
 

Інформація 

про виконання    Міської  програми соціального захисту членів сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на 2021-2025 роки (затверджена 

рішенням Івано-Франківської  міської ради від 24.12.2020р. № 353-3) 

 

        В місті Івано-Франківську розпорядженням міського голови від 04.09.2014 

року №330-р  створено Координаційний комітет допомоги учасникам АТО/ООС, 

які постраждали під час бойових дій, та членам їх сімей.  Координаційний 

комітет забезпечує в межах наявних можливостей надання одноразової 

матеріальної допомоги, оперативне розв’язання проблем, з якими звертаються 

учасники АТО/ООС (в т.ч. бійці-добровольці АТО/ООС) чи члени їх сімей,  

поранені учасники в зоні проведення АТО/ООС (в т.ч. бійці-добровольці 

АТО/ООС) чи членам їх сімей  а також члени сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС (в т.ч. бійців-добровольців АТО/ООС), що потребують 

особливої уваги чи перебувають в складних життєвих обставинах. 

         На 2021  рік з коштів  бюджету Івано-Франківської міської територіальної 

громади для надання матеріальних допомог івано-франківцям, які брали участь в 

зоні АТО  було передбачено 1млн. грн. 

 У 2021 році проведено 8 засідань Координаційного комітету, на якому 

розглянуто 152 звернення та надано одноразову матеріальну допомогу 

учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС  

на загальну суму  675 тис. грн, а саме:    

  - 8 пораненим учасникам у зоні проведення АТО/ООС  надано одноразову 

матеріальну допомогу на лікування  на загальну суму 64 тис.500 грн.; 

- 95 учасникам АТО/ООС надано одноразову матеріальну допомогу на загальну 

суму 257 тис.500 тис. грн; 

- 3 членам сімей  померлих учасників  АТО/ООС  надано одноразову матеріальну 

допомогу на встановлення пам’ятника на загальну суму 135 тис. грн.; 

- 3 членам сімей  загиблих (померлих) учасників АТО/ООС надано одноразову  

матеріальну допомогу на лікування на загальну суму 8 тис. грн. 

  - 43 членам сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО/ООС надано одноразову 

матеріальну допомогу  до роковин загибелі (смерті) учасника АТО/ООС  на 

загальну суму 210 тис. грн. 

  З нагоди відзначення в Івано-Франківській міській територіальній громаді 

30-ї річниці Незалежності України згідно рішення виконавчого комітету  від 

05.08.2021 року №1101 «Про надання одноразових матеріальних допомог» з 

коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади виділено 

одноразові матеріальні допомоги 264  особам з інвалідністю внаслідок війни з 

числа учасників АТО/ООС та військовослужбовців, резервістів, добровольців, 

які отримали  поранення під час проведення антитерористичної операції в 

східних  областях України, постраждалих на Майдані  під час Революції Гідності 

на загальну суму 264000 гривень (по 1000 грн. кожному). 

         Згідно  рішення виконавчого комітету від 12.08.2021 року №1143 «Про 

вручення сертифікатів на придбання шкільного приладдя»  з   нагоди Дня знань 

в Івано-Франківській міській територіальній громаді, свята Першого портфелика  



департамент соціальної політики виконкому міської ради,  Івано-Франківський 

міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах 

дітей організували  вручення сертифікатів на придбання шкільного приладдя 193 

дітям, учням 1-9 класів з числа сімей учасників АТО/ООС, батьки яких є: 

особами з інвалідністю внаслідок війни, пораненими, багатодітними на загальну 

суму 145 тис. 500 грн.  

     До Дня захисника України, 79-ї річниці створення Української Повстанської 

Армії,   Дня Українського козацтва та Дня захисника України згідно рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 01.10.2021 року 

№1332 «Про надання одноразових матеріальних допомог» з коштів  бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади виділено одноразову 

матеріальну  допомогу 266 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників АТО/ООС та військовослужбовців, резервістів, добровольців, які 

отримали поранення під час проведення антитерористичної операції в східних 

областях України, постраждалих на Майдані під час Революції Гідності на 

загальну суму 266000 гривень (по 1000 грн. кожному). 

      

     До Дня захисника України, 79-ї річниці створення Української Повстанської 

Армії,   Дня Українського козацтва та Дня захисника України згідно рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 01.10.2021 року 

№1331 «Про надання одноразової матеріальної допомоги» з коштів  бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади виділено одноразову 

матеріальну  допомогу 58 членам сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО/ООС на загальну суму 58000 гривень (по 1000 грн. кожному). 

            

        Департаментом соціальної політики з 11.06.2021 року по 31.12.2021 року   

направлено на оздоровлення в «Лімницю»  25 дітей  з числа членів сімей 

загиблих учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни, УБД 

АТО/ООС, та багатодітних сімей, а саме: 

 

-7 дітей членів сімей загиблих учасників АТО/ООС; 

-6 дітей батьки яких є особами з  інвалідністю внаслідок війни АТО/ООС; 

-8 дітей з числа багатодітних сімей УБД АТО/ООС; 

-4 дітей батьки яких є  УБД АТО/ООС. 

 У департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської 

ради (вул. Грушевського, 29, каб.10, тел.75-80-81) розпорядженням міського 

голови від 23.05.2016 року №324-р  запроваджено роботу «Єдиного вікна» з 

наданням пільг з оплати за житлово-комунальні послуги учасникам АТО/ООС  

та членам їх сімей. 

       Рішенням Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020 року №354-3 

затверджено Положення про порядок звільнення учасників бойових дій 

АТО/ООС, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) під час участі в 

АТО/ООС та учасників АТО/ООС, членів їх сімей – мешканців Івано-

Франківської міської територіальної громади від сплати за житлово-

комунальні послуги на 2021-2025 роки.  



       Відповідно до рішення за рахунок коштів з бюджету Івано-Франківської 

міської територіальної громади пільгами на житлово-комунальні послуги 

користуються такі категорії громадян: 

      -    учасники АТО/ООС та члени їх сімей (100%); 

      -    учасники бойових дій АТО/ООС (25%); 

      -    члени сімей загиблих в АТО/ООС ( 50%). 

  У 2021 році  з   бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади 

виділено 9 млн. 982 тис. 600 грн. для відшкодування витрат організаціям-

надавачам послуг за надані пільги на  житло та комунальні послуги для даних 

категорій. 

      В Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків станом на 

31.12.2021 р. зареєстровано: 

- 2285 учасників бойових дій, з числа учасників АТО/ООС (пільги у розмірі 75% 

з коштів державного бюджету та 25% з коштів бюджету Івано-Франківської 

міської територіальної громади); 

- 73 члени сімей загиблих (померлих) в зоні проведення  АТО/ООС (пільги у 

розмірі 50% з коштів державного бюджету та 50% з коштів бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади). 

     До тимчасового реєстру учасників АТО/ООС та членів їх сімей внесено 

інформацію про 158 учасників АТО/ООС, яким з коштів Івано-Франківської 

міської територіальної громади  відшкодовуються пільги в розмірі 100%. 

         Для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на оплату за 

житлово-комунальні послуги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, членам 

сімей загиблих в АТО/ООС та учасникам бойових дій з коштів бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади  у 2021 році профінансовано   

організаціям – надавачам послуг за надані пільги: 7 млн. 402 тис. 600 грн.    

       Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради від 05.02.2021 року №165 «Про надання щомісячних матеріальних 

допомог» департаментом щомісячно проводиться виплата родинам учасників 

АТО/ООС, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

АТО/ООС,  під час виконання службових обов’язків чи проходження  служби в 

зоні проведення АТО/ООС у розмірі встановленого прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. Станом на 31.12.2021 року 58 родинам  загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС надано матеріальних допомог в сумі 1 млн.650 тис. 97 грн. 

         

              Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

сприяє підвищенню громадської свідомості учнів та учнівської молоді, в 

закладах загальної середньої освіти сплановано та проводяться заходи з 

патріотичного виховання молоді. На базі Центру  патріотичного виховання 

учнівської молоді ім. Степана Бандери функціонують: творче об’єднання «За 

честь! За славу! За народ!», гурток «Історичне краєзнавство».  

Впродовж листопада-грудня 2021 року проходила акція «Напиши лист 

воїну» на підтримку наших воїнів, які охороняють спокій українців, ризикуючи 

щохвилини своїм життям. 15 грудня 2021 року передано листи волонтеру, який 

доставить їх в 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду.  

https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-%D1%96%D0%BC-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8-112051763830604/?__cft__%5b0%5d=AZV4zQVryqj0VkbceERc0sLoGizVyDBMwcAefIFqyBh_OjYv-SMp5sJyVcHdC8nrka7HxuseTFM42NJJvBaoohY0zcadzhHUM3C4Yf1FnezldMBmCEeFcqxQCbuwtpdw8Z-bqarMjbVVWCTQfJkcxPlT0h_NvEvSFU1XaqZWFLjCFNP_B7z9MMRBRxPERuFZsN-V0A5ReJa3fuFf4guJT699&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-%D1%96%D0%BC-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8-112051763830604/?__cft__%5b0%5d=AZV4zQVryqj0VkbceERc0sLoGizVyDBMwcAefIFqyBh_OjYv-SMp5sJyVcHdC8nrka7HxuseTFM42NJJvBaoohY0zcadzhHUM3C4Yf1FnezldMBmCEeFcqxQCbuwtpdw8Z-bqarMjbVVWCTQfJkcxPlT0h_NvEvSFU1XaqZWFLjCFNP_B7z9MMRBRxPERuFZsN-V0A5ReJa3fuFf4guJT699&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R


До Дня Збройних Сил України для наших захисників юні учасники гуртка 

«Козацькими стежками» підготували щирі вітання та святкові листівки.  

«Свіча пам'яті» на пошанування жертв голодомору 1932-1933 р.р. 

27.1.2021 року проведено традиційну акцію, яку щорічно проводять міська рада 

учнівського самоврядування та творче учнівське об'єднання «За честь! За славу! 

За народ!». 27 листопада 2021 року у Центрі патріотичного виховання 

учнівської молоді імені С. Бандери педагоги закладу, активісти міського 

учнівського самоврядування та творчого об'єднання «За честь! За славу! За 

народ!» провели загальноміський урок пам'яті «Минуле стукає в наші серця». 

23.11.2021р. у ЦПВ ім. Степана Бандери проведено загальноміський урок 

мужності «Майдан!» до Дня Гідності та Свободи. до Дня Гідності та Свободи 

учасники театральної студії «МІФіЯ» створили відео роботу «Не можу 

дивитись, заплющивши очі...».  

13 жовтня 2021 року проведено урочистий захід до Дня захисників і 

захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці, українського козацтва та 79-

ої річниці створення УПА. 

 Враховуючи рішення обласної ради від 24.03.2017 року № 471-13/2017 

Департамент сприяє безкоштовному навчанню у закладах професійно-технічної 

та вищої освіти дітей, батьки яких постраждали (загинули) під час масових акцій 

громадського протесту та під час проведення АТО/ООС, за наявності 

відповідного подання адміністрації закладів загальної середньої освіти. 

 
              Управлінням охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради  

розроблена «Дорожня карта надання медичної допомоги, відновного лікування 

та реабілітаційних заходів для учасників антитерористичної операції, членів 

загиблих в АТО». Призначені відповідальні особи за стан медичного 

забезпечення та створення бази даних учасників АТО/ООС і демобілізованих 

військовослужбовців, встановлено інформаційні табло. 

В кожному структурному підрозділі комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної 

допомоги Івано-Франківської міської ради» працює комісія для проведення 

медичних оглядів учасників АТО/ООС. Медичні огляди проводяться членами 

медичної комісії із залученням за потребою лікарів вузьких спеціальностей, 

проводиться повне лабораторне та діагностичне обстеження. 

Стаціонарна допомога учасникам АТО/ООС та членам їх сімей надається в 

комунальному некомерційному підприємстві «Центральна міська клінічна 

лікарня Івано-Франківської міської ради» та комунальному некомерційному 

підприємстві «Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради», де 

для даної категорії населення обладнані окремі палати в кількості 68 ліжок. 

На  диспансерному  обліку  перебуває  1010 учасників АТО/ООС, серед 

яких: 876 осіб  перебувають під  диспансерним   наглядом  терапевтів,     125 осіб 

- хірургів, 271 особа - невропатологів, 63 особи - ортопедів, 65 осіб - психіатрів,   

44 особи - урологів, 63 особи - офтальмологів, 90 осіб - інших спеціалістів. 

Стаціонарно проліковано 152 учасники АТО/ООС, проліковано вдома - 15 

учасників АТО/ООС. Санаторно-курортне лікування отримало 24 учасники 

АТО/ООС. Проліковано 3 учасники АТО/ООС в комунальному некомерційному 

підприємстві «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної 



ради»,  м. Коломия. 

Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради  

Рішенням міської ради від 28.01.2021 року: 

- надано дозвіл 1 члену сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС на 

складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення 

особистого селянського господарства, в районі мкрн. «Черешеньки»; 

- надано дозволи 2 учасникам АТО/ООС на складання проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, для індивідуального житлового 

будівництва, на вул. Смерековій та вул. Ю. Романчука, мкрн. «Опришівці»; 

- затверджено проєкт землеустрою та передано у власність 1 учаснику 

АТО/ООС земельну ділянку, для ведення особистого селянського господарства, 

в с. Підлужжя, урочище «Крижовать»; 

- затверджено проєкти землеустрою та передано у власність 5 учасникам 

АТО/ООС земельні ділянки: на вул. Об’їздовій, вул. Хриплинській, в с. Черніїв, 

урочище «Мазурське»;  в с. Підлужжя: на вул. Довженка та в урочищі «Луги», 

для індивідуального житлового будівництва. 

- затверджено проєкт землеустрою та передано у власність 1 учаснику 

АТО/ООС земельну ділянку, для індивідуального садівництва, в мкрн. 

«Опришівці». 

Рішенням міської ради від 29.04 .2021 року: 

- надано дозволи 3 учасникам АТО/ООС на складання проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, для ведення особистого селянського 

господарства, на вул. І. Левинського, в районі р. «Бистриця Надвірнянська»; 

- надано дозвіл 1 учаснику АТО/ООС на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального житлового 

будівництва, на вул. Лозовій; 

- надано дозволи 3 учасникам АТО/ООС на складання проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, для будівництва індивідуального гаража, з 

них: 2 на вул. А. Головатого, 14, ГБК №14 та 1 - на вул. Л. Ребета; 

- затверджено проєкт землеустрою та передано у власність 1 учаснику 

АТО/ООС земельну ділянку, для ведення особистого селянського господарства, 

в с. Підлужжя, урочище «Крижовать»; 

- затверджено проєкти землеустрою та передано у власність 3 учасникам 

АТО/ООС земельні ділянки, для індивідуального житлового будівництва, на вул. 

А. Головатого, в с. Вовчинець, вул. Пшенична, 3, в с. Підлужжя, вул. Мартовича, 

30;  

- затверджено проєкти землеустрою та передано у власність 5 учасникам 

АТО/ООС земельні ділянки, для будівництва індивідуального гаража, з них: 4 на 

вул. А. Головатого, 1 - на вул. Незалежності; 

- затверджено проєкти землеустрою та передано у власність 3 учасникам 

АТО/ООС земельні ділянки, для індивідуального садівництва, з них: в мкрн. 

«Опришівці», та в с. Крихівці, на вул. Перети, 2, 3. 

Рішенням міської ради від 08.07 .2021 року: 

- надано дозволи 3 членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 

та 1 учаснику АТО/ООС на складання проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, для індивідуального житлового будівництва, з них: 3 - в с. 

Черніїв, урочище «Берчуки» та 1 - в с. Вовчинець в районі вул. Берегової; 



- надано дозвіл 1 учаснику АТО/ООС на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва, в с. 

Черніїв; урочище «Під горою справа»; 

- затверджено проєкт землеустрою та передано у власність 1 учаснику 

АТО/ООС земельну ділянку, для індивідуального житлового будівництва, в с. 

Вовчинець,   вул. Колодіївська, 16;  

- затверджено проєкт землеустрою та передано у власність 1 учаснику 

АТО/ООС земельну ділянку, для будівництва індивідуального гаража, на вул. 

Надрічній,    поруч ГБК №8; 

- затверджено проєкти землеустрою та передано у власність 10 учасникам 

АТО/ООС земельні ділянки, для індивідуального садівництва, з них:  9 - в мкрн. 

«Опришівці», та 1 - в с. Вовчинець, в районі вул. Мельника - сад. тов. «Калиновий 

гай».   

Рішенням міської ради від 16.09.2021 року: 

- надано дозволи 9 учасникам АТО/ООС на складання проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, для індивідуального житлового 

будівництва, з них: 1 -  в районі мкрн. «Черешеньки» та 8-ом - в с. Драгомирчани, 

урочище «Долина»; 

- надано дозволи 3 членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 

на складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, для 

будівництва індивідуальних гаражів, на вул. А. Головатого, 14, ГБК №14; 

- надано дозвіл 1 учаснику АТО/ООС на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва, в сад. тов. 

«Бистриця Надвірнянська»; 

- затверджено проєкт землеустрою та передано у власність 1 учаснику 

АТО/ООС земельну ділянку, для індивідуального житлового будівництва, в с. 

Підлужжя,  вул. Мартиновича, 34, урочище «Луги»;  

- затверджено проєкт землеустрою та передано у власність 1 учаснику 

АТО/ООС земельну ділянку, для індивідуального садівництва, в мкрн. 

«Опришівці». 

Рішенням міської ради від 26.11.2021 року: 

- надано дозволи 1 члену сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС та 

1 учаснику АТО/ООС на складання проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, для індивідуального житлового будівництва, в с. Підлужжя, 

урочище «Крижовать» та в с. Хриплин, вул. Меживодівська; 

- затверджено проєкти землеустрою та передано у власність 2 учасникам 

АТО/ООС земельні ділянки, для ведення особистого селянського господарства,   

в с. Камінне, урочище «Мельники»;  

- затверджено проєкти землеустрою та передано у власність 4 учасникам 

АТО/ООС земельні ділянки, для індивідуального житлового будівництва, на вул. 

Лозовій, вул. Ю. Романчука мкрн. «Опришівці»; 2-ом - в с. Черніїв, урочище 

«Мазурське»;  

- затверджено проєкти землеустрою та передано у власність 6 учасникам 

АТО/ООС земельні ділянки, для індивідуального садівництва, 1-ому - в с. 

Крихівці,  вул. Воїнів АТО, 3-ом - в с. Крихівці, вул. Перети, 2-ом в с. Черніїв, 

урочище «Під горою справа».   

Рішенням міської ради від 23.12.2021 року: 



- надано дозвіл 1 учаснику АТО/ООС на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського 

господарства,          в с. Микитинці, масив «За елеватором»; 

- надано дозвіл 1 учаснику АТО/ООС на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального житлового 

будівництва,    в с. Підпечери, вул. Роксолани; 

- надано дозвіл 1 учаснику АТО/ООС на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва, в с. 

Братківці,         сад. тов. «Поляна»; 

- затверджено проєкт землеустрою та передано у власність 1 учаснику 

АТО/ООС земельну ділянку, для ведення особистого селянського господарства, 

в с. Узин;  

- затверджено проєкти землеустрою та передано у власність 3 учасникам 

АТО/ООС земельні ділянки, для індивідуального житлового будівництва:  на 

вул. Смерековій та 2-ом - в с. Вовчинець, вул. Зоряна, 1, вул. Пшенична, 27;   

 

Департамент молодіжної політики та спорту  

Для організації та проведення оздоровчої кампанії 2021 року з бюджету 

Івано-Франківської міської ради  було виділено кошти у розмірі 1 млн. 500 тис. 

грн.  

При здійсненні підбору і направлення дітей на оздоровлення та відпочинок 

Департамент активно співпрацює з обласним центром допомоги учасникам АТО 

та Івано-Франківським обласним об’єднанням воїнів АТО. 

У першочерговому порядку забезпечувався 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/ООС).     

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

5 дітей з сімей учасників АТО/ООС.   

До ДПУ «МДЦ «Артек» в Київській області на оздоровлення направлено 1 

дитину з сім’ї учасника АТО/ООС.   

З 08.05 по 28.05.2021 року до обласного закладу оздоровлення та 

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

направлено на оздоровлення 5 дітей учасників АТО/ООС.   

З 04.06. по 24.06.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та 

відпочинку «Едельвейс» (с. Микуличин, Надвірнянський район) направлено на 

оздоровлення  4 дитини учасників АТО/ООС.   

З 04.06. по 24.06.2021 року до обласного закладу оздоровлення та 

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

направлено на оздоровлення  6 дітей учасників АТО/ООС.   

З 08.06. по 28.06.2021 року до дитячого закладу санаторного типу 

«Перлина Карпат» (с. Витвиця, Калуський район) направлено на оздоровлення 4 

дитини учасників АТО/ООС.       

З 11.06.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Лімниця» (с. Вістова, Калуський район) направлено на оздоровлення 2 дітей з 

сімей учасників АТО/ООС.  



З 23.06.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

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

оздоровлення 4 дитини з сімей учасників АТО/ООС.      

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

(м. Косів, Косівський район) направлено на оздоровлення 2 дитини з сімей 

учасників АТО/ООС.  

З 27.06.2021 року до обласного закладу оздоровлення та відпочинку 

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

оздоровлення 9 дітей учасників АТО/ООС.  

З 06.07.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Лімниця» (с. Вістова, Калуський район) направлено на оздоровлення 5 дітей 

учасників АТО/ООС.    

З 06.07.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Сокіл» (с. Сокіл, Івано-Франківський район) направлено на оздоровлення 11 

дітей учасників АТО/ООС.    

З 20.07.2021 року до обласного закладу оздоровлення та відпочинку 

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

оздоровлення 11 дітей учасників АТО/ООС.       

З 04.08.2021 року до закладу оздоровлення та відпочинку «Прикарпатські 

зорі» (с. Слобода, Коломийський район) направлено на оздоровлення 2 дитини 

учасників АТО/ООС.         

З 04.08.2021року 10 дітей учасників АТО/ООС відпочивали  в 

позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Лімниця» (с. Вістова, 

Калуський район) . 

 

 Рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

13.08.2020 року № 857 «Про дитячий набір «Baby-box» для новонароджених 

окремих категорій сімей» відновлено практику вручення натуральної допомоги 

окремим категоріям сімей, в тому числі учасників  АТО/ООС у яких народилася 

дитина. 

      Департамент культури Івано-Франківської міської ради 

 

 У 2021 році міськими закладами культури були проведені наступні заходи: 

 

Дата 

проведення 

Назва заходу Організатор/місце 

проведення 

12.01.2021 р. 

13.00 год 

Година спомину і шани  «Життя, 

окрилене національною ідеєю » 

Читальний зал ЦБ 

(вул. П. Орлика, 5) 

20.01.2021 р. 

Протягом дня 

Історична мініатюра  «Соборність 

України: під прапором волі » 

Бібліотека-філія №18 

с. Колодіївка, 

(вул. Чорновола, 1) 

21.01.2021 р. 

Протягом дня 

Літературна експозиція  «Нам берегти 

тебе, Соборну і єдину,  і нам твою 

історію творить » 

Бібліотека-філія №1 

(вул. Вовчинецька, 

206) 

21.01.2021 р. 

Протягом дня 

Історичний буклет  «День єдності » Бібліотека-філія №14 

(вул. Довженка, 12) 



21.01.2021 р. Круглий стіл «Єдина Україна»  НД с.Угорники 

22.01.2021 р.  

Протягом дня 

Календарний інформер  «Україна – 

велика сім'я, ми всі її діти » 

Бібліотека-філія №7 

(вул. Дністровська, 22) 

29.01.2021 р. Відеокомпозиція «Героїзм  української 

молоді» 

В соціальній мережі 

«Фейсбук»,організатор 

– БК с.Підлужжя 

29.01.2021 р. 

14.00 год 

Година шани  «Доземний уклін вам, 

Герої » 

Бібліотека-філія №16 

с.Черніїв,  

(вул. Злуки, 1) 

15.02.2021 р. Вечір пам’яті «Герої не вмирають», 

присвячений Дню Героїв Небесної 

Сотні 

БК с.Братківці 

17.02.2021 р. 

1230 год 

Відеопрезентація  «Ви розпалили не на 

вулиці багаття, а в серці кожного жагу 

до боротьби! » 

Бібліотека-філія №4 

(вул. Коновальця, 

132А) 

18.02.2021 р Тематичний вечір «За рідну Україну» 

до Дня вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні. (Клуб цікавих 

зустрічей) 

В соціальній мережі 

«Фейсбук», 

організатор – 

Міський Народний дім 

18.02.2021 р. 

Протягом дня 

Книжковий екскурс  «Горять свічки на 

серці України »  

 Краєзнавчий відділ 

ЦБ 

(вул. Мазепи, 3) 

18.02.2021 р. 

Протягом дня 

Виставка-інсталяція  «Небесна Сотня 

ангелами у вирій полетіла » 

Абонемент ЦБ 

(вул. К. Данила, 16) 

18.02.2021 р. 

13 .00 год 

Патріотичний калейдоскоп  «Небесна 

Сотня у вирій полетіла » 

Бібліотека-філія №18 

(с. Колодіївка, вул. 

Чорновола, 1) 

18.02.2021 р. 

14 .00 год 

Година сильних духом  «Нація, яка не 

капітулює » 

Бібліотека-філія №8 

(вул. о. Блавацького, 

1) 

18.02.2021 р. 

14 .00 год 

Патріотичний інформер  «Героїв 

пам'ятаєм імена » 

Центральна дитяча 

бібліотека 

(вул. Бандери, 8) 

18-22.02.2021 

р. 

Протягом дня 

Хронологія подій  «Пам'ять про 

Небесну Сотню » 

Бібліотека-філія №14 

(вул. Довженка, 12) 

19.02.2021 р. 

Протягом дня 

Свічка пам'яті  «Найкраща Сотня в 

небо йде » 

Бібліотека-філія №27 

(с. Узин, вул. 

Молодіжна, 16А) 

19.02.2021 р. 

12.30 год 

Онлайн-екскурсія  з нагоди Дня 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

Музей Небесної Сотні, 

організатор – 

НД «Княгинин» 

19.02.2021 р. 

13 .00 год 

Бібліовітраж  «Майдан сторінками 

живої історії » 

Бібліотека-філія №16 

(вул. Злуки, 1) 



19.02.2021 р. 

13 .00 год 

Урок пам'яті  «Небесна Сотня . Ціна 

свободи »  

Бібліотека-філія №19 

(с. Підпечери, вул. 

Січових Стрільців, 2) 

19.02.2021 р. 

14 .00 год 

Година патріотичних цінностей  «Вам 

– наша пам'ять і любов » 

Бібліотека-філія №7 

(вул. Дністровська, 22) 

19.02.2021 р. 

15 .00 год 

Героїчний етюд  «Чисті душі, що 

злетіли в небо » 

Бібліотека-філія №3 

(вул. Хоткевича, 52А) 

19.02.2021 р. 

17.00 год 

Вечір читання поезії «Герої не 

вмирають… Просто йдуть…», 

присвячений Дню вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні 

НД с.Хриплин 

20.02.2021 р. Відеоролик з нагоди 

Дня пам’яті Героїв  Небесної  Сотні 

(за участю муніципальних мистецьких 

колективів) 

В соціальній мережі 

«Фейсбук, 

організатор – 

Комунальний 

концертний заклад 

культури (ККЗК) 

20.02.2021 р. Година  пам'яті  «Вам наша  пам'ять і 

любов» до Дня пам’яті Героїв  

Небесної  Сотні 

БК с.Вовчинець 

20.02.2021 р. Відеопривітання «Шануймо імена 

героїв» до Дня пам’яті Героїв Небесної 

Сотні 

 

В соціальній мержі 

«Фейсбук», 

організатор – 

БК с. Колодіївка 

20.02.2021 р 

11.00 год 

 

Історична година  «Майдан: усна 

історія»  до відзначення  Дня 

вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні (2014). 

(Університет «Школа ввічливості») 

 

ВМУРОЛ 

«Україна» (Набережна 

ім. 

В. Стефаника, 42а), 

організатор – 

Муніципальний Центр 

дозвілля 

20.02.2021 р Концерт до відзначення  Дня Героїв 

Небесної Сотні 

ДМШ №3 

ім.А.Кос-

Анатольського 

20.02.2021 р Онлайн матеріал відео і фотоспогади 

«Кращі з кращих за свободу стали без 

вагань» до Дня пам’яті Героїв Небесної 

Сотні 

БК с. Драгомирчани 

20.02.2021 р. 

Протягом дня 

Патріотична виставка  «Небесна 

Сотня! То найвищий гарт. Символ 

правди, совісті, свободи» 

Бібліотека-філія №6 

(вул. Вовчинецька, 

188) 

20.02.2021 р. 

12 .00 год 

Історична хвилинка  «Герої не 

вмирають » 

Бібліотека-філія №10 

(вул. Вовчинецька, 35) 

20.02.2021 р. Вечір-реквієм  «Горів Майдан » Бібліотека-філія №26 



12 .00 год (с. Камінне, вул. 

Винниченка, 4 ) 

20.02.2021 р. 

13 .00 год 

Година громадянської свідомості  «Хто 

вмирає в боротьбі – в серцях живе 

навіки » 

Читальний зал ЦБ 

(вул. П. Орлика, 5) 

20.02.2021 р.  

19.00 год 

 «На небі й на рідній землі»! – вечір 

вшанування з нагоди Дня пам’яті 

Героїв Небесної Сотні 

БК с.Тисменичани 

14.03.2021 р. 

13.00 год 

Експрес-повідомлення  «Доброволець 

– посланець доброї волі »  

Бібліотека-філія №4 

(вул. Коновальця, 

132А) 

09.05.2021 р. 

17.00 год 

 

«Серце мами завжди з нами» – свято 

вшанування творчих матерів (за 

участю матерів учасників АТО та 

ООС) 

Літня естрада міського 

парку культури і 

відпочинку 

ім.Т.Шевченка 

22.06.2021 р. Перегляд фільму «Чорний ворон» з 

нагоди Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні 

БК с.Братківці 

28.06.2021 р. 

16.00 год 

Святковий концерт «Міцній,  молода  

українська державо» 

Вічевий майдан, 

організатор – 

Центр культури і 

мистецтв 

28.06.2021 р. 

18 .00 год  

Концерт «Живи та міцній українська 

державо!» 

Будинок культури 

с.Вовчинець  

(вул. Вовчинецька, 35) 

24.08.2021 р. 

10.00 год 

16.00 год. 

День Незалежності України . 

Віче біля памятного знаку борцям за 

волю України; Велопробіг вулицями 

с.Крихівці. 

Від храму Успіння 

Пресвятої Богородиці  

24.08.2021р. 

10.30 год 

Панахида та Віче, приурочене Дню 

пам’яті захисників, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України. 

 

Центральна площа 

села Крихівці 

24.08.2021 р. 

10.30 год 

Панахида та Віче, приурочене Дню 

пам’яті захисників, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України. 

Центральна площа 

села Крихівці 

10.09.2021 р. 

12.00 год 

Віче пам’яті  з нагоди встановлення 

меморіальної дошки Герою України 

Володимиру Данилюку 

 Ліцей с. Черніїв 

08.10.2021 р. 

13.00 год 

  

 

Мистецький захід «Вони загинули, 

щоб жила Україна»  

Будинок  

культури с.Радча 

 

 



12.10.2021 р. 

16 .00 год 

Історичний вітраж  «Благословенна та 

держава, що має відданих синів » 

Бібліотека-філія №6 

(вул. Вовчинецька, 

188) 

13.10.2021 р. 

12.00 год 

Патріотична година  «Хвилина 

мовчання пекуча й гірка » 

Бібліотека-філія №27 

(с. Узин, вул. 

Молодіжна, 16А) 

14.10.2021р. 

15.00 год 

 

 

Тематичний вечір "Всі ми браття 

козацького роду", присвячений Дню 

Захисника України та Дню 

українського козацтва 

БК с.Тисменичани 

 

 

 

14.10.2021р. 

15.00 год 

 

 

 

 

Фестиваль патріотичної 

пісні, присвячений Дню 

Покрови Пресвятої Богородиці, 79 

річниці створення УПА, Дню 

українського козацтва та Дню 

захисника України 

Вічевий майдан 

 

 

 

 

 

14.10.2020 р. Концерт «Свято мужності і відваги» до 

відзначення Дня захисника України 

БК с. Підлужжя 

17.10.2021 р. 

12 .30 год 

 

 

Святкова хода до алеї слави «Борцям за 

волю України».  Віче пам’яті.  

Святковий концерт 

Алея слави «Борцям за 

волю Украни». 

Парк відпочинку 

«Вільхи» с.Черніїв, 

організатор – НД с. 

Черніїв 

17.10.2021 р. 

16.00 год 

 

 

Літературно-музична композиція 

«Сила нескорених»  до відзначення 

Дня захисника України 

БК с.Драгомирчани 

14.12.2021 р. 

17.30 год 

Вистава «Боятися немає сенсу» 

 

Муніципальний Центр 

дозвілля,організатор – 

Івано-Франківський 

Новий театр 

18.12.2021 р. 

12.00 год 

Святковий захід до Дня Святого 

Миколая (для дітей учасників АТО та 

ООС) 

Концертний зал ДМШ 

№2 

 

 

 

 

 

 

 


