
ЗВІТ 

про виконання у 2013 році Комплексної програми  

«Молодь міста Івано-Франківська» на 2011-2015 роки. 

 

Управління освіти і науки виконкому Івано-Франківської міської 

ради стимулює застосування ефективних виховних систем й технологій. З 

цією метою в 2013 році проведено перший міський конкурс «Краща 

модель виховної системи класу-2013» серед 883 класних керівників 1-11 

класів. Його переможцями стали дев’ять класних керівників  

Не зменшується увага до виховання засобами музеїв, театру, 

дитячого та юнацького спорту. Значно розвинулись громадянські цінності 

виховання, освітні заклади активно співпрацюють з батьками, 

громадськими організаціями. Розширюється кількість суб'єктів виховного 

впливу (громадських і благодійних організацій, фондів, релігійних 

фундацій тощо), узгоджуються їхні дії.  

Успішно здійснюються загальноміські заходи й акції з активізації 

моральної позиції дітей та учнівської молоді: 

- акція «Милосердя» (допомога людям похилого віку)(жовтень); 

- свято стрілецької і повстанської пісні «Ой, у лузі червона калина!..» 

(жовтень); 

- інтерактивна гра «Листопадовий зрив» (1 листопада); 

- акція «Свіча пам’яті» (в день пам’яті жертв голодомору 1932-33 

років)(листопад); 

- акція протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції та СНІДу (1 грудня); 

- акція «Поле правової дії» (10 грудня); 

- акції «Подаруй радість дітям» (для вихованців навчально-

реабілітаційного центру), «Діти міста – дітям шкіл-інтернатів», «Дорогою 

Святого Миколая»; 

- вечір «Різдвяні зустрічі друзів» (січень); 

- акція «Крути: героїзм молодих» (29 січня); 

- акція «В захист рідної мови» (лютий); 

- шевченківські дні (березень); 

- тиждень Державних символів України (квітень); 

- акція «Дзвони Чорнобиля» (квітень); 

- олімпіада з історії міста (квітень); 

- інтерактивна гра «Таємниці Станіславської фортеці»(травень); 

- відзначення Дня Героїв (травень); 

- свято «Ми – надія твоя, Україно!» (травень); 

- культурно-мистецька акція «Вітер із заходу» (липень-серпень); 

- дні та тижні історичної пам’яті, присвячені знаменним датам 

українського історичного календаря (впродовж року); 

- участь шкільних делегацій в загальноміських пам’ятних заходах 

(впродовж року); 

- учнівські прощі в Погоню та Липівку. 

В закладах освіти міста вже традиційними стали масові свята: 

заходи, присвячені річниці УПА;  

вшанування річниці створення ЗУНР;  



відзначення Дня української писемності та мови; 

вшанування Дня пам’яті жертв голодомору «Минуле стукає у наші серця»; 

святкування Дня Збройних сил України; 

Новорічно-різдвяні заходи; 

відзначення Дня Соборності України;  

тижні  права та правовиховної роботи; 

Шевченківські дні; 

тиждень дитячої та юнацької книги; 

святкування Великодня; 

уроки історичної пам’яті: «Чорнобиль – біль і набат»;  

свято Матері;  

день Героїв; 

Заходи до Міжнародного дня захисту дітей 

Особлива увага приділялася виявленню обдарованих дітей в 

мистецькій галузі шляхом проведення різноманітних мистецьких 

конкурсів і фестивалів: 

ХІ дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Таланти землі Галицької»; 

VIІІ дитячого різдвяного фестивалю «Ой радуйся, земле!»; 

VІІІ міського відкритого фестивалю танцю «Карпатські візерунки»; 

ХІІІ виставки-конкурсу «Карпатський дивосвіт»; 

ХІV школярського свята стрілецької і повстанської пісні «Ой у лузі 

червона калина!..»; 

ХІ свята танцю «Травневий дощ», засновниками є зразкові танцювальні 

колективи навчальних закладів міста. 

Загалом в них взяли участь більше 10 тисяч учасників, понад 1200 з 

яких стали їх призерами.  

Триває реалізація двох міських проектів патріотичного спрямування 

«За честь! За славу! За народ!»; «Я – громадянин України»; «Ми – 

маленькі громадяни великої країни», що успішно здійснюються на базі 

міського Центру патріотичного Центру ім. С.Бандери.  

Управління освіти і науки чітко координує діяльність педагогів-

виховників, систематично вивчає стан організації виховної роботи та 

позаурочної зайнятості школярів, стан роботи з питань захисту прав 

дитини, залучає до співпраці із закладами освіти громадські організації 

тощо. В зоні особливої педагогічної і соціальної уваги були діти з 

дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, що потрапили в 

складні життєві обставини. Результатом цієї роботи стало троєкратне 

зменшення кількості злочинів, що були скоєні учнями шкіл у 2013 році в 

порівнянні з 2012 роком. 

Найважливіше завдання, яке управління освіти і науки міста спільно 

з батьківською громадою ставить нині перед собою і школою, – це 

навчання і виховання дитини, яка у своєму серці носить любов до рідної 

мови, до рідної землі, до своїх предків, до своєї церкви, до рідної історії, до 

літератури, до мистецтва, до рідних звичаїв і традицій, до рідної культури, 

до рідної держави, всього, що надбали й збудували попередні покоління. 

Дитини, яка успішно оволодіває знаннями в силу її природних здібностей і 

нахилів. 



Важливою складовою в організації позаурочної зайнятості шкільної 

творчої молоді є система позашкільної освіти. Всього у 11 позашкільних 

навчальних закладах у 2013 році  працювало 723  гуртки, секції, студії та 

об’єднання,  учасниками яких є 11 тисяч 935 школярів, що становить 53 % 

від загальної кількості учнів 1-11 класів. 

Найбільшим позашкільним навчальним закладом міста є міський 

Центр дитячої та юнацької творчості, в 150 групах якого навчається  2232 

дитини. 

В загальноосвітніх школах міста позаурочною  додатковою 

профільною освітою  охоплено: 

- початкового технічного профілю – 495 учнів в  33 групах; 

- художньо-технічного профілю – 885 учнів в 59 групах; 

- фото і відео профілю – 60 учнів в 4 групах. 

 Всього 1440 учнів в 96 групах. 

Також в загальноосвітніх навчальних закладах працювали: 

23 загальношкільні хорові колективи (1610 учнів); 

36  вокальних учнівських ансамблів (432 учні); 

2 духові оркестри (40 учнів); 

4 шкільні інструментальні ансамблі (45 учнів); 

28 шкільних танцювальних колективів (1705 учнів); 

7 шкільних театрів (145 учнів); 

27 літературних студій (405 учнів). 

Всього – 4382 школярів в 127 мистецьких об’єднаннях, що 

працюють в загальноосвітніх навчальних закладах Івано-Франківської 

міської ради. 

Таким чином, в 946 різноманітних гуртках, секціях, об’єднаннях 

позашкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, що складають 

структуру позашкільної освіти в системі управління освіти і науки 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, займаються 17057 

школярів (81% від загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл або 

четверо школярів з п’яти). І це без врахування учнів, які займаються в 

шкільних спортивних секціях. 

Впродовж року позашкільними навчальними закладами  міста було  

взято участь: 

- МЦДЮТ – у 222 загальноміських та обласних святах, конкурсах, 

виставках; 

- ДЮСШ № 2,3 – у 54 міжнародних, Всеукраїнських та обласних 

змаганнях, в 34 з яких здобули перемогу; 

- МЦНТТУМ – у 47 міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах, в 

22 з яких здобули перемогу; 

- ДЮПЦ – у 9 всеукраїнських, обласних та міських святах і конкурсах, в 5 

з яких здобули перемогу. 

Позашкільними закладами впродовж року  організовано та 

проведено   152 загальноміських та обласних свят, конкурсів, виставок, а 

також Міжнародні змагання зі спортивної гімнастики «Зірки 

Прикарпаття».  



Відповідно до заходів програми розвитку ПНЗ в Україні в травні 

2013 року 187 випускників позашкільних закладів склали державні 

кваліфікаційні іспити та отримали свідоцтва про позашкільну освіту. 

Вагомими є успіхи позашкілля в обласних педагогічних конкурсах. 

Так, кращою спортивною школою області в 2012-2013 навчальноиу році 

визнано СЛЮШОР № 1 (директор – Л.Голіневич). 

Важливими подіями відзначається діяльність органів учнівського 

самоврядування навчальних закладів міста. Активно працює міська Рада 

учнівського самоврядування. Саме вони протягом року провели акції 

«Свіча пам’яті», «Подаруй радість дітям», «Дорогою Святого Миколая», 

«Різдвяна свічка милосердя», «Чисте місто очима дітей». Головне гасло 

учнівського самоврядування м. Івано-Франківська – «Від учнівського 

самоврядування – до управління державою». Саме під таким гаслом в 

жовтні 2013 року пройшла XIV загальноміська конференція учнівського 

самоврядування, учасники якої затвердили план дій на 2013-2014 

навчальний рік та затвердили склад міської РУС. Вперше 17 листопада 

2013 року учнівське самоврядування міста самостійно організували і 

провели І міський збір-реквієм «Згадаємо всіх поіменно!», присвячений 70-

річчю розстрілу українських патріотів німецько-фашистськими 

окупантами. У співпраці з управлінням освіти і науки міська РУС у 

вересні-жовтні 2013 року провела дні українського кіно в театрі кіно 

«Люмєр», до участі в яких організувала понад 5 тисяч учнів 7-11 класів. 

Міським учнівським головою є учень 11 класу природничо-математичного 

ліцею Владислав Горелін. 

 

        Центральна міська клінічна лікарня.  

 З огляду на несприятливу демографічну ситуацію в Україні, постійне 

зниження рівня здоров'я населення, велике значення має виховання у 

молоді відповідального батьківства. 

Воно спрямоване на формування у чоловіків і жінок потреби мати 

повноцінну родину, народжувати лише бажаних здорових дітей, а також 

докорінно змінити відношення людей до проблем планування сім'ї та 

репродуктивного здоров'я. 

З цією метою при жіночих консультаціях проводиться дошлюбне 

консультування пар, які одружуються. За 2013 рік було проконсультовано 

432 пари на актуальні теми: 

- Основні завдання служби планування сім'ї. 

- Фізіологія репродуктивної системи. 

- Участь чоловіків у плануванні сім'ї. 

- Природні методи планування сім'ї. 

- Оральні контрацептиви та ВМЗ. 

- Профілактика інфекцій, які передаються статевим шляхом. 

В школах міста регулярно проводяться бесіди з дівчатками-підлітками 

про недопущення раннього статевого життя, його шкідливості для 

майбутнього материнства, про захворювання, які передаються статевим 

шляхом, методи контрацепції. 



Активно працюють волонтери молодіжної секції планування сім'ї, які 

проводять роботу серед учнів шкіл і студентів вищих і середніх 

навчальних закладів. 

Організовано консультування з планування сім'ї для жінок 

післяпологових відділень та гінекологічних стаціонарів. 

У трьох жіночих консультаціях міста працюють школи 

відповідального батьківства, де вагітні, а також сімейні пари отримують 

знання про перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду, догляд за 

новонародженим, принципи і переваги грудного вигодовування. 

За допомогою засобів масової інформації проводиться інформування 

населення про методи планування сім'ї, методи контрацепції та  

захворювання, що передаються статевим шляхом. 

Міський пологовий будинок тісно контактує з МЦСССДМ, ССД та 

соціально-реабілітаційним центром матері та дитини «Містечко милосердя 

Святого Миколая». При необхідності надання психологічної допомоги 

соціально неблагополучним жінкам, що знаходяться на лікуванні в 

міському пологовому будинку, працівників центрів та служби запрошують 

в міський пологовий будинок. Випадків відмови від надання допомоги 

ніколи не було. 

 З метою попередження вживання наркотичних (психотропних) 

отруйних та сильнодіючих лікарських засобів серед дітей та підлітків у 

навчально-виховних закладах міста працюють наркопости. Керівниками 

наркопостів є медичні сестри шкіл, які працюють згідно Положення та 

затверджених планів. Вони проводять бесіди, анонімне анкетування 

особливо серед дітей групи ризику. Медичні сестри тісно співпрацюють з 

психологами шкіл з метою профілактики токсикоманії, наркоманії, 

тютюнопаління та алкоголізму. Питання попередження вживання 

токсичних та наркотичних речовин перебуває на постійному контролі у 

медичних працівників шкіл. 

           З 4-го вересня 2012 року  в профогляди школярів включений лікар-

нарколог. За  2013 р. оглянуто наркологом 1720 школярів. В міській 

дитячій клінічній лікарні працює «Клініка, дружня до молоді». Основним 

завданням якої є пропаганда здорового способу життя серед молоді. 

  

Інформація про проведення «Дня здоров’я» 

в міських полоклініках за 2013 р. 

                                                            МП№1 
Дата 

прове-

дення 

Час та місце 

проведення 

Всього 

звернень 

Обстежено 

на 

ВІЛ\СНІД 

ФОГК Виміряно 

АТ 

Направлено 

на дообсте-

ження 

20.06. 

2013р. 

Площа біля 

супермаркету 

«Сільпо» 

10.00-14.00. 

29/9 4 38/34 83/39 16 

15.08. 

2013р. 

 Парк імені 

Т.Шевченка 

10.00-14.00 

29/11 3 46/27 86/32 23 

17.09. Акція «Меди- 42   198 12 



2013р. цина проти 

цукрового діа-

бету» МП№1 
 

МП№2 
Дата 

прове-

дення 

Час та місце 

проведення 

Всього 

звернень 

Обстежено 

на 

ВІЛ\СНІД 

ФОГК Виміряно 

АТ 

Направлено 

на дообсте-

ження 

19.07. 

2013р. 

Магазин  

вул.  Галицька, 

145 б 

11.00.-15.00. 

157 16 38/34 58 63 

01.08. 

2013р. 

Магазин 

«Колібріс», 

вул.Хоткевича,

63  11.00-15.00 

155 2 46/27 131 141 

03.09. 

2013р. 

ЗОШ № 9 

11.00.-15.00. 

168 5 - 116 116 

 

МП №3 

 

МП №4 
Дата 

прове-

дення 

Час та місце 

проведення 

Всього 

звернень 

Обстежено 

на 

ВІЛ\СНІД 

ФОГК Виміряно 

АТ 

Направлено 

на дообсте-

ження 

17.07. 

2013р. 

Ринок Східний 

11.00.-15.00. 

131 21 64 131 68 

21.08. 

2013р. 

Супермаркет 

«Велес» 

11.00-15.00 

61 - 39 61 - 

Дата акції 05.07. 18.07. 05.08. 05.09. Всього 

Місце проведення Кут вул. 

С.Стрільців, 

Незалежності 

с. Угорники, 

вул. 

Просвіти, 4 

Вічевий 

майдан 

Перехр. вул. 

Незалежності  

С.Стрільців 

Вагілевича 

 

Всього звернень 174 147 129 153 603 

Вимірювання АТ 174 147 129 153 603 

Виписано рецептів 

на гіпотензивні 

препарати згідно 

Пілотного проекту 

86 75 85 56 302 

Обстежено флюо-

рографічно (в т.ч. 

виявлено патол.) 

78/3 106/3 75/2 65/1 324/9 

Проведено обсте-

жень на ВІЛ-СНІД 

46 5 5 13 69 

Експрес-аналізів на 

цукор крові (в т.ч. 

гіперглікемій) 

75/6 66/6 65/8 90/3 296/23 

Експрес-аналіз 

гепатит «С», «В» 

27 5 5 5 42 

Направлено 

 на дообстеження  

52 41 42 38 173 



10.09. 

2013р. 

Ринок 

Г.Хоткевича 

11.00.-15.00. 

94 - 72 94 - 

Комітет фізкультури і спорту. 

У 2013 році центром «Спорт для всіх» проведено 42 спортивно-

масових заходи в яких залучено 4300 учасників. З них: дітей до 6 років –  

450 осіб; дітей та молоді від 6 до 23 років – 3850: 

- міські змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч»; 

- турнір з міні-футболу серед дворових команд та клубів за місцем 

проживання; 

- міські змагання з баскетболу серед студентської молоді міста Івано-

Франківська; 

- спортивні заходи «Рух заради здоров’я» з нагоди Всесвітнього дня 

здоров’я; 

- спортивні змагання серед дошкільнят «Веселі старти» з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей; 

- олімпійський день; 

- міський фестиваль „Тато, мама, я – спортивна сім’я” з нагоди 

Міжнародного дня сім'ї; 

- всеукраїнська велосипедна естафета «Спорт для всіх єднає Україну» з 

нагоди Дня фізичної культури і спорту; 

- пробіг серед мешканців міста Івано-Франківська, присвячений Дню 

працівника фізичної культури і спорту; 

- міські масові змагання для дітей у літній період в рамках 

всеукраїнської акції «Спорт для всіх у кожному дворі»; 

- веселі забави серед дітей дошкільного та шкільного віку; 

- проведення традиційної спартакіади серед молодіжних громадських 

організацій, присвяченої Дню пам’яті героїв Крут. 

 

Управління культури. 

Виховна робота з дітьми та молоддю займає значне місце в роботі 

закладів культури м. Івано-Франківська. З метою створення рівних умов 

для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери 

постійно ведеться організація роботи дитячих гуртків, студій, 

університетів та клубів за інтересами. Клубні установи міста є центрами 

розвитку дитячих здібностей, осередком відпочинку і дозвілля молоді. 

Впродовж 2013 року для дітей та молоді клубними установами міста 

було проведено 374 заходів, на яких були присутні 37515 глядачів. 

Працівники закладів культури  приділяють значну увагу патріотичному, 

морально-естетичному та правовому вихованню молоді. В закладах 

культури систематично проводяться вікторини, лекції, бесіди щодо прав та 

обов’язків молоді, політичних подій у місті та Україні, відбуваються 

зустрічі з дільничними інспекторами міліції, політичними діячами міста, 

систематично  проводяться заходи, спрямовані на профілактику шкідливих 

звичок. Прикладом цього є такі заходи: тренінг «Кримінальна боротьба з 

наркоманією», правова година «Законність, правопорядок і юридична 

відповідальність», диспут «Пияцтво і наркоманія, тренінг «Насильство 



серед дітей», Бесіда «Злочин і кара» - зустріч з представниками 

правоохоронних органів, Повінь поезії» - зустріч з поетесою Ольгою 

Слоньовською (розмова про моральні цінності сучасного молодого 

покоління), бесіда «Здоров’я – найвища цінність» до Всесвітнього дня 

здоров’я, ділова гра «Під захистом закону», лекція «Наслідки вживання 

наркотичних засобів», лекція «Запобігання правопорушень серед молоді». 

Вже стало традицією проводити у січні заходи на відзначення свят – 

Різдва, свята Меланки, Водохрестя, Розколяди, Дня Соборності України. У 

лютому в клубних закладах міста відбулись вечори-зустрічі до відзначення  

Дня Святого Валентина, Міжнародного дня рідної мови, а також міський 

огляд-конкурс читців, присвячений 199 річниці від дня народження 

Т.Г.Шевченка. У травні працівники закладів культури організували 

концерти до відзначення Великодніх свят, Дня міста, Дня Матері, Дня 

Перемоги. Цьогоріч, як і щороку, у червні було проведено фестиваль 

дитячої творчості «Барви дитинства», святкові концерти до Міжнародного 

дня захисту дітей, Дня Молоді та Дня Конституції України, які відбулись в 

міському парку культури і відпочинку ім.Т.Шевченка. Широкої 

популярності серед населення набуло свято Івана Купала, яке у липні 

провели працівники закладів культури приміської зони. Цьогоріч високу 

оцінку іванофранківців отримали  святкові заходи, присвячені Дню 

Незалежності України та Дню Прапора України. У вересні заклади 

культури надали допомогу школам та гімназіям у проведенні Свята 

першого дзвоника. Жовтень традиційно розпочався з вшанування вояків 

УПА, відзначення Дня українського козацтва, Покрови Пресвятої 

Богородиці, Дня музики та Дня людей похилого віку. У листопаді 

відбулись скорботні заходи до вшанування пам’яті жертв Голодоморів та 

концерти для молоді до Міжнародного дня студентів, у грудні свята 

зимового циклу – Андрея та Миколая. Цьогоріч з успіхом відбулися 

концерти творчих колективів міста у літній період в міському парку 

культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка, Вічевому майдані та площі Ринок. 

Особливої уваги заслуговує проведення в Івано-Франківській обласній 

філармонії творчого звіту міста, приуроченого 199-й річниці від дня 

народження Т.Г.Шевченка, який отримав схвальні відгуки громади міста. 

В закладах культури  було проведено цілий ряд концертів, дитячих 

ранків, тематичних заходів, спрямованиї на розкриття таланту серед 

молодих виконавців пісенного жанру, хореографічного та драматичного 

мистецтва, майстерності декламування, а саме: літературно-музичну 

композицію «Світ починається з любові» до Дня закоханих (методичний 

кабінет ЦНД); літературно-музичну композицію «Солов’їна, калинова – 

рідна наша мова» до Міжнародного дня рідної мови (методичний кабінет 

ЦНД); тематичний вечір «Волі незламної дзвін» до відзначення 95 річниці 

бою під Крутами та 84 річниці створення ОУН (ЦНД, методичний 

кабінет); літературно-музичну композицію до відзначення 95 річниці бою 

під Крутами «Понад Крутами вічність у сурми сурмить» (НД с.Хриплин); 

годину-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії «Тут був чорнозем, а тепер 
Чорнобиль…», акція «Врятувати, запобігти, допомогти» спільно з ДСНС, 

заходи до Дня знань. 



Також, в закладах культури клубного типу було проведено вечори 

відпочинку та дозвілля, розважальні заходи: «Танці в етностилі» - вечір 

відпочинку для молоді (НД с.Крихівці), «Козацькі забави» - конкурсно-

розважальну програму для дітей та молоді (НД с.Хриплин), вечір 

відпочинку «Відпочиваємо разом…» до Всесвітнього дня молоді (НД 

с.Крихівці), молодіжно-розважальну програма «Ми студенти-українці, 

веселі й кмітливі», присвячена міжнародному дню студентів (МНД), 

молодіжний вечір відпочинку «Зимовий бал» (МНД), молодіжно-

розважальну програму «Зустрічі і сподівання» до Дня Святого  Валентина 

(МНД), конкурсно-розважальну програму «Він і вона» до Дня Святого 

Валентина (НД с.Угорники), молодіжний вечір відпочинку «Вийди, вийди, 

Іванку» (МНД), свято гарного настрою «Торбина сміху» до Дня гумору 

(МНД), танцювально-розважальну програму для молоді «Уся справа в 

капелюсі» (НД с.Хриплин), Андріївські вечорниці (НД сіл Угорники, 

Микитинці, Крихівці, Хриплин). 
У вихідні та святкові дні впродовж травня-червня 2013 року на 

Вічевому майдані, Площі Ринок та у міському парку культури і відпочинку 

ім.Т.Шевченка відбувались концерти за участю муніципальних, народних 

аматорських колективів, а також звітні концерти закладів культури 

клубного типу. 

У сфері молодіжної любительської діяльності спостерігається процес 

створення рухів і угрупувань, що в першу чергу пов’язані з захопленнями 

молоді сучасною музикою (поп, рок, реп, хіп-хоп та ін.). Така робота 

активно проводиться у Муніципальному Центрі дозвілля, при якому 

створено гурти «Рура», «Так треба», у Міському Народному домі - 

«Фільтр», «Бренді-рокс», НД с.Крихівці -  «Новий день», НД «Книгинин» - 

«Фліт», «Трек». 

Впродовж 2013р. в установах культури клубного типу міста Івано-

Франківська працювало 85 творчих колективів, з них 20 – для дітей та 

молоді.  

Профілюючою у роботі з дітьми та молоддю в клубних установах 

м.Івано-Франківська є діяльність університетів культури, любительських 

об’єднань, клубів за інтересами. 

В закладах культури міста впродовж 2013 року працювало 7 

університетів культури, в яких налічується 680 постійних слухачів. Також 

в клубних установах міста працювало 7 клубів за інтересами, які налічують 

339 постійних слухачів. 

Мистецькі колективи закладів культури міста брали активну участь у 

міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалях, виїжджали з 

концертами в різні міста України, серед яких слід відзначити: 

  участь творчих колективів закладів культури в ІV Різдвяному фестивалі 

«Коляда на Майзлях»  (м.Івано-Франківськ), 

 участь читців в обласному огляді-конкурсі читців, присвяченому  199 

річниці від дня народження Т.Г.Шевченка (м.Івано-Франківськ), 



 участь народного аматорського камерного хору «Галицькі передзвони»  

ЦНД в регіональному хоровому фестивалі «Хваліте Господа з небес!» 

(м.Дрогобич), 

 участь народного аматорського  академічного жіночого хору 

«Мелодія» ЦНД у фестивалі  духовної музики «Вгору серця» 

(м.Івано-Франківськ), 

 участь народного аматорського ансамблю народного танцю 

«Візерунки» ЦНД у І обласному фестивалі народного танцю 

«Арканове коло (м.Івано-Франківськ), 

 участь народного аматорського драматичного колективу НД 

с.Крихівці у міському фестивалі «Театральна весна» (м.Калуш) та 

святковому концерті з нагоди відзначення 70-річчя з дня створення 

Української Дивізії «Галичина» (обласна філармонія), 

 участь  народного аматорського  молодіжного хору «Осанна» у 

міжнародному музичному фестивалі молодіжних хорів (м.Ясси, 

Румунія). 

Працівниками закладів культури  міста ведеться робота щодо 

розробки та впровадження інноваційних підходів, форм та методів 

проведення заходів для дітей та молоді. Позитивний результат дає 

спільний проект міських та шкільних бібліотек. Бібліотеки провели чимало 

заходів спільно з ЗОШ міста, зокрема, учні католицької школи імені 

Василія Великого, неодноразово були учасниками заходів, які проводяться 

в читальному залі та краєзнавчому відділі Центральної бібліотеки. 

Щоквартально в читальному залі проводили свої засідання клуб правового 

виховання «Діалог», з 1-го  по 10-те грудня в усіх бібліотек міста відбувся 

тиждень правових знань. 

В рамках відзначення року дитячої творчості в центральній дитячій 

бібліотеці відбувалися спільні заходи за участю учнів художньої школи, 

музичних шкіл та читачів центральної бібліотеки для дітей. 

З дитячою художньою школою в лютому цього року відбувся захід 

«Світ незбагненний здалека і зблизька», виставка дитячих робіт за 

мотивами творів українських письменників поєднана з прочитанням творів 

цих письменників. Підсумковий захід в рамках відзначення року дитячої 

творчості для всіх учасників відбувся в Центральному народному домі. До 

відзначення дня Св. Миколая діти підготували виставку творчих робіт, 

співали, читали вірші, танцювали і грали на музичних інструментах. 

В березні 2013р. в бібліотеках міста відбувся конкурс «Кращий читач 

року». Конкурс відбувається щорічно, а в цьому році, він був приурочений 

199 річниці від дня народження великого Кобзаря. Кожна бібліотека  

готувала учасників конкурсу, діти читали вірші Т.Шевченка і розповідали 

про свою улюблену книгу, також бібліотеки міста взяли активну участь у 

фотоконкурсі «На гостини до книжкової родини» в рамках акції «Читаємо 

всією родиною». 

На даний час у місті успішно функціонує 5 шкіл естетичного 

виховання, у яких, навчається 2567 учень та працює 365 викладачів. 

Протягом 9-ти місяців 2013р. на базі 5-ти шкіл естетичного виховання 



проведено велику кількість різноманітних заходів, спрямованих на 

підвищення професійного виконавського рівня учнів та викладачів. 

 

 

 Статтею «Молодіжні заходи» міського бюджету у 2013 році 

передбачено 230 тис. грн. на реалізацію програм та заходів управління у 

справах сім’ї, молодіжної та гендерної політики. Кошти використані 

повністю. Кредиторська заборгованість станом на 31.12.13 р. становить 61  

тис. грн. Протягом 2013 року на проведення програм та заходів 

управлінням додатково залучено  близько 200 тис. грн. спонсорських 

коштів. 

 Основними публічними та громадськими заходами, проведеними 

управління у 2013 році стали: 

1. Виконані у повному обсязі державні завдання щодо відпочинку та 

оздоровлення дітей. А саме: збереження життя та здоров’я; 

оздоровлення 70% дітей шкільного віку; 100% дітей-сиріт та дітей 

без батьківського піклування; 50% дітей-інвалідів; 70% дітей з 

малозабезпечених та багатодітних сімей; 100% дітей, що 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

2. Частково профінансовано з міського бюджету 11 проектів 

молодіжних громадських організацій, спрямованих на профілактику 

негативних явищ у молодіжному середовищі, патріотичне виховання 

молоді та утвердження здорового способу життя. 

3. Виконана міська патріотична науково-пізнавальна молодіжна 

програма «Чорний ліс-2013». У теоретичному етапі Програми взяли 

участь 12 ЗШ, 2 гімназії, дитячо-юнацький пластовий центр; у 

практичному етапі – 8 команд-переможців І етапу (всього 72 

учасники): гімназії №3; шкіл № 1, 2, 12, 23, 24; станиці Івано-

Франківськ Пласту НСОУ та молодіжної громадської організації 

«Сокіл», яка виступала поза конкурсом. 

4. Управлінням спільно з молодіжними громадськими  організаціями 

«Осмомисли» та «Сокіл» проведено молодіжний екологічний табір 

за програмою «Діти міста» неподалік с. Осмолода Рожнятівського 

району, в якому взяли участь близько 40 учасників. 

5. Управлінням спільно зі спорткомітетом проведено VІІ спартакіаду 

молодіжних громадських організацій, в якій взяли участь вісім 

команд. Перемогу здобула команда МГО «Поклик нації»; друге 

місце посіла команда МГО «Тигр»; третє – МГО «Сокіл». 

6. Проведено 8 ігор міського чемпіонату учнівських команд КВН 

«Лінійка +», в яких взяли участь команди КВН 28 шкіл; 4 гри ХVІІІ 

Відкритого телевізійного чемпіонату студентських команд КВН 

«Кавалєрка 2013» та Весняного Кубку КВН; 2 гри Чемпіонату 

Асоціації «КВН України». В іграх студентських чемпіонатів взяли 

участь команди КВН з міст Івано-Франківська, Києва, Одеси, 

Ужгорода, Луцька, Рівного, Мукачево, Тернополя, Маріуполя, 

Умані, Дніпродзержинська.   



7. До Дня міста здійснена підтримка фестивалів: Христового міста 

«Вгору серця», екстримальних видів спорту «Х-Гуцулія» та 

започатковано І фестиваль феєрверків «Грім Карпат». 

8. Відповідно до плану роботи Правління та Виконавчої дирекції 

Асоціації міст України на 2013 рік, в місті Івано-Франківську 

відбувся організований управлінням семінар АМУ на тему: 

«Актуальні питання духовно-патріотичного виховання молоді». 

9. Станом на 01.12.13 р. управлінням видано 193 посвідчень батьків та 

310 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. 

10. Підготовлено подання на присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня» 14 матерям, які народили та виховали до 8-річного 

віку 5 і більше дітей. 

11. Здійснено прийом 909 громадян. 

12. За сприяння управління надана матеріальна допомога 43 

малозабезпеченим  та багатодітним сім’ям на суму 8290 грн.:   

 - 22 сім’ям на суму  3470 грн. (спонсорська допомога); 

 - 21 сім’ї  на суму 4820 грн. (до Дня Матері).  

 Управління координує діяльність міського соціально-

реабілітаційного центру матері та дитини «Містечко милосердя Святого 

Миколая».  

 Протягом року в Центрі побувало близько 50 осіб. На даний час в 

Містечку милосердя постійно перебуває 7 матерів та 11 їхніх дітей. 

 Керівництво центру у 2013 році здійснювало поточний ремонт 

приміщення Центру в с. Горохолина Богородчанського р-ну за рахунок 

спонсорських коштів.   

 В міському бюджеті на функціонування «Містечка милосердя 

Святого Миколая» передбачено 140 тис. грн. 

Здобутки управління у 2013 році: 

 За попередніми підсумками роботи у 2013 році управління у справах 
сім’ї, молодіжної та гендерної політики займає І місце в реалізації 
державної молодіжної політики на Прикарпатті 
 Рішенням координаційної ради облдержадмімістрації від 26.09.13 р. 

відзначено добру роботу виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради  щодо забезпечення оздоровчими послугами дітей у 2013 році. 

 Молодіжний трудовий загін м. Івано-Франківська «Станіславська 

десятка» здобув перемогу в обласному конкурсі-фестивалі молодіжних 

трудових загонів «Ми працею славимо тебе, Україно!» та зайняв 4 місце у  

Всеукраїнському конкурсі-фестивалі молодіжних трудових загонів в АР 

Крим. 

 Робота молодого фото-художника Р. Ковтуна здобула перемогу у 

номанації «Молодь і держава» на Всеукраїнському фотоконкурсі «Молоде 

обличчя України». 

 Згідно листа Правління та Виконавчої дирекції Асоціації міст 

України від 09.10.13 р. № 1-186 організація та проведення в м. Івано-

Франківську семінару АМУ «Актуальні питання духовно-патріотичного 

виховання молоді» оцінена як бездоганна.  

 



Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

До Міжнародного дня інвалідів, 03.12.2013 р., проведено міський 

фестиваль творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Повір у себе» у приміщенні театру ляльок ім. М. Підгірянки. Його 

учасниками стали 130 осіб з функціональними обмеженнями, кожен 

учасник фестивалю отримав подарунки: спеціально виготовлені тематичні 

календарі на 2014 рік та солодощі. Лауреатів фестивалю нагороджено 

грамотами МЦССCДМ.  

 Забезпечено впровадження «Програми соціальної адаптації для дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з числа старших та 

випускних класів інтернатних закладів» в обласній школі-інтернаті, школі-

інтернаті №1, обласному ліцеї-інтернаті для обдарованих дітей. Всього 

програмою охоплено 16 осіб випускників 2013 року (з них 6 дітей з м.Івано-

Франківська). 

 В пришкільних таборах та ПОК Лімниця проведено 197 

інформаційно-просвітницьких заходів з питань профілактики негативних 

явищ у дитячому, молодіжному середовищі, пропаганди здорового 

способу життя, попередження насильства, в яких взяли участь 5882 учні 

старших та молодших класів.  

Основними завданнями «Служби соціально-профілактичної роботи» 

(ССПР) є зменшення шкоди для споживачів ін’єкційних наркотиків та 

запобігання поширенню ВІЛ – інфекції та СНІДу.  

За 2013 року у ССПР звернулось 113 клієнтів, з них 52 особа - 

ін’єкційні споживачі наркотиків, яким надано 363 індивідуальні послуги,  

31 осіб – члени їх родин, яким надано 129 послуг, 30 осіб - вживачі 

психоактивних речовин, яким надано 119 послуги. Обміняно та  

утилізовано 641 шприц. 

Клієнтами ССПР було 7 осіб, яких торкнулась проблема ВІЛ-інфекції:  

- 2 дітей, яким надано 21 послугу; 

- 7 осіб, яким надано  35 послуг. 

Отримати психологічну допомогу щоденно можна завдяки роботі 

спеціалізованої служби «Телефон довіри», яка працює з 16 до 21 год. У 2013 

році  «Телефоном довіри» зафіксовано 456 звернень. 

Окрім соціального супроводу сімей у складних життєвих обставинах, 

соціальна служба надає послуги для створення та супроводження 

прийомних сімей та будинків сімейного типу 

Дев’яти прийомним сім’ям, в яких виховується 12 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, під час соціального супроводження 

надано 112 послуг.  

Постійно проводиться робота із вдосконалення взаємодії прийомних 

дітей та прийомних батьків, підтримання взаємостосунків прийомних дітей  

з біологічними родичами (контакти по телефону з братами та сестрами, 

зустрічі з родичами), здійснюється сприяння в оздоровлені прийомних 

дітей в літній період. 

З метою підвищення виховного потенціалу 8 прийомних батьків 

навчалися на відповідних курсах. 



Відповідно до Положення про створення та функціонування ПС та 

ДБСТ 3 особи пройшли навчання кандидатів у прийомні батьки.  

У 2013 році учасниками СС «Школа волонтерів»  було 24 особи з 

числа  учнівської та студентської молоді. Для  них  проведено 27 

навчальних занять за програмою «Сприяння просвітницькій роботі 

«Рівний-рівному» . 

Для волонтерів Центру проведено 12 бесід, 5 тренінгів та відеолекторій 

з профілактики шкідливих звичок, навичок успішного спілкування. Надано 

138 індивідуальних  послуг.   

Для студентів Педагогічного Інституту Прикарпатського університету 

проведено 2 бесіди щодо розвитку волонтерської діяльності та інформації 

про діяльність МЦСССДМ. 

До Великодніх свят проведено акцію «Подаруй листівку другу». В 

рамках акції волонтери  провели майстер-клас зі створення листівок для 

дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.  

До Дня міста волонтерами міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді проведено гру квест «Моє рідне місто» для вихованців 

Центру соціально-психологічної допомоги для дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Дивосвіт».  

Волонтери долучалися та проводили ряд акцій, а саме: 

- благодійний концерт «Симфонія життя», під час якого відбувся збір 

коштів для реабілітації молодих осіб ьз обмеженими функціональними 

можливостями; 

- до Всесвітнього дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, 16 травня 

2013 року, «Зупини відлік»; 

- до Всесвітнього дня не паління, 27 травня 2013р.  

Взято участь круглому столі в рамках проекту «Протидія торгівлі 

людьми», який реалізовується БФ «Карітас – Івано-Франківськ УГКЦ».   

Впродовж 2013 року в Івано-франківському міському центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженням «Дивосвіт» перебувало 35 клієнтів основної та 10 додаткової 

групи. 

Діяльність центру спрямована на надання психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, інформаційних послуг дітям та молоді 

з функціональними обмеженнями і членах їх сімей.  

В процесі виконання реабілітаційних програм  фахівцями центру 

проводяться заняття по:   

- розвитку та підтримці набутих навичок письма, читання та 

  математичних знань; 

- збереженню та розвитку  соціально-побутових  і гігієнічних навичок; 

- розвитку дрібної моторики рук; 

- лікувальній фізкультурі;  

- набуттю комунікативних навичок; 

-трудовій реабілітації  та естетичному   вихованню, які дають змогу   

розширити творчі здібності, налагодити змістовне дозвілля, допомагають  

досягти незалежності та успішно реабілітуватися та інтегруватися в 

суспільство.  



 Впродовж даного періоду в центрі були надані послуги: 

- соціально-педагогічні -2590 ; 

- соціально-психологічні -355; 

- інформаційні -478 ; 

- медичні -1650; 

- соціально-економічні -  90 ; 

         В ході соціально-психологічної реабілітації з метою розвитку 

комунікативних і емпативних  вмінь та навичок, правової самосвідомості, 

формуванню адекватної самооцінки, соціальні педагоги та психолог 

проводять  систему тренінгових занять.  

            Для загально-пізнавального розвитку, профілактики агресивної 

поведінки проводяться  ряд тематичних  бесід.   

           В ході  фізичної реабілітації клієнти центру брали активну участь в 

проведенні «Олімпійського дня», організованого міським центром з 

фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», змаганнях на 

веломобілях, приурочених 351-річниці від дня заснування міста Івано-

Франківська. 

          З метою розвитку  творчої  активності молоді, клієнти центру брали 

участь в літургіях Катедрального собору та церкви Серця Христового, 

приступали до Таїнств Сповіді, Причастя, Миропомазання, прикладання до 

мощей, розписували писанки, на базі Художнього музею, виготовляли 

композиційні  картини з гербарію,вивчали техніку декупажу, кракелюру, 

аплікації. 

       Для підвищення кваліфікації та налагодження взаємодії з 

суб’єктами соціальної роботи, за підтримки МЦССД та всеукраїнського 

громадського об’єднання Національна асамблея інвалідів України 

працівники та клієнти  центру  взяли участь у  Всеукраїнському 

навчальному семінарі–тренінгу «Табір активної реабілітації для опікунів та 

людей з інвалідністю».  

       Для участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

соціального захисту,фахівці залучалися до проекту «Публічні бібліотеки-

мости до е-врядування», організованому  тренінговим центром Івано-

Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка та 

ГО «Ділові ініціативи».  

       В ході соціально-психологічної та фізичної реабілітації, формування 

системи знань  продовж 2013 року клієнти  центру відвідали наступні 

заходи: 

- екскурсії -5 ; 

- виставки -7;  

- святкові заходи -7; 

- взято участь у відкритті реабілітаційного центрі у м. Бурштин; 

- відвідування Львівської майстерні шоколаду  

Налагоджена співпраця з управліннями та відділами виконавчого 

комітету  Івано-Франківської міської ради у сфері сім’ї, молодіжної та 

гендерної політики, фізкультури та спорту, соціального захисту, охорони 

здоров’я, освіти, службою у справах дітей, міським  центром з фізичної 

культури і  спорту інвалідів «Інваспорт», навчально-реабілітаційним 



центром, Івано-Франківським художнім музеєм, арт-галереєю «Оле Тур», 

директором ТК «Буковель». Німецьке товариство Кнорр-Бремзе Глобаль 

Каре забезпечує  фінансову підтримку будівництва приміщення Центру 

«Дивосвіт» відповідно до Європейських стандартів.  

 З метою попередження раннього соціального сирітства забезпечено 

роботу консультативного пункту в міському пологовому будинку. 

Впродовж 2013р. робота проводилася з 47 породіллями, яким надано 127 

соціально-економічних, психологічних та соціально-педагогічних послуг, 

проведено 8 групових заходів. 

У 2013 році попереджено відмову від новонародженої дитини в одній 

сім’ї. На даний час поінформовано центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді за місцем проживання родини для отримання сім’єю необхідної 

соціальної допомоги. 

Впродовж  2013р. з метою виявлення сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, фахівцями із соціальної роботи відвідано 

7004 родини. 

За результатами першого візиту здійснено  планові та моніторингові 

соціальні інспектування 289 сімей та осіб.  

          Відповідно до соціальних інспектувань 215 сімей та 14 осіб взято під 

соціальний супровід. Також здійснюється соціальне обслуговування 60 

родин. 

Міським  центром  соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 

здійснено соціальне інспектування 73 сімей, в яких батьки або діти мають 

функціональні обмеження.  

З метою подолання родинами складних життєвих обставин та 

адаптації до нового середовища,   Центр здійснює соціальний супровід 40 

сімей шляхом надання різних видів матеріальної та психологічної 

допомоги, соціальних послуг, консультування, захисту  інтересів  сім’ї  в  

органах державної влади, решта отримують соціальні послуги відповідно 

до потреб. 

Волонтери Івано-Франківського МЦСССДМ долучилися до 

проведення акції «Вшанування пам’яті людей, які померли від СНІДу» 16 

травня 2012 року.  В ході акції представники духовенства провеели 

поминальну панахиду, волонтери розповсюджували інформаційні 

листівки, запалили традиційну свічу пам’яті померлим від СНІДу.  

 

Службою у справах дітей в 2013 році з лютого по травень 

проводився VІІ міський фестиваль-конкурс для дітей  « Я маю право…».  

Одним з етапів фестивалю був конкурс «Конкурс театралізованих 

постановок» на соціальні теми: 

- діти не повинні ставати жертвами насильства та жорстокого 

поводження (ст.19, 37 Конвенції ООН про права дитини); 

- діти мають право на захист від наркоманії (ст.33 Конвенції ООН про 

права дитини); 

- діти мають право на захист від викрадення та продажу (ст.11, 35 

Конвенції ООН про права дитини); 



- діти мають право на медичну допомогу та повноцінне харчування 

(ст.24, 27 Конвенції ООН про права дитини); 

V етапом  фестивалю є «Спортивні змагання», які висвітлюють ст.6 

Конвенції ООН про права дитини: «Кожна дитина має право на життя та 

здоровий розвиток». Даний етап проводився в «Муніципальному 

фізкультурно-оздоровчому центрі у м.Івано-Франківську. Учасники   

показали свої вміння і навички у спортивних  змаганнях.                                                                                                    

Цікаві спортивні вправи та театральні постановки,  були відібрані на гала-

концерт, який відбувся 11.05.2012 р. на Вічевому майдані. 

 

 Відділом внутрішньої політики проводились загальноміські заходи 

спрямовані на відзначення визначних дат, які пов’язані з боротьбою 

українського народу за незалежність України.  

З метою належного відзначення Дня Соборності України видано 

розпорядження міського голови від 16.01.2013 року № 10-р «Про 

відзначення в місті 94-ї річниці проголошення Акта злуки Української 

Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки». На 

виконання розпорядження 22 січня 2013 року об 11.50 год. у місті Івано-

Франківську організовано та проведено урочисту ходу громадськості за 

маршрутом: вул.Грушевського, 21 – вул.Грюнвальдська, 11 та о 12.00 год. 

біля пам’ятника діячам ЗУНР cвяткове віче за участю представників 

обласної, міської влади, громадськості та молоді міста.  

 17-18 січня 2013 року у міському шахово-шашковому клубі «Дебют» 

проведено шаховий турнір присвячений Дню Соборності України. 

 З метою належного вшанування пам’яті героїв Крут видано 

розпорядження міського голови від 22.01.2013 року № 16-р «Про 

відзначення в місті 95-ї річниці Подвигу Героїв Крут та 84-ї річниці 

створення ОУН». на виконання даного розпорядження 29 січня 2013 року о 

16.30 год. у місті Івано-Франківську організовано та проведено 

смолоскипну ходу молоді за маршрутом: Вічевий майдан – 

вул.Незалежності – вул.Мельника – Меморіальний сквер, де о 16.40 год. 

представники духовенства різних конфесій відслужили панахиду за 

полеглими Героями Крут, проведено віче пам’яті за участю представників 

обласної, міської влади, громадськості та молоді міста. 

 02 лютого 2013 року у спортивному залі Комунального підприємства 

«Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр» відбулась VIІ 

спартакіада серед молодіжних громадських організацій, присвячена 95-й 

річниці подвигу Героїв Крут. У спартакіаді взяли участь вісім команд. 

Змагання проводились у трьох видах: перетягування канату, стрільбі з 

пневматичної гвинтівки та футзалу.  

З 28 січня по 03 лютого 2013 року у кабельних мережах «Діскавері» 

та «Ланет» здійснювалась трансляція документально-художного фільму 

«Служба безпеки ОУН. Зачинені двері». 

З метою належного відзначення Дня Українського козацтва та 

річниці створення УПА видано розпорядження міського голови від 

08.10.2013 року № 421-р «Про відзначення в місті свята Покрови Пресвятої 

Богородиці, 71-ої річниці створення Української Повстанської Армії та 



Дня Українського козацтва». На виконання розпорядження 13 жовтня 2013 

року о 12.00 год. заходи розпочались святковою ходою ветеранів 

визвольних змагань, ветеранських, козацьких громадських організацій та 

громадськості за маршрутом вул. Лепкого – вул. Незалежності – вул. С. 

Бандери – Меморіальний сквер. У Меморіальному сквері біля Хреста 

жертвам політичних репресій духовенством традиційних християнських 

конфесій було відслужено панахиду за загиблими за волю і незалежність 

України. У заході взяли участь військовослужбовці військової частини А 

1349, а також салютна і знаменна група. В пам'ять загиблих пролунав 

салют шани, до пам’ятників та пам’ятних місць покладено вінки і квіти. По 

закінченні святкова хода вирушила з Меморіального скверу до Вічевого 

майдану де відбулось урочисте віче з нагоди Покрови Пресвятої 

Богородиці, 71-ї річниці створення УПА та Дня Українського козацтва. О 

14.30 год. на вулиці Богдана Хмельницького відбулось урочисте відкриття 

меморіальної дошки військовому, політичному і державному діячеві, 

Гетьману Війська Запорозького Богдану Хмельницькому. Меморіальну 

дошку відкрили: перший заступник міського голови Зіновій Фітель, 

секретар Івано-Франківської міської ради Микола Вітенко, гетьман 

Українського реєстрового козацтва Анатолій Шевченко, отаман Івано-

Франківського обласного козацького товариства генерал-лейтенант 

Михайло Смачило та автор меморіальної дошки підполковник 

Українського реєстрового козацтва Богдан Гладкий. 

14 жовтня 2013 року о 16.00 год. за участі представників духовенства 

традиційних християнських конфесій, влади та громадськості біля 

пам’ятного знака першій українській церкві на площі Ринок відбувся 

екуменічний молебень приурочений посвяті Небесній Покровительці 

нашого міста. Молебень до Пресвятої Богородиці очолив Архієпископ і 

Митрополит Івано-Франківський Української Греко-Католицької Церкви 

Кир Володимир (Війтишин). По завершенні молебню за участю 

мистецьких колективів м.Івано-Франківська відбувся концерт духовної 

музики. 

15 жовтня 2013 року о 13.00 год. біля пам’ятника С.Бандері на 

Європейській площі за участі представників обласної, міської влади, 

громадськості, учнівської та студентської молоді відбулось віче-реквієм на 

вшанування пам’яті українського політичного діяча, голови проводу ОУН, 

почесного громадянина міста Івано-Франківська Степана Бандери. 

Всечесні отці відслужили панахиду, відбулось покладання вінків та квітів 

до пам’ятника провідникові ОУН. Вшанування пам’яті Степана Бандери 

продовжилось у Центрі патріотичного виховання учнівської молоді 

ім.С.Бандери, де по завершенні поминального віче відбувся урок-реквієм 

«Він прапором став для народу». 

 На виконання розпорядження міського голови від 18.11.2013 року  

№ 476-р «Про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів» 23 листопада 

2013 року о 16.00 год. на Вічевому майдані за участю представників 

духовенства, обласної, міської влади, молоді та громадськості відбулась 

акція «Запали свічу», організовано та проведено віче-реквієм, ходу пам’яті 

за маршрутом: Вічевий майдан – вул.Незалежності – вул.Мельника - 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Меморіальний сквер. У Меморіальному сквері за участю представників 

влади та громадськості міста відбулось покладання вінків, свічок та 

композицій з житніх та пшеничних колосків до Хреста жертвам 

політичних репресій, представники духовенства відслужили панахиду за 

жертвами голодоморів та політичних репресій.  

 Окрім того, на відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів 

Громадським Комітетом із вшанування пам’яті жертв Голодомору-

Геноциду 1932-1933 років у м.Івано-Франківську 13 листопада 2013 року о 

16.00 год. на Вічевому майдані проведено акцію «Послання пам’яті», в 

ході якої на розгорнутому активістами полотні всі охочі мали змогу 

залишити своє послання до людей, котрі через 20 років відзначатимуть 

100-річчя з часу закінчення Голодомору 1932-1933 років. 

 23 листопада 2013 року о 14.00 год. на Вічевому майдані 

активістами Івано-Франківської обласної громадської організації «Патріот 

України» проведено акцію «Хліб життя», в ході якої були представлені 

зразки хліба, виготовленого за рецептами 1932-1933 років.  

 

На обліку в міському центрі зайнятості протягом 2013 року 

перебувало 4365 молодих людей яким надано профорієнтаційні прослуги,  

з них 1234 особи працевлаштовано. 

Івано-Франківський міський центр зайнятості здійснює професійне 

навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавця за кошти 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття. Для підвищення конкурентоспроможності 

на ринку праці в січні-листопаді 2013 року за направленням Івано-

Франківського міського центру зайнятості 826 осіб проходили  

профнавчання, з них 735 осіб працевлаштовано, для інших -  питання 

працевлаштування вирішується.    

З метою вирішення часткової зайнятості у звітному періоді  196 осіб 

віком до 35 років  брали участь в  громадських роботах  та інших  роботах 

тимчасового характеру, з них 182 особи з числа зареєстрованих 

безробітних.  

Одним із шляхів вирішення питання працевлаштування є залучення 

безробітних до самозайнятості шляхом одноразової виплати допомоги по 

безробіттю для організації підприємницької діяльності. З початку року 

даною послугою скористалися 49 осіб, з числа молодих громадян, що 

позитивно впливає на стабілізацію зайнятості в місті. 

 Одним із пріоритетів у роботі державної служби зайнятості є розвиток 

цілісної системи професійної орієнтації, здійснення державної 

профорієнтаційної політики, яка сприятиме гармонізації попиту і 

пропозиції робочої сили. Служба зайнятості здійснює широкомасштабну 

профорієнтаційну роботу принципово нового формату. Наголос робиться 

на профілактиці безробіття, підвищенні власної активності як безробітних, 

так і учнівської та студентської молоді у процесі пошуку роботи, їх 

орієнтуванню на свідоме професійне самовизначення, легальну зайнятість. 

Важливим напрямком профорієнтаційної роботи служби зайнятості  є 

проведення з молоддю профорієнтаційних заходів. Основна мета таких 



заходів - сформувати у випускників ціннісно-мотиваційну орієнтацію, 

пов’язану з вибором професії, ознайомити з переліком послуг, які надає 

служба зайнятості, проінформувати учнів про світ професій, надати поради 

щодо здійснення усвідомленого вибору майбутньої професії відповідно до 

особистих схильностей, здібностей та вимог ринку праці. 

 З метою надання допомоги  в професійному самовизначенні та 

ознайомлення школярів з послугами , які надає служба зайнятості за період 

з січня по листопад 2013 року проведено 7 днів відкритих дверей 

навчального закладу, 15 днів відкритих дверей центру зайнятості, 5 

ярмарок кар’єри, 4 тренінги. В заходах взяло участь 1341 особа.  

Для підвищення мотивації, активності, реалізації знань, навиків, 

умінь та бажань учнівської молоді щодо вибору майбутньої професії в 

Івано-Франківському притулку для неповнолітніх було проведено конкурс 

малюнків під гаслом «Моя професія – моє майбутнє», в якому взяло участь 

18 осіб. 

Щоб сприяти  удосконаленню форм та методів профорієнтаційної 

роботи з молоддю, орієнтації на професії, які користуються попитом на 

ринку праці, формуванню свідомого ставлення до професійного вибору 

Івано-Франківським міським центром зайнятості спільно з представниками 

органів учнівського самоврядування загальноосвітніх шкіл проведено 5 

засідань ради учнівського самоврядування, в яких взяли участь 160 осіб. 

 Для ознайомлення учнівської молоді з світом професій та 

орієнтування їх на здобуття робітничих професій проведено 8 

професіографічних екскурсій безпосередньо на підприємствах міста, в 

яких взяло участь 219 школярів. Школярі мали можливість побачити 

процес розвитку професії в межах обраного підприємства, ознайомитися з 

основним змістом функціональних обов’язків тої чи іншої професії. 

 З метою зацікавленості дітей у детальному вивченні професії за 

ініціативи міського центру зайнятості проведено 30 брейн-рингів на тему: 

“Професійні горизонти”,  до яких були залучено 518 учнів. 

 Для учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів 

організовано та проведено " Турнір знавців професій" у форматі КВК, у 

чвертьфіналі якого взяло участь 16 учнів ЗОШ №17 міста Івано-

Франківська. 

За сприяння органів освіти у школах, ліцеях, гімназіях та інтернатах 

міста встановлено 31 програмно-апаратний комплекс «Мотиваційний 

термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення», який 

став корисним електронним помічником не лише для школярів, але і їх 

батьків та педагогів. З метою презентування вищезазначеного програмно-

апаратного комплексу проведено 11 профорієнтаційних уроків для 

учнівської молоді, в яких взяли участь 371 особа. 

 В звітному періоді проведено 34 виїзних акції служби зайнятості з 

використанням мобільних центрів під гаслом "Живи і працюй в Україні" , 

в яких  взяло участь 2159 осіб. Проведені заходи допомагають молоді 

правильно вибрати професії, за якими можна в подальшому проходити 

навчання та працевлаштуватись.   



 Відповідно до ст.14 Закону України «Про зайнятість населення» 

молодь, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із 

строкової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шість 

місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше 

приймається на роботу належить до категорії громадян, що мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Роботодавці самостійно 

розраховують квоту, у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних 

працівників за попередній календарний рік, з урахуванням чисельності 

громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на 

підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що 

неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх 

працевлаштування самостійно. Обов'язковою умовою дотримання 

роботодавцями квоти вважається працевлаштування вищезазначених 

громадян, про що роботодавці інформують щороку центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку. 

 На обліку в міському центрі зайнятості протягом звітного періоду 

випускники шкіл-інтернатів, дитячих будинків, старшокласників, які 

припинили навчання  на обліку в міському центрі зайнятості не 

перебували.  

Питання соціальної та трудової адаптації інвалідів у суспільстві 

набуває все більшої актуальності. Це зумовлено збільшенням їх 

чисельності на ринку праці за останній час. Впродовж січня-листопада 

2013 року на обліку в міському центрі зайнятості перебувало 46 осіб з 

інвалідністю у віці до 35 років, всім надано профконсультаційні та 

профорієнтаційні послуги. Пошук підходящої роботи для осіб з 

інвалідністю службою зайнятості здійснюється відповідно до 

рекомендацій МСЕК, індивідуальних програм реабілітації інвалідів, з 

урахуванням  рівня кваліфікації, знань та побажань.  В результаті 

співпраці з роботодавцями працевлаштовано 13 осіб у віці до 35 років. 

Працевлаштування осіб на створені спеціальні робочі місця за 

рахунок коштів Івано-Франківського обласного відділення  Фонду 

соціального захисту інвалідів не відбувалося, так як на обліку в Івано-

Франківському міському центрі зайнятості особам, які потребують 

створення спеціальних робочих місць не перебували.  Станом на 

01.12.2013 року на обліку в міському центрі зайнятості було 10 осіб з 

інвалідністю у віці до 35 років.  

Ефективним механізмом реалізації соціального партнерства між 

службою зайнятості та роботодавцями є компенсація фактичних витрат у 

розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Протягом звітного періоду за направленням Івано-

Франківського міського центру зайнятості працевлаштовано  38 молодих 

осіб з метою відшкодування роботодавцям єдиного соціального внеску.  

Серед них 2 молодих осіб з інвалідністю. За 1 особу компенсація 

виплачується за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. 



 Для дотаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної 

підтримки безробітних та інших категорій осіб, роботодавцями 

організовуються строком до шести місяців роботи, що носять тимчасовий 

характер. Івано-Франківським міським центром зайнятості для участі в 

тимчасових роботах та  забезпечення тимчасової зайнятості студентів у 

вільний від навчання час протягом січня-листопада 2013р. 

працевлаштовано 13 студентів. 

  З метою підвищення кваліфікації та поповнення персоналу 

підприємств і організацій, що передбачають відбір кращих кандидатів, 

починаючи ще із студентської лави, апробації їх можливостей на 

виробництві під час проходження практики, з ініціативи Івано-

Франківського міського центру зайнятості проведено 5 ярмарок кар'єри 

для випускників навчальних закладів, в яких взяли участь 721 особа. Така 

тісна й плідна співпраця дозволяє консолідувати й акумулювати зусилля, з 

більшою ефективністю реалізувати поставлену мету. 

Основною метою проведення даних заходів було інформування 

учасників про наявність вакансій на підприємствах міста Івано-

Франківська, надання допомоги випускникам і виборі свого робочого 

місця. З кожним роком вони стають щораз масштабнішими й 

популярнішими як серед молоді, так і фірм-працедавців. А найголовніше, 

що ярмарки кар’єри, поряд з іншими заходами профорієнтаційної роботи, 

допомагають молоді знайти своє місце у житті, визначити кращий шлях 

застосування власної професії, розвинути здібності та якнайповніше 

реалізувати свій творчий і професійний потенціал. 

    

 Відділом підтримки та розвитку підприємництва 13.11.13р. 

проведено нараду у заступника міського голови щодо працевлаштування 

випускників професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів 

I-IV рівня акредитації міста. В нараді взяли участь представники міського 

центру зайнятості, голова Дорадчої ради, промислового сектору міста. В 

ході наради, обговорено можливість періодично організовувати зустрічі 

профільних підприємств з керівниками освітніх закладів міста з метою 

обміну інформацією про наявність вакансій та фахівців-випускників 

відповідно; необхідність організації навчальної та виробничої практики на 

промислових підприємствах міста для студентів старших курсів місцевих 

ВУЗів та ПТУ. 

З метою сприяння діяльності підприємців-початківців, входження в 

бізнес молодих спеціалістів та створення нових робочих місць між 

виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та Івано-

Франківським національним технічним університетом нафти і газу 

20.12.13р. підписано Протокол про наміри для забезпечення ефективної 

діяльності Центру розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» Інституту 

економіки та управління у нафтогазовому комплексі. 

З 10 по 16 лютого в рамках реалізації проекту «Пошук нових 

механізмів працевлаштування молоді», який був спільно організований 

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією “Молодіжний 

центр працевлаштування”, Тернопільським обласним молодіжним центром 



праці та Підкарпатським Корпусом добровільної праці (Польща) та 

фінансувався за рахунок Благодійного фонду імені Богдана Гаврилишина 

та Колегіуму Східної Європи було здійснено візит представників МГЦ 

«Еталон» та Івано-Франківського обласного молодіжного центру праці, 

разом із колегами із 15 регіонів України до Підкарпатського воєводства 

(Польща), під час якого відбулося ознайомлення з особливостями 

діяльності державних, громадських та комерційних організацій, які 

працюють на польському ринку праці, зокрема у царині працевлаштування 

молоді. 

 Протягом травня-червня в Івано-Франківську реалізовано програму 

«Студентські бізнес–студії» — спільний освітньо-підприємницький проект 

за участю бізнес-тренерів та викладачів ВНЗ Івано-Франківської області, 

успішних підприємців та студентів навчальних закладів Прикарпаття. 

Основне завдання Програми — створення сприятливих умов по розвитку 

бізнес-середовища для започаткуванню талановитою молоддю власної 

справи та забезпечення можливостей комунікативної взаємодії між 

студентами і підприємцями. 

 На виконання обласної комплексної програми "Молодь 

прикарпаття", з метою підвищення ролі молоді в розбудові 

демократичного громадянського суспільства в департамент економіки 

ОДА подано кандидатури молодих підприємців м. Івано-Франківська для 

відзначення у номінації "Кращий молодий бізнесмен" в акції "Молодий 

лідер Прикарпаття - 2013". 

 Через офіційний Інтернет-сайт міськвиконкому було оприлюднено 

інформацію щодо проведення обласного конкурсу бізнес-планів 

підприємницької діяльності серед молоді в рамках XV Всеукраїнського 

конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. Також 

відповідна інформація була направлена Раді підприємців, громадським 

організаціям та Міському центру зайнятості. Від м. Івано-Франківська в 

конкурсі взяли участь 3 особи. 

 При виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради 

функціонує Рада підприємців – дорадчий орган, який створений з метою 

залучення суб’єктів підприємництва до вироблення і реалізації спільних з 

органами місцевого самоврядування рішень в сфері розвитку малого і 

середнього бізнесу. В разі наявності пропозицій до його складу можуть 

бути включені молоді підприємці. 

 Управлінням економічного та інтеграційного розвитку спільно з 

Українсько-Канадським спільним підприємством "МБЕРІФ-Бізнес-центр" 

підготовлено проект для участі в Всеукраїнському конкурсі на тему 

"Залучення мешканців м. Івано-Франківська до здійснення 

підприємницької діяльності, шляхом впровадження системи інформаційно-

навчальних заходів  із застосуванням сучасних Інтернет-технологій". В 

основі проекту лежить створення так-званого «віртуального бізнес-

інкубатору» — нової форми «інкубаційного методу вирощування» малих 

підприємств, шляхом застосування сучасних інформаційних технологій, 

які дозволяють надати сприяння розвитку бізнесу, в першу чергу для 

початківців, об’єднуючи традиційні послуги бізнес-інкубації з Інтренет-



ресурсами і необмеженими можливостями глобальної мережі. Поряд з 

впровадженням on-line технологій передбачається створення «робочого 

центру» – спеціального приміщення, в якому учасники проекту матимуть 

можливість доступу до технічних засобів (комп’ютери, ксерокс, факс, 

Інтернет тощо), для проведення ділових зустрічей та безпосереднього 

спілкування з консультантами. Важливою складовою проекту також є 

організація системи навчальних заходів. 

 У відділі підтримки та розвитку підприємництва протягом 2013р.  не 

надходило звернення щодо надання сприяння в проведенні 

контролюючими та дозвільними органами навчальних заходів для молодих 

підприємців. 

 

 Молодіжною комісією Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ 

впродовж 2013 року проводились Дні духовної віднови та науково-

християнські  семінари для учнів та студентів в закладах освіти. Зокрема: 

- великопосні духовні програми у вищих навчальних закладах міста Івано-

Франківська; 

- духовні зустрічі з шкільною молоддю міста; 

- підготовка дітей до першої Святої Сповіді та Урочистого Святого 

Причастя; 

- проведення для молоді при парафія міста тижня духовної віднови під 

назвою „Канікули з Богом”. 

 Комісією організовані християнські табори для школярів в період 

шкільних канікул та молодіжні табори з виїздом за межі міста, поєднуючи 

відпочинок з викладанням лекцій про пізнанням Бога. Зокрема: 

- молодіжні християнськи табори в урочищі «Ровені» села Рибне 

Тисменицького району у червні-серпні; 

- забезпечена участь молоді у Всеукраїнських та міжнародних 

християнських таборах. 

 Молодіжна комісія активно сприяла утвореню молодіжних 

християнських організацій та спільнот на території Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ, забезпечувала проведення щотижневих зустрічей 

молоді на парафіях міста. 

 Комісією забезпечено проведення духовно-просвітницьких 

фестивалів та концертів духовної музики з участю молодих виконавців. 

Зокрема: 

- фестивалю Христового міста „Вгору серця - 2013”; 

- святкових концертів при парафіях з нагоди Дня матері та храмових свят. 

 У 2013 році забезпечене видання та безкоштовне розповсюдження 

щомісячної молодіжної християнської газети „Світло правди”.  

 Молодіжна комісія активно сприяла випуску християнських 

телепередач „Знаки часу” та „Днесь” та розміщенню соціальної реклами 

„Куди нести десятину”. 

 

Начальник управління      В. Соловйов 


