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Інформація 

про роботу Департаменту молодіжної політики та спорту  

Івано-Франківської міської ради за І півріччя 2021 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 2021 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, 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 2021 рік. 

 Таким чином впродовж звітного періоду забезпечено проведення 

спортивно-масових заходів, серед яких варто відзначити: 

 - IV – й Всеукраїнський турнір з футзалу серед команд міських рад 

присвячений Дню Соборності України; 

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



 
 

 - відкритий чемпіонат міста з тхеквондо ВТФ серед молодших юнаків, 

юнаків, дорослих юнаків, юніорів, молоді та дорослих; 

 

 
 - чемпіонат міста з настільного тенісу; 

 - турнір-меморіал з спортивної гімнастики пам’яті Заслуженого працівника 

фізичної культури і спорту А.М. Горальчука; 

 - відкритий чемпіонат міста з плавання серед ветеранів в категорії 

«MASTERS»; 



 
 - відзначення кращих спортсменів та тренерів міста за результатами 2021 

року; 

 - турнір з міні-футболу серед команд Івано-Франківської ОТГ; 

 - чемпіонат Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської 

асоціації спортсменів таеквон-до І.Т.Ф. серед дітей, юнаків та юніорів; 

 - відкритий чемпіонат міста Івано-Франківська з таеквон-до І.Т.Ф. серед 

дітей, юнаків, юніорів та дорослих; 

 - серія спортивних забав з елементами легкої атлетики в мікрорайонах 

міста серед дітей шкільного віку; 

 - міжнародний фестиваль танцю «ФЕСТ - 2021»; 

 - всеукраїнський турнір з баскетболу серед юнаків на кубок Івано-

Франківська; 

 
 - відкриті змагання з автомобільного слалому «Станіславська весна»; 

 - всеукраїнська гімназіада з тхеквондо ВТФ; 



 
 - відкритий турнір з таїландського боксу муей-тай «Кубок Карпат»; 

 - турнір з футболу серед команд дівчат, присвяченого Дню Героїв України; 

 - всеукраїнські класифікаційні змагання зі спортивного танцю «IF OPEN 

CUP»; 

 - відкритий чемпіонат міста з греплінгу; 

 
 - VII всеукраїнський турнір з міні-футболу пам’яті Ю. Шулятицького; 



 - всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат присвячений пам'яті 

захисників України; 

 - відкритий турнір на кубок міського голови Івано-Франківська з таеквон-

до І.Т.Ф.; 

 - II дитячо-юнацький шаховий турнір «Франківські мрії-2021»; 

 - турнір з міні-футболу пам’яті Заслуженого журналіста України                     

Я. Гретчука; 

 - відкритий турнір з важкої атлетики на відзначення Дня молоді; 

 - чемпіонат міста з легкої атлетики серед ветеранів; 

 
 - Х-й ювілейний турнір зі спортивної гімнастики на призи учасниці 

Олімпійських ігор Дарії Згоби; 

 



 - спільно з відділенням Національного Олімпійського комітету в області 

забезпечено організацію проведення Всеукраїнського Олімпійського дня; 

 
 - 28 червня завершився чемпіонат з футболу серед аматорських команд 

Івано-Франківської ОТГ, участь у якому взяли 18 команд. Переможцем стала 

команда УКД «БЛАГО». 

 
  



У зв’язку із запровадженням карантинних заходів та обмеженнями 

проведення спортивно-масових заходів, частину змагань та навчально-

тренувальних зборів, затверджених календарним планом, скасовано або 

перенесено. 

 Впродовж звітного періоду відповідно до наказу директора Департаменту 

присвоєно II та III спортивні розряди з легкої атлетики, важкої атлетики, боксу, 

тхеквондо ВТФ, гімнастики спортивної та шашок 84 спортсменам. 

 Впродовж звітного періоду забезпечено транслювання трьох спортивних 

рубрик на місяць в рамках телепроекту «Теревеньки» на телерадіокомпанії 

«РАЇ». З метою популяризації спорту організовано створення соціального 

ролика за участю провідних спортсменів міста «Читай «Кобзар» - займайся 

спортом» з нагоди відзначення 207-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка. 

На відзначення Міжнародного дня спорту на благо розвитку та миру 

організовано тематичну фотосесію за участю провідних спортсменів міста. На 

відзначення пам’яті Героїв Небесної Сотні спільно з гравцями міського 

футбольного клубу «Прикарпаття» проведено тиху акцію з покладання квітів на 

алеї загиблих героїв у Меморіальному сквері. 

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту міста Івано-

Франківська на 2019-2022 роки та рішення Івано-Франківської міської ради від 

14.12.2018р. №300-22 «Про призначення стипендії кращим спортсменам міста 

Івано-Франківська» за результатами виступів в командних та індивідуальних 

змаганнях за підсумками виступів у 2020 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 3 проекти рішень сесії міської 

ради про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2021 рік та 9 проектів рішень виконавчого комітету.  

Підготовлено інформацію до порядку денного наради у міського голови (13 

доповідей). 

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. - 312, вих. - 125, 

створено 381 картку внутрішніх документів.  

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

стажування у відділі (залучення до формування архіву документів за 2020 рік, 

написання проектів рішень та розпоряджень, підготовка презентацій до виступу 

директора на нарадах у міського голови, залучення до волонтерської діяльності 

під час проведення спортивно-масових заходів, узагальнення даних для 

створення єдиної інтерактивної карти МТГ спортивних споруд, спортзалів, 

ДЮСШ, СДЮСШОР, закладів фізкультурно-спортивного спрямування). 

На офіційній сторінці в соціальній мережі «Facebook» та Instagram 

здійснено 298 публікацій про спортивні події, які відбулись впродовж звітного 



періоду, в тому числі інформацію про участь івано-франківських 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 

ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ 

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Чемпіонат 

України з легкої 

атлетики у 

приміщенні 

серед 

спортсменів з 

інвалідністю 

(вади 

розумового та 

фізичного 

розвитку) 

Лютий Павло 

Волуйкевич 

  Євгеній 

Єрузель 

біг 1 500 м - 1 

місце, біг 800 м 

– 1 місце 

Чемпіонат 

України з легкої 

атлетики у 

приміщенні 

серед 

спортсменів з 

інвалідністю 

(вади 

розумового та 

фізичного 

розвитку) 

Лютий     Василь 

Біленко 

Володимир 

Антонець 

біг 200 м - 1 

місце, біг 60 м 

з/б – 1 місце 

Чемпіонат 

України з легкої 

атлетики у 

приміщенні 

серед 

спортсменів з 

інвалідністю 

(вади 

розумового та 

фізичного 

розвитку) 

Лютий Михайло 

Біленко 

Володимир 

Антонець 

п'ятиборство - І 

місце, стрибки у 

висоту - 2 місце; 

стрибки у 

довжину - 2 

місце, біг 60 м 

з/б - 2 місце 

Чемпіонат 

України з боксу 

серед 

спортсменів 

віком до 22-х 

років 

Лютий Ярослав 

Михалушко 

Тарас 

Степанюк 

II місце 



Чемпіонат 

України з боксу 

серед 

спортсменів 

віком до 22-х 

років 

Лютий Едуард 

Трофименко 

Віктор Поляков 

Мирослав 

Карабін 

III місце 

Чемпіонат 

України з боксу 

серед 

спортсменів 

віком до 22-х 

років 

Лютий Ярослава 

Маринчук 

Сергій Данилів 

Василь 

Кондрат 

I місце  

Чемпіонат 

України з боксу 

серед 

спортсменів 

віком до 22-х 

років 

Лютий Марія Кривоніс Сергій Данилів 

Василь 

Кондрат 

II місце 

Чемпіонат 

України з 

фристайлу 

Лютий Надія 

Мохнацька 

 I місце 

Чемпіонат 

України з 

фристайлу 

Лютий Оксана Яцюк Надія Діденко III місце 

Чемпіонат 

України з 

фристайлу 

Лютий Микола 

Пуздерко 

 II місце 

 

ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ 

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Чемпіонат 

України з 

таекван-до 

Березень Нестор Фоя  I місце (член 

збірної України) 

Чемпіонат 

України з 

таекван-до 

Березень Анастасія 

Авраменко 

 

 I місце (член 

збірної України) 

Чемпіонат 

України з 

богатирської 

тяги та 

богатирського 

багатоборства 

24 квітня Олег П’яста Володимир 

Пиндус 

I місце 

(вагова категорія 

понад 105 кг, 385 

кг) 

Чемпіонат 

України зі 

змішаних 

єдиноборств 

ММА серед 

дорослих 

23-25 квітня Яніна Танчак ______________ II місце 

(дорослі, 

виконала 

норматив 

«Майстра спорту 

України») 

 



Чемпіонат 

України з 

таеквон-до 

І.Т.Ф. 

серед юнаків, 

юніорів та 

дорослих 

23-25 квітня Валентин 

Слюсар 

Олександр 

Дмитрув 

I місце 

(розділ 

«спецтехніка»), 

II, III місце 

(у спарингу) 

Чемпіонат 

України з 

таеквон-до 

І.Т.Ф. 

серед юнаків, 

юніорів та 

дорослих 

23-25 квітня Дзвенислава 

Токарева 

Олександр 

Дмитрув 

I місце 

(розділ 

«спецтехніка»), 

II, III місце 

(у спарингу) 

 

ЧЕМПІОНАТИ (КУБКИ) ЄВРОПИ 

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Чемпіонат 

Європи з легкої 

атлетики в 

приміщенні 

Virtus-2021 

серед людей з 

ментальною 

інвалідністю 

Березень Василь Біленко Володимир 

Антонець 

I місце 60 м з 

бар’єрами 

Чемпіонат 

Європи з легкої 

атлетики в 

приміщенні 

Virtus-2021 

серед людей з 

ментальною 

інвалідністю 

Березень Павло 

Волуйкевич 

Євгеній 

Єрузель 

I місце на 

дистанції  

1 500м 

Чемпіонат 

Європи з легкої 

атлетики в 

приміщенні 

Virtus-2021 

серед людей з 

ментальною 

інвалідністю 

Березень Михайло 

Біленко 

Володимир 

Антонець 

 І місце 

п'ятиборство  

Етап кубку 

Європи з 

фрістайлу 

(Центр 

олімпійської 

підготовки із 

зимових видів 

спорту 

«Раубичі» 

06-07 лютого Ангеліна 

Брикіна 

Надія Діденко III місце 

(юніори) 



(республіка 

Білорусь) 

Етап кубку 

Європи з 

фрістайлу 

(Україна, 

Закарпатська 

обл.) 

12-13 лютого Ангеліна 

Брикіна 

Надія Діденко III місце 

(юніори) 

Чемпіонат 

Європи зі 

спортивної 

ходьби 

16 травня Валерій 

Літанюк 

Христина 

Юдкіна 

Сергій Новак 

III місце 

(командне) 

дистанція 50 км 

 

Чемпіонат 

Європи зі 

спортивної 

ходьби 

16 травня Ганна Шевчук Микола 

Шевчук 

II місце 

(командне) 

дистанція 20 км 

 

ЧЕМПІОНАТИ (КУБКИ) ЄВРОПИ 

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 серед 

молоді, юніорів 

та юнаків 

25 квітня-03 

травня 

Данило 

Курілкін 

Ольга Балтажи I місце  

(вікова 

категорія до 

10-ти років) 

Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 серед 

молоді, юніорів 

та юнаків 

25 квітня-03 

травня 

Іван Олексюк Ольга Балтажи II місце 

(вікова 

категорія до 

16-ти років) 

Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 серед 

молоді, юніорів 

та юнаків 

25 квітня-03 

травня 

Костянтин 

Дутчак 

Ольга Балтажи II місце 

(вікова 

категорія до 

16-ти років) 

Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 серед 

молоді, юніорів 

та юнаків 

25 квітня-03 

травня 

Єлизавета 

Дружук 

Ольга Балтажи III місце 

(вікова 

категорія до 

16-ти років) 

Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 серед 

молоді, юніорів 

та юнаків 

25 квітня-03 

травня 

Росана 

Гринишин-

Крук 

 III місце 

(вікова 

категорія до 

16-ти років) 

Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 серед 

молоді, юніорів 

та юнаків 

25 квітня-03 

травня 

Владислав 

Винник 

Ольга Балтажи     III місце 

(вікова 

категорія до 

20-ти років) 



Чемпіонат 

Європи з 

бодібілдінгу та 

фітнесу 

13 травня - 17 

травня 

Федір Хашалов Вадим 

Василевський 

II місце 

(відкрита 

категорія 

фітнесу) 

 

 Наказами Міністерства молоді та спорту України № 2817 від 28.12.2020 

року та № 2850 від 31.12.2020р.  затверджено склад національних збірних команд 

України з літніх олімпійських та неолімпійських видів спорту на 2021 рік. На 

підставі вищевказаних документів проводилась робота над формуванням списків 

спортсменів, мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, які 

ввійшли до основного складу національних збірних України у 2021 році.  

З метою підтримки спортсменів - кандидатів на участь у XXXII Літніх 

Олімпійських та Паралімпійських іграх (мешканців Івано-Франківської міської 

територіальної громади) підготовлено проект рішення виконавчого комітету про 

надання фінансової підтримки з міського бюджету. 

 

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. 



 

В оперативне управління Департаменту передано об’єкти, що розташовані 

в с. Братківці, с. Камінна та с. Радча. 

Зокрема, в с. Братківці на стадіоні ім. І. Краснецького свої домашні матчі в 

чемпіонаті Івано-Франківської ОТГ з футболу серед аматорських команд 

проводить команда «Колос». Споруди знаходяться у доброму стані, а на 

території об’єкту знаходяться: 

- Роздягальні, суддівська кімната та додаткові приміщення; 

- Багатофункціональний спортивний майданчик із штучним покриттям; 

- Санвузол; 

- Футбольне поле, трибуни з індивідуальними пластиковими сидіннями та 

накриттям. 

В селі Камінна на стадіоні свої домашні матчі в чемпіонаті Івано-

Франківської ОТГ з футболу серед аматорських команд проводить місцева 

команда. Споруди знаходяться у задовільному стані, а на території об’єкту 

знаходяться: 

- Роздягальні, суддівська кімната та додаткові приміщення; 

- Футбольне поле, лавки для глядачів. 

В селі Радча на стадіоні свої домашні матчі в чемпіонаті Івано-

Франківської ОТГ з футболу серед аматорських команд проводить місцева 

команда, а на території об’єкту знаходяться: 

- Приміщення для зберігання інвентарю. 

- Спортивний майданчик із синтетичним покриттям; 

- Антивандальні тренажери 

- Футбольне поле, лавки для глядачів. 

Систематично здійснюються виїзди у вищевказані села з метою належного 

функціонування споруд. 

 

 

 



СТАДІОН «РУХ» 

 

На стадіоні «Рух» впродовж першого півріччя здійснювалась робота з 

поточного догляду за футбольним полем та спорудою. У травні-червні здійснено 

роботи щодо фарбування трибун стадіону та розпочалась робота щодо заміни 

системи освітлення на стадіоні. 

Впродовж першого півріччя на стадіоні свої домашні матчі проводило 

МФК «Прикарпаття», ЖФК «Прикарпаття-ДЮСШ № 3», відбувся фінал кубку 

Івано-Франківської області з футболу, кубку та чемпіонату Івано-Франківської 

територіальної громади з футболу серед аматорських команд. 

 

 

КП «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР» 

 

Впродовж звітного періоду на базі КП «Муніципальний фізкультурно-

оздоровчий центр» проводились спортивно-масові заходи різних рівнів. 

Зокрема, відбувались матчі чемпіонату Івано-Франківська з футзалу серед 

аматорських команд, домашні матчі проводила жіноча команда БК «Франківськ-

ПНУ» з баскетболу серед команд Суперліги, а також змагання з таеквон-до 

І.Т.Ф., джиу-джитсу, панкратіону та грепплінгу, тенісу, Всеукраїнські та обласні 

турніри серед дитячо-юнацьких команд. 

Здійснювалась поточна робота із заміни освітлення, жалюзів, заміни сіток 

на воротах, фарбування майданчиків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «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 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 людей з інвалідністю.     

 Міським центром «Інваспорт» постійно проводилися спортивно-масові 

заходи для залучення осіб з інвалідністю різних вікових груп до активного 

способу життя, зокрема: 

- спортивні ігри серед молоді з інвалідністю до Дня молоді; 

 

- спортивні розваги серед дітей з вадами мовлення;     

 - спортивні естафети серед дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями; 

 



- змагання з перегонів на веломобілях серед сімей з дітьми з аутичним 

типом розвитку та серед дітей і молоді з інвалідністю; 

 

- відкриті міські турніри з гирьового спорту, гри Бочча, дартсу, настільного 

тенісу та міні-футболу до Дня Конституції України; 

 

- спортивні змагання серед дітей з вадами фізичного та розумового 

розвитку до Дня Матері та до Дня Героїв.  

Також слід відзначити: 

     - з нагоди святкування Воскресіння Христового проводились спортивні ігри 

серед молоді з інвалідністю, спортивні розваги серед дітей з вадами мовлення, 

спортивні змагання серед дітей з порушенням розумового та фізичного розвитку, 

спортивні естафети серед дітей та молоді з функціональними обмеженнями, 



спортивно-розважальне свято «Великодні розваги в НРЦ» у навчально-

реабілітаційному центрі с. Угорники Івано-Франківської міської територіальної 

громади; 

      - в рамка відзначення Міжнародного дня захисту дітей проведено: спортивні 

розваги в дитячому садочку «Ластівка» серед дітей з вадами мовлення, спортивні 

змагання у навчально-реабілітаційному центрі серед дітей з порушенням 

розумового та фізичного розвитку, спортивні ігри в громадській організації 

«Світанок-ІФ» серед дітей з аутичним типом розвитку; 

 

     - з нагоди святкування Дня міста проводились змагання з перегонів на 

веломобілях серед дітей та молоді з функціональними обмеженнями та спортивні 

ігри серед молоді з інвалідністю.         

 Спортсмени міста Івано-Франківська успішно виступали на 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях, зокрема: 

    - Михайло Біленко на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні 

(порушення розумового та фізичного розвитку) здобув одну золоту нагороду 

(п'ятиборство) та три срібні нагороди (стрибок у довжину, стрибок у висоту, біг 

60м з/б); на чемпіонаті Європи – став переможцем у п'ятиборстві; на чемпіонаті 

України з легкої атлетики (порушення зору та вади розумового та фізичного 

розвитку) здобув дві золоті нагороди (метання спису, семиборство); 

    - Василь Біленко на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні (ВРФР) 

здобув дві золоті нагороди (біг 200м., біг 60м. з/б); на чемпіонаті Європи – одну 

золоту нагороду (біг 60м. з/б); на чемпіонаті України з легкої атлетики (вади 

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

    - Павло Волуйкевич на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні 

(ВРФР) здобув дві золоті нагороди (біг 1500м., біг 800м.); на чемпіонаті Європи 

– став переможцем в бігу на 1500м.; на чемпіонаті України з легкої атлетики 

(вади зору, ВРФР) здобув золото в бігу на 800м. та срібло в бігу на 400м.. 



 В спортивному залі для осіб з інвалідністю, що 

на вул. Симоненка, 3-в проводились заняття з фізичної реабілітації (в рамках 

карантинних обмежень). 

      Молодь з інвалідністю приймала участь в Олімпійському дні.  

 

     З метою якісної підготовки до чемпіонатів України серед спортсменів з 

інвалідністю міським центром «Інваспорт» були проведені навчально-

тренувальні збори провідним спортсменам нашого міста (11 осіб), зокрема: 

Володимиру Рію, Василю Біленку, Павлу Волуйкевичу, Михайлу Біленку та їх 

тренерам.  

     Запроваджено серію відеозанять та уроків для проведення фізичної 

реабілітації серед осіб з інвалідністю в умовах адаптивного карантину. 

     За І півріччя 2021 року міським центром «Інваспорт» проведено 32 спортивно-

масових заходів в яких взяли участь 650 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 

зі спорту осіб з інвалідністю на І півріччя 2021 року затверджено кошторисом 91 

000 грн. з міського бюджету з яких використано 71 028 грн.  

      Робота центру систематично висвітлюється в засобах масової інформації, на 

сторінках сайту виконавчого комітету міської ради та на офіційній сторінці 

Івано-Франківського міського центру «Інваспорт» у соціальній мережі Facebook. 

 

 

 



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ «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 Івано-

Франківської територіальної громади, 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 якнайбільшої кількості осіб різних вікових груп до 

активного способу життя. 

Впродовж 2021 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 карантинних застережень, які 

суттєво обмежували проведення спортивно-масових заходів будь-якого рівня. 

 У першому півріччі 2021 року ІФМЦ «Спорт для всіх» було організовано 

та проведено 30 заходів,  участь в яких взяло більше 2500 осіб. 

Серед основних заходів у першому кварталі 2021 року були:  

 Проект «Найспортивніші» - естафети та спортивні ігри для 

вихованців дошкільних навчальних закладів міста, які спрямовані на 

популяризацію фізкультури і спорту серед наймолодших  жителів 

міста. Такі «веселі старти» стимулюють фізичну активність у діток 

та дозволяють зрозуміти, що фізкультура та спорт основний чинник 

міцного здоров’я в майбутньому. В цих змаганнях немає ні 

переможців, а ні переможених тому всі їх учасники отримають 

нагороди від міського центру «Спорт для всіх». 

 Зимові забави для дітей на свіжому повітрі в парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г.Шевченка та на ковзанці поблизу міської ратуші.  

  Легкоатлетична ліга Івано-Франківської територіальної громади за 

програмою «Дитяча легка атлетика Kids Athletics». Проведено 

легкоатлетичну лігу Івано-Франківської територіальної громади, у 

якій взяли участь практично всі загально-освітні заклади міста. 

Переможцем стали учні ліцею №23 ім. Р. Гурика. 

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. ІФМЦ «Спорт для всіх» провів два турніри  

а саме: «Кубок Спорт для всіх» серед хлопців у с. Радча Івано-

Франківської територіальної громади та «Кубок Спорт для всіх» 

серед дівочих команд у с. Тисменичани. 

 

 Традиційні турніри з волейболу. На базі Івано-Франківського ліцею 

№23 ім. Р. Гурика проведено турнір з волейболу серед студентських 

команд пам’яті Михайла Цапа. Також відбувся традиційний турнір з 

волейболу пам’яті колишнього директора ДЮСШ №2 Володимира 

Маланія серед юнаків та дівчат. Турнір пройшов в спортивному залі 

ліцею №23 ім. Р. Гурика. 



 

 Традиційний сімейний фестиваль «Мама, тато, я спортивна сім’я» в 

парку ім. Т.Г. Шевченка. 

 

 Сімейне свято баскетболу «Basketball family 2021».  

 Спортивні забави в рамках святкування міжнародного дня захисту 

дітей на Вічевому майдані та в парку культури та відпочинку ім. Т.Г. 

Шевченка та Дня батька в Палаці Потоцьких. 



 

 В рамках святкування 130-ї річниці з дня народження Євгена 

Коновальця в дворі Довженка 9-А, 9-Б проведено турнір з 

настільного тенісу. 

 Естафети для дошкільнят в рамках святкування міжнародного 

Олімпійського дня. 

 Олімпійське літо у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

ПЗОВ «Лімниця». 

 
В період встановленої на території Івано-Франківської територіальної 

громади «червоної» карантинної зони, центром запроваджено проєкт «Тренуйся 

вдома» в рамках якого створено більше 10 відеоуроків, які давали можливість 

тренуватись в умовах карантину. 

З міського бюджету на перше півріччя 2021 року передбачено кошти в сумі 

135 000,00 грн. для проведення спортивно-масових заходів, з них за звітний 

період використано 121 235,00 гривень. 

 

 

 



ВІДДІЛ СІМ’Ї ТА ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА БАГАТОДІТНІ СІМ’Ї 

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 2021 року відділом надано 402 

адміністративних послуги, зокрема:        

- видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї – 219; 

- продовження строку дії посвідчення – 92; 

- видача дублікату у зв’язку із втратою – 23; 

- вклеювання фотографії у зв’язку із досягненням 14-річного віку – 66; 

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

не видавалося – 2. 

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

місті Івано-Франківську налічується 2096 багатодітних сімей в яких виховується 

6617 дітей, зокрема:          

- 1847 сімей в яких виховується 3 дітей; 

- 191 сімей в яких виховується 4 дітей; 

- 48 сім’ї в яких виховується 5 дітей; 

- 4 сім’ї в яких виховується 6 дітей; 

- 2 сім’ї в якій виховується 7 дітей; 

- 2 сім’ї в якій виховується 8 дітей; 

- 2 сім’ї в якій виховується 9 дітей.  



12 травня за ініціативи Центру надання адміністративних послуг м. Івано-

Франківська спільно з Департаментом молодіжної політики та спорту для 

працівників всіх відділень центрів надання адміністративних послуг Івано-

Франківської міської територіальної громади проведено навчання з підвищення 

кваліфікації. 

В рамках заходу було обговорено особливості надання наступних 

адміністративних послуг, зокрема: 

- видача посвідчення батьків з багатодітної сім'ї; 

- видача посвідчення дитини з багатодітної сім'ї; 

- продовження терміну дії посвідчення батьків та дитини з багатодітної 

сім'ї; 

- вклеювання фотокартки в посвідчення дитини у зв'язку з досягненням 

14-річного віку; 

- видача довідки про, те що за місцем реєстрації одного із батьків 

посвідчення не видавалося. 

Захід був спрямований на покращення якості надання адміністративних 

послуг та посилення комунікативних зв'язків між підрозділами, які є надавачами 

соціальних послуг.  

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ 

На виконання 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, створення 

оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих 

оздоровчих закладах, організації оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки Департаментом 

підготовлено рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

«Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей Івано-Франківської міської 

територіальної громади влітку 2021 року» від 15.04.2021 року № 532.  

https://www.facebook.com/cnapif/?__cft__%5b0%5d=AZW4f_WldPf_llLd7b0c0t2JBPT1iqZ-hcZ7tsTBDWn0AW9IT_W9L3z6CIXi-mILwwY4MeCbMjmmS5lzSDQNthRdRsWfLsYhuyaDeCSk74OHto8EL7SX6qBpnxJvkeVixplDx-UkMI9XGe2Kr7jq8DaJ94ya-EnfEWkAzvws8hG23R23iG5st9JWWv6jlzR0wHo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cnapif/?__cft__%5b0%5d=AZW4f_WldPf_llLd7b0c0t2JBPT1iqZ-hcZ7tsTBDWn0AW9IT_W9L3z6CIXi-mILwwY4MeCbMjmmS5lzSDQNthRdRsWfLsYhuyaDeCSk74OHto8EL7SX6qBpnxJvkeVixplDx-UkMI9XGe2Kr7jq8DaJ94ya-EnfEWkAzvws8hG23R23iG5st9JWWv6jlzR0wHo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/depmolodsportif/?__cft__%5b0%5d=AZW4f_WldPf_llLd7b0c0t2JBPT1iqZ-hcZ7tsTBDWn0AW9IT_W9L3z6CIXi-mILwwY4MeCbMjmmS5lzSDQNthRdRsWfLsYhuyaDeCSk74OHto8EL7SX6qBpnxJvkeVixplDx-UkMI9XGe2Kr7jq8DaJ94ya-EnfEWkAzvws8hG23R23iG5st9JWWv6jlzR0wHo&__tn__=kK-R


 Зазначеним рішенням затверджено склад координаційної ради 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з питань організації 

оздоровлення та відпочинку дітей, а також заходи щодо організації відпочинку 

та оздоровлення дітей Івано-Франківської міської територіальної громади влітку 

2021 року.            

 14 травня 2021 року проведено перше засідання координаційної ради.  

 Для організації та проведення оздоровчої кампанії 2021 року з міського 

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

більше ніж у 2019 році (у 2020 році оздоровчу кампанію відмінено у зв’язку з 

пандемією).           

 29 червня проведено 2-ге засідання координаційної ради з питань 

організації оздоровлення та відпочинку дітей міської територіально громади. 

 У першочерговому порядку забезпечується відпочинок та оздоровлення 

дітей, що відносяться до пільгових категорій, визначених Законом України «Про 

оздоровлення і відпочинок дітей»; дітей, батьки яких загинули, постраждали або 

беруть безпосередню участь в АТО та забезпеченні її проведення (учасники 

АТО).           

 Станом на 05.07.2021 року Департаментом забезпечено підбір та 

направлено на оздоровлення 221 дітей пільгових категорій                                               

Івано-Франківської міської територіальної громади, зокрема:   

 До ДП «УДЦ «Молода гвардія» в місті Одеса в 2021 році на оздоровлення 

направлено 41 дитину пільгових категорій (11 дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, 18 дітей з багатодітних сімей, 2 дитини «Д-обліку»,     

1 дитина з сім’ї учасника АТО). 

 



До ДПУ «МДЦ «Артек» в Київській області в 2021 році на оздоровлення 

направлено 15 дітей пільгових категорій (5 дітей з багатодітних сімей, 5 дітей 

з інвалідністю).  

  

З 08.05 по 28.05.2021 року до обласного закладу оздоровлення та 

відпочинку «Карпатські мрії» (с. Микуличин, Яремчанська міська рада) 

здійснено підбір та направлено 10 дітей пільгових категорій (5 дітей учасників 

АТО, 2 дитини з багатодітних сімей, 2 дитини з сімей, що перебувають в 

складних життєвих обставинах, 1 дитина «Д-обліку»).    

 З 01.06.2021 року по 21.06.2021 року до позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Перлина Придністров’я» (с. Михальче, 

Городенківський район) здійснено підбір та направлено 25 дітей пільгових 

категорій (23 дитини з багатодітних сімей, 2 дитини з малозабезпечених сімей).

 З 03.06. по 23.06.2021 року до дитячого закладу санаторного типу 

«Карпатські зорі» (м. Косів, Косівський район) здійснено підбір та направлено 5 

дітей пільгових категорій (3 дитини з багатодітних сімей, 1 дитина з 

малозабезпеченої сім’ї, 1 талановита та обдарована дитина).   

 З 04.06. по 24.06.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та 

відпочинку «Едельвейс» (с. Микуличин, Надвірнянський район) здійснено підбір 

та направлено 13 дітей пільгових категорій (4 дитини учасників АТО, 7 дітей з 

багатодітних сімей, 1 дитина «Д-обліку», 1 талановита та обдарована дитина).

 З 04.06. по 24.06.2021 року до обласного закладу оздоровлення та 

відпочинку «Карпатські мрії» (с. Микуличин, Яремчанська міська рада) 

здійснено підбір та направлено 9 дітей пільгових категорій (6 дітей учасників 

АТО, 3 дитини з багатодітних сімей).       

 З 08.06. по 28.06.2021 року до дитячого закладу санаторного типу 

«Перлина Карпат» (с. Витвиця, Калуський район) здійснено підбір та направлено 

11 дітей пільгових категорій (4 дитини учасників АТО, 5 дітей з багатодітних 

сімей, 2 дитини з малозабезпечених сімей).      

 З 11.06.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Лімниця» (с. Вістова, Калуський район) направлено 7 дітей пільгових 

категорій (2 дітей з сімей учасників АТО, 3 дитини з багатодітних сімей,                 



2 дитини з числа ВПО).          

 З 23.06.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Перлина Придністров’я» (с. Михальче, Городенківський район) направлено         

5 дітей пільгових категорій (1 дитина з багатодітної сім’ї, 4 дитини з сімей 

учасників АТО).           

 З 25.06.2021 року до дитячого закладу санаторного типу «Карпатські зорі» 

(м. Косів, Косівський район) направлено 10 дітей пільгових категорій                   

(2 дитини з сімей учасників АТО, 5 дітей з багатодітних сімей, 1 дитина з 

малозабезпеченої сім’ї, 1 обдарована дитина, 1 дитина що перебуває на             

«Д»-обліку).           

 З 27.06.2021 року  до обласного закладу оздоровлення та відпочинку 

«Карпатські мрії» (с. Микуличин, Яремчанська міська рада) направлено                  

18 дітей пільгових категорій.        

 З 06.07.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Лімниця» (с. Вістова, Калуський район) направлено 14 дітей пільгових 

категорій.            

 З 06.07.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Сокіл» (с. Сокіл, Івано-Франківський район) направлено 38 дітей пільгових 

категорій.  

 

Для організації та проведення оздоровчої кампанії 2021 року з міського 

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

більше ніж у 2019 році (у 2020 році оздоровчу кампанію відмінено у зв’язку з 

пандемією).  

 

 



ПІДТРИМКА ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї 

 

З метою популяризації сімейних цінностей створення  сприятливих умов 

для всебічного  розвитку сім'ї відділом організовано проведення ряду сімейних 

заходів, зокрема: 

- 27 квітня за ініціативи БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» спільно 

з Департаментом молодіжної політики та спорту з нагоди Великодніх свят 

проведено майстер-клас для дітей із сімей що перебувають в складних життєвих 

обставинах.           

  
- 28 квітня з нагоди відзначення Великодніх свят Департаментом 

молодіжної політики та спорту спільно з міським центром «Спорт для всіх»  

організовано акцію «Солодка писанка» для вихованців центру «Містечко 

милосердя святого Миколая»;  

 

https://www.facebook.com/caritas.ivanofrankivsk/?__cft__%5b0%5d=AZXIsk8gUOoHlJQJPHTFHdr7_dbf2TPCPuTnVGkwLEcOeZ4ei5T8xxvOBQcLq7segk_Y4z-CisbaYfx3dJ-xomyeMAigGulXrcWYnVEm11chCrf-Wf4zq1vIoYKpjaAq6OfmGulwEZDE1pHBVbkYXorX-wQCL1Mj2wGW7xXPx6x7VDq_sEKsO8qK6tAunBzF3kg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/depmolodsportif/?__cft__%5b0%5d=AZXIsk8gUOoHlJQJPHTFHdr7_dbf2TPCPuTnVGkwLEcOeZ4ei5T8xxvOBQcLq7segk_Y4z-CisbaYfx3dJ-xomyeMAigGulXrcWYnVEm11chCrf-Wf4zq1vIoYKpjaAq6OfmGulwEZDE1pHBVbkYXorX-wQCL1Mj2wGW7xXPx6x7VDq_sEKsO8qK6tAunBzF3kg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sportdvsihIF/?__cft__%5b0%5d=AZV7F0KbNjsFuP_yCgv85JRg6SRrpS8YnVrH1Qm19biN588Q17y3Yj7L1k7Ok7o8s5tvahJkJF2OmrR6avM2LdX4Dyyz6o1DzQ6v3F6nBYnt8b8Om6A3hUB82xn1kRMic6kD95b4WKbMa5CF4IEVZIbSQFmAnfbEcQKyykOlh2pdZJoHhUJok1U2HIuZrbmVqmY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sportdvsihIF/?__cft__%5b0%5d=AZV7F0KbNjsFuP_yCgv85JRg6SRrpS8YnVrH1Qm19biN588Q17y3Yj7L1k7Ok7o8s5tvahJkJF2OmrR6avM2LdX4Dyyz6o1DzQ6v3F6nBYnt8b8Om6A3hUB82xn1kRMic6kD95b4WKbMa5CF4IEVZIbSQFmAnfbEcQKyykOlh2pdZJoHhUJok1U2HIuZrbmVqmY&__tn__=kK-R


- 29 квітня Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з 

ГО «Віолла» на базі Університету Короля Данила організовано майстер-клас із 

виготовлення великодньої свічки. 

В рамках заходу соціально активна молодь міста мала нагоду виготовити 

своїми руками великодні свічки, які стали чудовим доповненням для великодніх 

кошиків соціально незахищених сімей та тих, які перебувають в складних 

життєвих обставинах; 

 
- за ініціативи колективу Департаменту молодіжної політики та 

спорту, міського центру «Спорт для всіх», Івано-Франківського міського центру 

«Інваспорт» та за підтримки громадської організації «Віолла», а також 

небайдужих та добрих людей 20 соціально незахищених сімей отримали 

великодні продуктові набори; 

 
 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/?__cft__%5b0%5d=AZVdj8Wwfc69hZDcCJnVRBi8oMR6KCuj6G-VczXA5y_kOl3gdjTLI6zVFZL81XrIGB34lNaytATmWmlVxzn3LV2CQFUY-uW_TSCVeKOzVvSZqZCoMfEqIK7uP5hkfhDAXCYcvGkHd_e_sMnH42QMA8jgn2lOHkWH0g0RdSUdKzU_RTO4vz1Cnyw7rhSoLCdkOPU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/depmolodsportif/?__cft__%5b0%5d=AZVdj8Wwfc69hZDcCJnVRBi8oMR6KCuj6G-VczXA5y_kOl3gdjTLI6zVFZL81XrIGB34lNaytATmWmlVxzn3LV2CQFUY-uW_TSCVeKOzVvSZqZCoMfEqIK7uP5hkfhDAXCYcvGkHd_e_sMnH42QMA8jgn2lOHkWH0g0RdSUdKzU_RTO4vz1Cnyw7rhSoLCdkOPU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sportdvsihIF/?__cft__%5b0%5d=AZVdj8Wwfc69hZDcCJnVRBi8oMR6KCuj6G-VczXA5y_kOl3gdjTLI6zVFZL81XrIGB34lNaytATmWmlVxzn3LV2CQFUY-uW_TSCVeKOzVvSZqZCoMfEqIK7uP5hkfhDAXCYcvGkHd_e_sMnH42QMA8jgn2lOHkWH0g0RdSUdKzU_RTO4vz1Cnyw7rhSoLCdkOPU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InvasportIF/?__cft__%5b0%5d=AZVdj8Wwfc69hZDcCJnVRBi8oMR6KCuj6G-VczXA5y_kOl3gdjTLI6zVFZL81XrIGB34lNaytATmWmlVxzn3LV2CQFUY-uW_TSCVeKOzVvSZqZCoMfEqIK7uP5hkfhDAXCYcvGkHd_e_sMnH42QMA8jgn2lOHkWH0g0RdSUdKzU_RTO4vz1Cnyw7rhSoLCdkOPU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InvasportIF/?__cft__%5b0%5d=AZVdj8Wwfc69hZDcCJnVRBi8oMR6KCuj6G-VczXA5y_kOl3gdjTLI6zVFZL81XrIGB34lNaytATmWmlVxzn3LV2CQFUY-uW_TSCVeKOzVvSZqZCoMfEqIK7uP5hkfhDAXCYcvGkHd_e_sMnH42QMA8jgn2lOHkWH0g0RdSUdKzU_RTO4vz1Cnyw7rhSoLCdkOPU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ngoviolla/?__cft__%5b0%5d=AZVdj8Wwfc69hZDcCJnVRBi8oMR6KCuj6G-VczXA5y_kOl3gdjTLI6zVFZL81XrIGB34lNaytATmWmlVxzn3LV2CQFUY-uW_TSCVeKOzVvSZqZCoMfEqIK7uP5hkfhDAXCYcvGkHd_e_sMnH42QMA8jgn2lOHkWH0g0RdSUdKzU_RTO4vz1Cnyw7rhSoLCdkOPU&__tn__=kK-R


- відзначення породіль, які народили дітей на День міста. У 2021 році 

було відзначено 10 матерів. Кожна породілля отримала грошовий сертифікат на 

суму 3 000 гривень.; 

 
- проведення акції «Троянда для матері». З нагоди відзначення Дня 

Матері Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з ГО Родина 

Кольпінга на Прикарпатті за підтримки КП «Центр розвитку міста та рекреації» 

в Парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка організовано висадку 100 

кущів троянд; 

 
 

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

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

Департаментом організовано проєкт «Family practice» - «Простір для сімейного 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/?__cft__%5b0%5d=AZUmiKpVdUJePm5aUJUys6JTH7LhQITLgpHIaoRwPADUuQcC1bo4c6Z3v5baQ3VmZWJxkd3CdpkAMvC8MmSgPiexPM5M6PNnyk-nDCdEc-HS9npr0beweT6fh-A6wmLleO_qo2JC9hl8Lo8xucX5STcGPgE6r_hHlTvX0WEns66biuQoSPaMuIl1D1sXlbRf6rc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kolping.if/?__cft__%5b0%5d=AZUmiKpVdUJePm5aUJUys6JTH7LhQITLgpHIaoRwPADUuQcC1bo4c6Z3v5baQ3VmZWJxkd3CdpkAMvC8MmSgPiexPM5M6PNnyk-nDCdEc-HS9npr0beweT6fh-A6wmLleO_qo2JC9hl8Lo8xucX5STcGPgE6r_hHlTvX0WEns66biuQoSPaMuIl1D1sXlbRf6rc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kolping.if/?__cft__%5b0%5d=AZUmiKpVdUJePm5aUJUys6JTH7LhQITLgpHIaoRwPADUuQcC1bo4c6Z3v5baQ3VmZWJxkd3CdpkAMvC8MmSgPiexPM5M6PNnyk-nDCdEc-HS9npr0beweT6fh-A6wmLleO_qo2JC9hl8Lo8xucX5STcGPgE6r_hHlTvX0WEns66biuQoSPaMuIl1D1sXlbRf6rc&__tn__=kK-R


розвитку» в ході якого проведено серію онлайн вебінарів на тему сім’ї та 

актуальних проблем;  

 
 

- з нагоди відзначення Міжнародного Дня сім'ї, який щорічно 

відзначається в Україні 15 травня Департаментом молодіжної політики та спорту 

спільно БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» та сімейним клубом «Мистецтво 

бути разом» організовано сімейне свято в рамках, якого діти мали нагоду взяти 

участь у різноманітних майстер-класах; 

 

 
 

- 21 травня 2021 року з нагоди відзначення міжнародного Дня сім'ї 

відбувся захід «Родинний калейдоскоп - мрія моєї сім'ї», який організували та 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/?__cft__%5b0%5d=AZVOb9JFsqQyWMoDKZxAR0MyFt-yTB4-USpJH6SZCJ_6yjKqRVhGjXt8QR0dKdTShZ1J-bzmYc9t7YfBTftSkxWd2atWI02aM-jj5HTrENB0U1pRcXOKoTCK9WaOGaerB6VsTerw5aHpJ6au-rnp35nWufKQIKevpcImFrWv24GAiP253NHjNlVV-675bD-GlL0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/caritas.ivanofrankivsk/?__cft__%5b0%5d=AZVOb9JFsqQyWMoDKZxAR0MyFt-yTB4-USpJH6SZCJ_6yjKqRVhGjXt8QR0dKdTShZ1J-bzmYc9t7YfBTftSkxWd2atWI02aM-jj5HTrENB0U1pRcXOKoTCK9WaOGaerB6VsTerw5aHpJ6au-rnp35nWufKQIKevpcImFrWv24GAiP253NHjNlVV-675bD-GlL0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/1394136577578845/?__cft__%5b0%5d=AZVOb9JFsqQyWMoDKZxAR0MyFt-yTB4-USpJH6SZCJ_6yjKqRVhGjXt8QR0dKdTShZ1J-bzmYc9t7YfBTftSkxWd2atWI02aM-jj5HTrENB0U1pRcXOKoTCK9WaOGaerB6VsTerw5aHpJ6au-rnp35nWufKQIKevpcImFrWv24GAiP253NHjNlVV-675bD-GlL0&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/1394136577578845/?__cft__%5b0%5d=AZVOb9JFsqQyWMoDKZxAR0MyFt-yTB4-USpJH6SZCJ_6yjKqRVhGjXt8QR0dKdTShZ1J-bzmYc9t7YfBTftSkxWd2atWI02aM-jj5HTrENB0U1pRcXOKoTCK9WaOGaerB6VsTerw5aHpJ6au-rnp35nWufKQIKevpcImFrWv24GAiP253NHjNlVV-675bD-GlL0&__tn__=-UK-R


провели колектив ліцею №4  спільно з Департаментом молодіжної політики та 

спорту; 

 
 

- з ініціативи Департаменту молодіжної політики та спорту спільно з 

Центром дитячої та юнацької творчості, ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» 

та ГО «Час змін» організовано та проведено свято для дітей з нагоди відзначення 

дня захисту дітей. 

В рамках заходу талановиті та обдаровані дітки порадували мешканців 

міста своїми вокальними і танцювальними виступами, а умілі майстрині навчали 

дітей цікавим майстер-класам; 

 
 

- 18 червня з нагоди відзначення Дня батька організовано та проведено 

концертно-розважальну програму для дітей та їх татусів. 



В рамках свята талановиті та обдаровані дітки радували своїх татусів 

вокальними і танцювальними виступами, виготовляли вітальні листівки та 

просто чудово проводили час разом; 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

- 18 червня з нагоди Дня батька організовано майстер-клас для татів та 

їх дітей. Разом із своїми татами діти освоювали професію пекаря та пекли солодкі 

плетенки; 

 
За ініціативи міського голови в міській територіальній громаді успішно 

реалізовується практика 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. 

 
Впродовж звітного періоду 2021 року видано 50 дитячих наборів «Baby-

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



ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ УКРАЇНИ «МАТИ-ГЕРОЇНЯ» 

 

Впродовж звітного періоду 2021 року відділом підготовлено 2 клопотання 

до Офісу Президента України щодо присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня» жінкам, які народили і виховали до восьмирічного віку 5 і більше 

дітей. 2 лютого 2021 року двом мешканкам міської територіальної громади 

вручено посвідчення та нагрудний знак «Мати-героїня». 

 

 

ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА БУЛІНГУ 

 

Департамент молодіжної політики та спорту згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2018 року №658 «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі» визначений головним 

координатором за реалізацію державної політики з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству у міській територіальній громаді. 

В рамках виконання покладених повноважень за І півріччя 2021 року 

реалізовано ряд заходів, зокрема: 

- 21 січня 2021 року на платформі ZOOM відбулася координаційна 

зустріч з керівництвом Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення.

 Участь в нараді взяв заступник міського голови Олександр Левицький та 

заступник директора Департаменту молодіжної політики та спорту Назарій 

Куземка.           

 Варто відзначити, що місто Івано-Франківськ одне із 5-ти міст України, яке 

було обрано Представництвом Фонду для участі у проєкті UNFPA «Трамплін 

рівності», одним з ключових напрямків якого є розвиток мережі якісних 



спеціалізованих послуг для надання життєвонеобхідної допомоги постраждалим 

від домашнього насильства та насильства за ознакою статі; 

 
 

- 11 лютого 2021 року до Івано-Франківська з офіційним візитом 

завітала делегація Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення. 

 
 

Варто відзначити що згідно співпраці з обраними містами планується надання 

фінансової та технічної підтримки у створенні кризових кімнат для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства, підготовці спеціалістів кризових 

кімнат і забезпеченні професійного супроводу для якісного та сталого їх 

функціонування, а також удосконаленні механізмів координації та взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству; 

 



- 6 травня з нагоди відзначення Міжнародного дня протидії булінгу 

Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з відділом ювенальної 

превенції ГУ НП в Івано-Франківській області за сприяння керівництва Ліцею 

№10 проведено просвітницький захід «Ми проти булінгу». 

Захід був присвячений одній з найбільш поширених проблем з якими 

доводиться зіштовхуватися учням в рамках освітнього процесу; 

 
- 20 травня за ініціативи Департаменту молодіжної політики та спорту 

спільно з Департаментом освіти і науки та ГО «Родина Кольпінга на 

Прикарпатті» організовано тренінг на тему: «Булінг, як складова домашнього 

насильства. Формування безпечного освітнього простору». 

Участь у тренінгу взяли соціальні педагоги закладів загальної середньої 

освіти міської територіальної громади; 

 

https://www.facebook.com/kolping.if/?__cft__%5b0%5d=AZWgkviQ0GjSR78U1siTO_IjIL-8PSWZW2XZhC0N1-W3ep9-8DXb8_Tal97B9u_X3ZQvjLBp7mRIoH6O7aFv_saJSDtgWxCwLXArHU8DbFUUds7K7x8oZbsgmAyfVtndnUk5lO_L-qQhOfXFhj35sWSZDVJMqIckG6ftkcPi3rycWZFQzaWop9gBMCN2Y8LJMw8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kolping.if/?__cft__%5b0%5d=AZWgkviQ0GjSR78U1siTO_IjIL-8PSWZW2XZhC0N1-W3ep9-8DXb8_Tal97B9u_X3ZQvjLBp7mRIoH6O7aFv_saJSDtgWxCwLXArHU8DbFUUds7K7x8oZbsgmAyfVtndnUk5lO_L-qQhOfXFhj35sWSZDVJMqIckG6ftkcPi3rycWZFQzaWop9gBMCN2Y8LJMw8&__tn__=kK-R


 

- 24 травня відбулася робоча нарада з питань покращення взаємодії та 

комунікації між суб'єктами відповідальними за реалізацію державної політики з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству у Івано-Франківській 

міській територіальній громаді. 

За підсумками проведеної наради суб'єктами було напрацьовано та 

взаємопогоджено механізм оперативного реагування на випадки вчинення 

домашнього насильства та надання кваліфікованої допомоги особам, які 

постраждали; 

 

- з 14.05. по 30.05.2021 року у міській територіальній громаді за 

ініціативи Департаменту молодіжної політики та спорту спільно з 

департаментом освіти і науки було проведено конкурс малюнків на тему: «Стоп 

булінг» для учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців 

закладів позашкільної освіти; 

 

  



- систематично спільно з суб’єктами відповідальними за протидію 

домашньому насильству працівники Департаменту беруть участь у відвідинах 

сімей у яких вчиняється насильство за місцем проживання для з'ясування причин 

та обставин виникнення у них конфліктних ситуацій та домашнього насильства. 

В ході відвідин комісією складаються відповідні акти оцінки потреб сімей 

та акти обстеження житлово-побутових умов, а також надаються практичні 

рекомендації щодо уникнення побутових конфліктів; 

 

- 30 травня Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з 

Головним управлінням національної поліції в Івано-Франківській області та      

ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» проведено тренінг для працівників 

правоохоронних органів на тему: «Комунікаційні стратегії з вирішення 

конфліктів та запобігання насильству в роботі поліцейських». 

Метою заходу стало поглиблення комунікації та взаємодії в питанні 

ефективного реагування на випадки домашнього насильства та здобуття нових 

методологічних підходів у вирішенні конфліктів. 

 



ПРОПАГУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

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 2021-2024 роки», яка була затверджена на 

сесії Івано-Франківської міської ради (рішення від 24.12.2020 року № 347-3).

 15 січня 2021 року за ініціативи Департаменту молодіжної політики та 

спорту Івано-Франківської міської ради спільно з Службою у справах дітей, ГО 

«Принцип+» та ГО «Сокіл свободи» організовано вуличну акцію під назвою – 

«Цінуй життя».  

 

У зв'язку із збільшенням кількості різноманітних соціальних мереж та 

месенджерів зросла і кількість забороненого контенту із пропозицією придбання 

наркотичних речовин в середовищі підлітків та молоді, яка відображається у 

якості графічної реклами на фасадах житлових будинків, огорожах та інших 

будівлях комунальної власності.        

 26 лютого 2021 року за ініціативи Департаменту молодіжної політики та 

спорту Івано-Франківської міської ради спільно з відділом ювенальної превенції 

Івано-Франківського районного управління поліції та Молодіжна Свобода 

організовано вуличну акцію під назвою – «Молодь за майбутнє без наркотиків».

 24 травня уже втретє у цьому році проведено акцію по знищенню 

наркореклами.           

 25 червня на вулицях міста, зокрема в мікрорайоні "БАМ" проведено 

вуличну акцію по знищенню наркотичної реклами, яка відображена в графічних 

https://www.facebook.com/molodizhnasvodobaif/?__cft__%5b0%5d=AZUWBgmUK3L5Kf6rdkVl49Y9_ynKe4Ww20ZD2jW-VIx0n5Tma8wluM7lLF9tHxDk-iEBRElWXwqkwj5M7GQyxBMGScpoU8BiqfuHj_qUImitmESW9kEHJs1UzjJvSknq261k1gFmMv-uw-0JuEd1FYviBE8z_6zK_1eX-ifHYeLNJQRGg8wE2YSxTMki2gO5MwI&__tn__=kK-R


написах на фасадах житлових будинків та об'єктах приватної та комунальної 

власності. 

 

У лютому 2021 року в рамках реалізації вищезазначеної програми та з 

метою привернення уваги суспільства до проблеми наркореклами і заклику до її 

самовільного знищення за участі зіркових спортсменів міста було знято 

соціальний ролик під назвою: «Будьте уважні до своїх дітей, адже прихована 

небезпека зовсім поруч». 

  



Виготовлено та систематично розміщується на біл-бордах міста соціальна 

реклама, яка спрямована на профілактику та боротьбу із вживанням алкоголю. 

  

В закладах загальної середньої освіти міста спільно з Департаментом 

освіти та науки, а також небайдужими громадськими активістами, 

спортсменами, поліцейськими та представниками духовенства організовано 

проведення «Уроків тверезого життя».  

 

Впродовж навчального періоду 2020-2021 років зазначеними 

уроками охоплено 28 закладів загальної середньої освіти міста та охоплено 

понад 2 тисячі учнів. 



Розпорядженням міського голови від 17.03.2021 року №120-р «Про 

затвердження персонального складу робочої групи з виявлення фактів продажу 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання 

тютюнових виробів без їх згоряння неповнолітнім в Івано-Франківській міській 

територіальній громаді» у місті створено рейдову групу діяльність якої 

спрямована на виявлення порушення законодавства у сфері продажу алкоголю і 

тютюну неповнолітнім. 

 

Впродовж І півріччя 2021 року рейдовою групою спільно з 

правоохоронцями виявлено та задокументовано 18 фактів продажу алкоголю 

неповнолітнім особам та складено відповідно протоколи за статтею 156 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

 

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 24.12.2020 року  

№ 348-3 прийнято Програму «Молодь Івано-Франківської міської територіальної 

громади 2021-2025 роки».  

У звітному періоді організовано та проведено молодіжні заходи та акції, 

зокрема: 

29.01.2021 року в рамках відзначення 103-ї річниці бою під Крутами у 

Меморіальному сквері (вул. Мельника) проведена панахиді за полеглими 

Героями Крут. По завершенні богослужіння молодь поклала квіти до могил 



стрільців УГА, Героя України Романа Гурика, правоохоронців та добровольців, 

які загинули під час війни на Сході України в зоні проведення АТО та запалила 

свічки на їх могилах. 

 

15.02.2021 року  у парку воїнів-афганців за участі представників 

духовенства, міської влади та учасників бойових дій в Республіці Афганістан 

проведено віче-реквієм, під час якого відслужена панахида за загиблими 

воїнами-афганцями.        

 18.02.2021 року за участю представників духовенства, влади, молоді та 

учасників Революції Гідності відбулися поминальні заходи на вшанування 

Героїв Небесної Сотні. Цього дня за участі представників міської і обласної 

влади, відбулося покладання квітів до стіни пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

 19 лютого в Україні та світі відбулася тиха акція «Ангели пам’яті» із 

вшанування Героїв Небесної Сотні, які полягли за українську свободу під час 

Революції Гідності. Акція не оминула і вулиці міста Івано-Франківськ. Молоді 

активісти спільно із працівниками Департаменту прикрасили вул. Незалежності 

«Стометрівку» від Вічевого майдану до аж до вулиці Івана Франка. 

 



Згодом відбулась хода пам’яті Героїв Небесної Сотні за маршрутом: 

Вічевий майдан – вул. Незалежності – вул. Мельника – Меморіальний сквер. 

 21.02.2021 року відбулася хода громадськості присвячена річниці під          

м. Дебальцеве. У Меморіальному сквері відбулося віче-реквієм та хода 

громадськості за маршрутом: Майдан Шептицького, 22 – Вічевий майдан – вул. 

Незалежності – вул. Мельника – Меморіальний сквер.    

 05.03.2021 року до роковин загибелі головнокомандувача УПА Романа 

Шухевича, було впорядковано територію біля пам’ятника головнокомандувача 

та встановлено розети з державними прапорами.    

 10.04.2021 року початок роботи над фінальною заявкою міста у  проєкті 

«Молодіжна столиця 2022», робота над відео презентацією. 

 
07.05.2021 року до святкування 359 річниці Івано-Франківська, відбулося 

урочисте розгортання молоддю найбільшого прапору міста, на площі І. Франка. 

 



 

14.05.2021 року у Києві відбувся завершальний етап «Молодіжної 

Столиці», де місто Івано-Франківськ увійшло у десятку міст фіналістів. 

 

 
 

21.05.2021  року з нагоди дня вишиванки в середмісті Івано-Франківська 

проведено патріотичну акцію в рамках, якої представників Руської Трійці, які є 

символом національного відродження в Галичині одягнуто у вишиванки, що є 

генетичним кодом нації та української ідентичності. 

 
 



18.06.2021 року відбувся Регіональний форум молоді, який став 

платформою для спілкування людей у площині молодіжної політики, 

налагодження співпраці та обміну досвідом. Участь у форумі взяло 40 учасників.  

 
 

 

 



21.06.2021 року відкриття фото виставки молодих та талановитих 

фотографів міста. 

 
В рамках загальноміських заходів на відзначення Дня молоді з 23.06. по 

25.06.2021 року Департаментом молодіжної політики та спорту ініційовано   

«Український кіно-марафон» в рамках якого було здійснено показ 2 кінострічок, 

зокрема: «Жінки, які грають в ігри» та «Сторожова застава». Захід відбувався в 

підземному переході «Вагабундо».  

 



26.06.2021 року відбулося святкування з нагоди Дня молоді. Урочистості 

розпочалися із ярмарку молодіжних громадських організацій у Палаці 

Потоцьких «Простір Інноваційних Креацій «Палац». У ярмарку взяло участь 

близько 12 молодіжних громадських організацій, які мали можливість 

познайомитись та обмінятись досвідом. Також по завершенню заходу усі 

бажаючі мали змогу отримати цінні призи та подарунки із логотипами 

організацій. Вечірня програма дня Молоді складалась із двох частин. Спочатку 

було проведено танцювальний майстер клас від Maasai Dance School та I.F. you 

dance. Учасники заходу мали можливість навчитись кругової сальси, та базовим 

елементам хіп-хопу.  

 
 

 
 

 



Особливо активну та креативну молодь з нагоди свята було нагороджено 

подяками міського голови, за особистий внесок у розвиток молодіжної політики. 

 
 

Впродовж звітного періоду проведено зустрічі із представниками 

громадських організацій, які ініціюють створення молодіжного консультативно-

дорадчого органу при міській раді (Молодіжна рада).  

Розміщено оголошення про конкурс програм та проєктів інститутів 

громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка з міського 

бюджету в газеті «Західний кур’єр», на офіційному сайті міста 

http://www.mvk.if.ua/actual/52362?fbclid=IwAR2KE6a0M3HleeyrY6ThOT5MDKR

VbL7W6z48E8SMD44gXFCKOAr49Sc6Uns  та офіційній сторінці Департаменту 

https://www.facebook.com/.   

 Івано-Франківській громаді вдалося долучитися до проєкту «Індекс 

благополуччя молоді». Індекс благополуччя молоді (ІБМ) – зручний онлайн 

інструмент, розроблений #UNFPAUkraine для муніципалітетів, який дає 

можливість швидко та зручно досліджувати стан молоді у місті та на базі цих 

даних вдосконалювати молодіжну політику та проєкти з розвитку молоді. 

 

ВІДДІЛ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

За період з 01.01.2021 по 30.06.2021 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 26 141 

500,00 гривень, з них у звітному періоді профінансовано 15 680 254,22 гривень.  

За кошти міського бюджету здійснюється фінансова підтримка                          

23 громадських організацій та федерацій з видів спорту. 

https://www.facebook.com/


За період з 01.01.2021 по 30.06.2021 року на реалізацію програми 

утримання та фінансова підтримка спортивних споруд з міського бюджету 

передбачено виділення коштів в сумі 4 150 000,00  гривень, профінансовано 

2 136 744,10 гривень.  

За період з 01.01.2021 по 30.06.2021 року на реалізацію програми 

утримання та фінансова підтримка спортивних споруд з міського бюджету по 

спеціальному фонду передбачено виділення коштів в сумі 150 000,00 гривень.  

Для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту  у 

міському бюджеті передбачено 1 500 000,00 гривень, з них у звітному періоді 

профінансовано 614 724,42 гривень.     

Для проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту у 

міському бюджеті передбачено 1 042 200,00 гривень, з них у звітному періоді 

профінансовано 411 031,18 гривень. 

На забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних 

органів у справах молоді передбачено 699 000,00 гривень, профінансовано 

120 550,00 гривень. 

За період з 01.01.2021 по 30.06.2021 року кошторисом міського центру 

«Інваспорт» на проведення спортивно-масових заходів передбачено 185 000 ,00 

гривень, з них у звітному періоді профінансовано 35 746,00 гривень. 

За період з 01.01.2021 по 30.06.2021 кошторисом міського центру «Спорт 

для всіх» на проведення спортивно-масових заходів передбачено 314 000,00 

гривень, з них у звітному періоді профінансовано 99489,00 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

