.2020 р. 

41 855 127 000,00 127 000,00 

 

Робота центру систематично висвітлюється в засобах масової інформації 

та на сторінках сайту виконавчого комітету міської ради. 

 

 

МІСЬКИЙ ЦЕНТР «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

 

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».  

 Робота Центру спрямована на розвиток і популяризацію фізичної культури 

та спорту серед різних вікових та соціальних категорій населення міста Івано-

Франківська, організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності 

серед осіб, які не займаються спортом на професійному рівні. 

Міським центром «Спорт для всіх» постійно проводяться спортивно-

масові заходи для залучення як найбільшої 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 різних вікових категорій івано-франківців, участь в заходах взяли більше 

3000 тисячі мешканців нашого міста. 

  Серед основних заходів варто відзначити:  

- «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 отримають 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; 

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


 
- 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 в с. Радча; 

 
- 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, «Пригоди на Козацькому острові - пошуки гетьманських 

клейнод», свято з нагоди відзначення Дня Української армії КЗДО 29 

«Кобзарик»; 

 



- «Свято на ковзанах» спортивно-мистецькі свята, для дітей пільгових 

категорій із сіл Івано-Франківської ОТГ на льодовій ковзанці поблизу Івано-

Франківської міської ратуші; 
- «Свято святого Миколая» в ЗДО № 22 «Світано», ЗДО №12 «Струмочок» 

та КЗДО 26 «Барвінок». 

Запроваджено серію відеозанять та уроків для всіх любителів спорту 

«Тренуйся вдома», для підтримки фізичної форми в умовах адаптивного 

карантину. 

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. 

 

ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

З метою 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 року  

№ 59-4 прийнято Програму «Молодь міста Івано-Франківська» на                                   

2016-2020 роки». 

У звітному періоді організовано та проведено молодіжні заходи та акції, 

зокрема: 

 

 

 

 

 

 молодіжну розважальну 

програму біля новорічної ялинки; 

 

 

http://www.facebook.com/sportdvsihIF


 

 

 

 «живий ланцюг» з 

нагоди відзначення Дня 

Соборності, за участі 

представників громадських 

організацій; 

 

 

 

 

 

 13-ий фестиваль культур 

«Global Village»; 

 

 

 

 

 

 концерт-реквієм «Герої не 

вмирають!», присвячений Героям 

«Небесної сотні», які загинули в 

лютому 2014 року в Києві; 

 

 

 

 мотивуючий семінар-

тренінг для студентської молоді 

«Мислити ефективно»; 

 

 



 

 

 3 онлайн-майстер класи з 

нагоди відзначення Дня молоді та 

Дня громадських організацій, 

спільно з Івано-Франківською 

обласною організацією «Молода 

Просвіта»; 

 

 

 

 

 

 флешмоб з нагоди відзначення Дня 

молоді, спільно з Університетом Короля 

Данила; 

 

 

 

 

 

 «круглий стіл»: 

«Молодь і підприємництво – 

кроки до успіху» з нагоди 

відзначення Дня молоді, спільно 

з Університетом Короля Данила; 

 

 

 

 заходи з відзначення Дня 

Державного Прапора України та 

Дня Незалежності України 

(презентація молодіжного 

короткометражного фільму 

«Мала»;  

 

 



 майстер-класи, молодіжна 

лаундж-зона, патріотична акція); 

 

  
 

 

 

 профілактично-спортивну акцію 

«Правильний вибір»; 

 
 

 

Надана підтримка громадській організації «Консалтингові технологій» у 

підготовці та випуску молодіжного некомерційного журналу «Repost» (2 випуска 

у 2020 році). 

 
 

 



3 листопада на території Братковецького ліцею ініціативна молодь спільно 

з громадською організацією «Інститут неформальної освіти» за підтримки 

Департаменту здійснила висадку саджанців фруктових та декоративних дерев. 

 
 

Оголошено та проведено конкурс з розгляду пропозицій інститутів 

громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка з міського 

бюджету.            

 08.09.2020 року проведено засідання Конкурсної комісії, де представники 

громадських організацій мали змогу представити свій проект. Відповідно до 

рішення Конкурсної комісії 11 проектів від 6 громадських організацій отримали 

фінансову підтримку на загальну суму 90, 0 тис. гривень. 

У 2020 році реалізовано 8 проектів, зокрема: 

«Молодіжний квест до Дня створення Івано-Франківської ОТГ «Інтелект-

крос» (громадська організація «консалтингові технології); 

«Християнські табори в с. Рибне» (Місія «Молодіжна комісія» Івано-

Франківської Архієпархії УГКЦ); 

«Екологічна акція «Будь Еко» (в режимі онлайн) (молодіжна організація 

«Станиця Івано-Франківськ Пласту – НСОУ»); 

«Міський квест до вшанування подій Листопадового Чину» («Станиця 

Івано-Франківськ Пласту – НСОУ»); 

«Зустріч Молодих Лемків на Прикарпатті. Мережування» (Івано-

Франківська обласна організація «Молода Просвіта»); 

«Фізично здорова молодь – наше майбутнє» (громадська організація 

«Богатир»); 

«Пластові вишкільні табори національно-патріотичного виховання» 

(«Станиця Івано-Франківськ Пласту – НСОУ»); 

«Молодіжні радники поліцейських проти цькувань» (Івано-Франківська 

обласна організація «Молода Просвіта»). 

 



20.12.2020 року громадська 

організація «Віолла» за підтримки 

Департаменту та благодійної 

організації «Благодійний фонд 

«Хребет» організували та провели 

на Вічевому Майдані благодійну 

акцію «Давайте творити добро 

разом». Така акція відбувається 

вчетверте, щоб зібрати і 

подарувати одиноким людям 

похилого віку, які перебувають на 

обліку в Івано-Франківському 

територіальному центрі, 

продуктові набори. 

 

 

 

З метою кваліфікації фахівців 

молодіжної сфери в умовах 

децентралізації задля підвищення 

ефективності розробки та реалізації 

обґрунтованої молодіжної політики в 

грудні Департаментом організовано 

проведення базового тренінгу 

програми «Молодіжний працівник». У 

заході взяло участь 15 осіб, як молодь, 

так і працівники, які працюють з 

молоддю. Учасники дізналися, що 

таке молодіжна політика, що з нею 

відбувається в Україні, який зміст 

молодіжної роботи, чим вона 

особлива, чому важливо робити 

акцент на участі і залученні молоді, 

що означає бути молодіжним 

працівником в громаді, та як 

розвинути власні компетенції в 

молодіжній роботі. 
 

 

Відділом систематично проводилось інформування населення про 

можливості для молоді, анонси подій та звіти на офіційній сторінці 

Департаменту,  офіційному сайті міста та інших інформаційних агенціях.  

 

 

 

 



ВІДДІЛ СІМ’Ї ТА ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Впродовж звітного періоду робота відділу сім’ї та гендерної політики була 

спрямована на надання адміністративних послуг мешканцям міста, охоплення 

організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих 

оздоровчих закладах України та області, попередженні та протидії торгівлі 

людьми, домашнього насильства, підтримці молодих сімей та організації 

змістовного дозвілля для дітей.          

Впродовж звітного періоду 2020 року відділом надано 728 

адміністративних послуги, зокрема:        

- видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї – 374; 

- продовження строку дії посвідчення – 189; 

- видача дублікату у зв’язку із втратою – 57; 

- вклеювання фотографії у зв’язку із досягненням 14-річного віку – 83; 

- видача довідки, що за місцем проживання одного із батьків посвідчення 

не видавалося – 25. 
 

 
Підготовлено звіт про «Єдиний облік багатодітних сімей» згідно, якого в 

місті Івано-Франківську налічується 2075 багатодітних сімей в яких виховується 

6516 дітей, зокрема:          

- 1848 сімей в яких виховується 3 дітей; 

- 178 сімей в яких виховується 4 дітей; 

- 42 сім’ї в яких виховується 5 дітей; 

- 4 сім’ї в яких виховується 6 дітей; 

- 1 сім’я в якій виховується 7 дітей; 

- 1 сім’я в якій виховується 8 дітей; 

- 1 сім’я в якій виховується 10 дітей.  



Згідно Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 

04.09.2008 року № 375-VI, наказу департаменту соціальної політики обласної 

державної адміністрації з метою здійснення заходів, спрямованих на зміцнення 

здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку Департаментом 

підготовлено рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

«Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей м. Івано-Франківська влітку 

2020 року» від 27.02.2020 року № 253.     

 Зазначеним рішенням затверджено склад координаційної ради 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з питань організації 

оздоровлення та відпочинку дітей м. Івано-Франківська, а також заходи щодо 

організації відпочинку та оздоровлення дітей м. Івано-Франківська влітку 2020 

року.             

 Для організації та проведення оздоровчої кампанії 2020 року з міського 

бюджету було виділено кошти у розмірі 1 млн. 500 тис. грн., що на 300 тисяч грн. 

більше ніж у минулому році. 

 Впродовж 2020 року здійснено підбір та направлено на оздоровлення 11 

дітей пільгових категорій м. Івано-Франківська, зокрема: До ДП «УДЦ «Молода 

гвардія» в місті Одеса на оздоровлення направлено 6 дітей пільгових категорій 

(4 дитини позбавлені батьківського піклування, 2 дитини рідних батьків-

вихователів).           

 До ДПУ «МДЦ «Артек» в Київській області на оздоровлення направлено 5 

дітей пільгових категорій (3 дітей з багатодітних сімей, 2 дитини з 

малозабезпечених сімей).        

 Зважаючи на карантинні обмеження пов’язані із пандемією на COVID-19 

оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій міста Івано-Франківська 

було заборонено, оскільки місто знаходилося у червоній зоні, яка згідно 

підпункту 8 пункту 14 постанови КМУ № 641 «Про встановлення та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» забороняє відпочинок і оздоровлення дітей за 



межами зазначеної території.         

 З метою популяризації сімейних цінностей створення  сприятливих умов 

для всебічного  розвитку сім'ї відділом організовано проведення ряду сімейних 

заходів, зокрема: 

- відзначення породіль, які народили дітей на День міста. Кожна 

породілля отримала грошовий сертифікат на суму 3 000 гривень.; 

 
- проведення фотоконкурсу «Родинні обійми» з нагоди відзначення 

Міжнародного Дня захисту дітей; 

 



- Спільно з БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» та сімейним клубом 

«Мистецтво бути разом» в рамках відзначення тижня подружжя в Україні 

організовано проєкт «Family practice» - «Простір для сімейного розвитку» в ході 

якого проведено 7 онлайн вебінарів на тему сім’ї та актуальних проблем. 

 
 

- Відзначення Дня батька в Україні. Трьох чоловіків                             

Івано-Франківської ОТГ, які стали батьками 21 червня 2020 року нагороджено 

грошовими сертифікатами для придбання товарів першої необхідності 

новонародженим малюкам. 
 

 
 



- Впродовж звітного періоду 2020 року відділом підготовлено 8 

клопотань до Офісу Президента України щодо присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» жінкам, які народили і виховали до восьмирічного віку 

5 і більше дітей та організовано вручення відзнаки та посвідчення «Мати-

героїня» 4 матерям, яким Указом Президента України присвоєно почесне звання 

ще 3 жінки в процесі підготовки клопотань.  

 

- 20 вересня з нагоди відзначення Міжнародного Дня миру в 

середмісті Івано-Франківська відбулося свято «Ми - єдині. Ми - за мир». 

Свято зібрало сім'ї учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та 

місцевих мешканців. 

Діти брали участь у майстер-класах, спортивних іграх та естафетах, 

дорослі тим часом на тренінгах опановували нові знання - як навчитися прощати, 

як долати конфлікти у сім'ї та громаді та як стати жінкою, яка є джерелом миру. 

 



- 21 вересня міжнародна спільнота відзначає Міжнародний День миру.            

З нагоди свята Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з БФ 

«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» було оголошено 2 конкурси, зокрема, конкурс 

малюнків на тему: «Об'єднуючись заради миру» та конкурс на кращий 

відеоролик на тему: «Мир крізь призму об'єктиву». 

Підведення підсумків конкурсів відбулося 23 вересня в залі засідань 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, де міський голова Руслан 

Марцінків, заступник міського голови Олександр Левицький та директор БФ 

«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» о. Володимир Чорній нагородили переможців 

грамотами та подарунками. 
 

 

У 2019 році відділом запроваджено практику вручення грошових 

подарункових сертифікатів на суму 1500 гривень для новонароджених окремих 

категорій сімей.  

  
 У 2020 році видано 45 сертифікатів для породіль міста Івано-Франківська 

на загальну суму 67 500 гривень.  



За ініціативи міського голови відділом відновлено практику вручення 

дитячих наборів «Baby-box» для новонароджених окремих категорій сімей, 

зокрема: 

- сім’ям учасників бойових дій (АТО); 

- сім’ям у яких народилася двійня; 

- сім’ям у яких народилася трійня; 

- сім’ям у яких народилася 5-та дитина і більше; 

- молодим студентським сім’ям (до 21 року); 

- матерям з І та ІІ групами інвалідності. 
 

Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 13 серпня 2020 року № 857. Вміст зазначеного 

набору передбачає предмети першої необхідності для перших днів життя дитини.

       

 
 

Впродовж звітного періоду 2020 року видано 32 дитячих наборів «Baby-

box» для новонароджених окремих категорій сімей Івано-Франківської ОТГ.  

 

 

 

 

 



30 липня 2020 року з нагоди відзначення Всесвітнього Дня протидії 

торгівлі людьми на Вічевому майдані за ініціативи БФ «Карітас Івано-

Франківськ УГКЦ» спільно з Департаментом молодіжної політики та спорту 

проведено інформаційно-просвітницьку акцію «Лабіринт можливостей» з метою 

підвищення обізнаності мешканців міста щодо проблеми торгівлі людьми. 

 В рамках заходу розміщено інсталяцію в формі лабіринту, де кожен охочий 

спробував відчути усі ризики і небезпеки пов’язані із нелегальним 

працевлаштуванням закордоном та отримав корисні рекомендації як 

убезпечитися від небажаних проблем. 

 

 
  

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері 

профілактики вживання алкоголю та тютюнових виробів неповнолітніми, 

зменшення шкідливого впливу алкоголю на підростаюче покоління, пропаганди 

та популяризації ідей тверезого способу життя як основи та ключової складової 

до побудови здорової нації Департаментом розроблено «Програму протидії 

вживання алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніми та формування 

навичок здорового способу життя на 2017-2020 роки», яка була затверджена на 

сесії Івано-Франківської міської ради (рішення від 15.03.2017 року № 16-11).

 24 грудня 2020 року на черговій сесії міської ради зазначену Програму 

було пролонговано на період 2021-2024 роки.  

 

 

 

 



 

 

Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з відділом 

ювенальної превенції ГУ НП в області, ГО «Принцип+», КП «Муніципальна 

інспекція «Добродій» та Управлінням патрульної поліції Івано-Франківської 

області організовано ряд вуличних акцій під назвою «Відповідальність». 

 Метою акцій є застереження суб’єктів підприємницької діяльності від 

продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, а також 

інформування про відповідальність за порушення норм законодавства.  

 В ході акції активісти поширювали серед торгових закладів пластикові 

таблички із надписом «Тут не здійснюють продаж алкогольних та тютюнових 

виробів неповнолітнім» та інформаційні наклейки.    

 Акції відбувалась в рамках реалізації «Програми протидії вживання 

алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім та формування навичок 

здорового способу життя на 2017-2020 роки».      

 22 травня та 26 червня 2020 року Департаментом молодіжної політики та 

спорту спільно з працівниками ювенальної превенції ГУ НП в Івано-

Франківській області, Службою у справах дітей та ГО «Принцип+» 

організовано вуличні акції «Цінуй життя» та «Молодь за майбутнє».  

 В рамках відзначення Дня Незалежності України 26 серпня 

Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з Ювенальною 

превенцією Прикарпаття та ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» 

організовано вуличну акцію під назвою «Не залежні». 



   

  

Мета акцій – знищення реклами, що несе згубний вплив для життя і 

розвитку дітей та молоді, яка останнім часом стала масовим явищем і 

відображається в графічних написах на фасадах житлових будинків, огорожах 

та інших будівлях комунальної власності.      .

 Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з Департаментом 

освіти та науки проведено Конкурс дитячих малюнків «Ми за тверезе життя», 

який тривав з 10 листопада по 14 грудня 2020 року. Участь у конкурсі взяло 136 

конкурсних робіт авторами, яких стали учні закладів загальної середньої освіти 

та вихованці закладів позашкільної освіти.  

 
     



В рамках відзначення Дня святого Миколая Департаментом було 

закуплено 279 подарунків для дітей пільгових категорій сіл, які увійшли до 

складу міської територіальної громади та спільно з Міським центром дозвілля 

дітей та юнацтва за місцем проживання організовано цикл святкових заходів на 

льодовій ковзанці. 

 

Також дітям пільгових категорій Івано-Франківської міської 

територіальної громади роздано 425 безкоштовних квитків для відвідування 

льодової ковзанки. 

 

ВІДДІЛ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року на реалізацію програми фінансової 

підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, 

спортивних клубів та федерацій з видів спорту м. Івано-Франківська з міського 

бюджету по загальному фонду передбачено виділення коштів в сумі 24 022 

847,00 гривень, з них у звітному періоді профінансовано 21 962 345,33 гривень.  

За кошти міського бюджету здійснюється фінансова підтримка 21 

громадських організацій та федерацій з видів спорту. 

За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року на реалізацію програми 

утримання та фінансова підтримка спортивних споруд з міського бюджету 

передбачено виділення коштів в сумі 3 841 655,00  гривень, профінансовано 

2 990 521,40  гривень.  

За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року на реалізацію програми утримання 

та фінансова підтримка спортивних споруд з міського бюджету по спеціальному 

фонду передбачено виділення коштів в сумі 49 990,00 гривень, з них у звітному 

періоді профінансовано 49 990,00 гривень.  



Для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту  на 2020 

рік у міському бюджеті передбачено 799 498,00 гривень, з них у звітному періоді 

профінансовано 525 215,00 гривень.     

Для проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту на 2020 

рік у міському бюджеті передбачено 1 474 000,00 гривень, з них у звітному 

періоді профінансовано 1 270 831,10 гривень. 

На забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних 

органів у справах молоді передбачено 692 000,00  гривень, профінансовано 

574 651,29 гривень. 

За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року кошторисом міського центру 

«Інваспорт» на проведення спортивно-масових заходів передбачено 189 000 ,00 

гривень, з них у звітному періоді профінансовано 188 970,40  гривень. 

За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 кошторисом міського центру «Спорт 

для всіх» на проведення спортивно-масових заходів передбачено 297 300,00 

гривень, з них у звітному періоді  профінансовано 242 303,50 гривень. 

 

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

 

Робота Департаменту молодіжної політики та спорту постійно 

висвітлюється на телебаченні  ТРК  «3 студія», ТРК «Вежа», ТРК «РАІ», ОТБ 

«Галичина», 402 канал, ОДТРК «Карпати» та на сторінках офіційного сайту 

виконавчого комітету міської ради, веб-сайтах Фіртка.іф.юа, Галка.іф.юа, Бліц-

інфо, в соціальній мережі Facebook – www.facebook.com.ua/depmolodsportif. 

 

http://www.facebook.com.ua/depmolodsportif

