Звіт про реалізацію Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.
Івано-Франківську на 2019-2022 роки за 2019 рік
Програма
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міста
Івано-Франківська на 2019-2022 роки – це комплекс заходів, які спрямовані на
підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної
культури і спорту. Програму затверджено рішенням Івано-Франківської міської
ради від 14.12.2018р. № 299-22.
Метою Програми є:
- формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне
формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на
демократичних та гуманістичних засадах;
- створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної
людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної
підготовки, задоволення спортивних видовищних запитів населення;
- максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом,
створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті
вищих досягнень.
Впродовж звітного періоду програмою передбачено виконання,
організацію та проведення наступних завдань та заходів:
Завдання 1. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової
активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням
інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного
п. 1.1. Забезпечення проведення щороку всеукраїнських і міських
фізкультурно- оздоровчих заходів серед різних верств населення, в тому числі
центрами з фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
Впродовж 2019 року проведено понад 100 різноманітних заходів для всіх
вікових категорій івано-франківців, участь в заходах взяли понад 8000 тисяч
мешканців нашого міста, що на 30% більше ніж в 2018 році.
Серед основних заходів варто відзначити:
- Проект «Найспортивніші» - естафети та спортивні ігри для вихованців
дошкільних навчальних закладів міста, які спрямовані на популяризацію
фізкультури і спорту серед наймолодших жителів міста;
- Івано-Франківська міська ліга за програмою «Дитяча легка атлетика ІААF».
Спільно з федерацією легкої атлетики Івано-Франківської області та
Департаментом освіти та науки міської ради вдруге проведено міську дитячоюнацьку легкоатлетичну лігу, у якій взяли участь практично всі загально-освітні
заклади нашого міста. Переможцем стали учні ЗШЛ № 23, які отримали право
представляти наше місто у Західно- українській легкоатлетичній лізі;
- Турніри з міні-футболу. ІФМЦ «Спорт для всіх» долучився до проведення
трьох турнірів з міні-футболу, а саме: «Граємо за Україну разом», серед дівочих
команд в залі ЗШ № 24, турнір, присвячений 30-й річниці виведення військ з
Республіки Афганістан, серед ветеранів воїнів-афганців, який пройшов на

майданчику Коледжу фізичного виховання та турнір кубок «Спорт для всіх»
спільно з волонтерським об'єднанням лікування наркоманії та алкоголізму на
майданчику МФОЦ;
- Традиційні турніри з волейболу. На базі Івано-Франківського державного
коледжу технологій та бізнесу проведено ХХІІ Всеукраїнський турнір з волейболу
серед жіночих команд пам’яті Богдана Завальського. Також відбувся традиційний
Всеукраїнський турнір з волейболу пам’яті колишнього директора ДЮСШ №2
Володимира Маланія серед юнаків та дівчат. Турнір пройшов в спортивному залі
ЗШЛ №23;
- В зимовий період проводились забави для школярів перегони на санчатах та
спортивні естафети в парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка;
- Турніри з ігрових видів спорту (міні-футбол, баскетбол): турнір з баскетболу
пам’яті Юрія Міщенка, турнір з баскетболу 3х3 до дня міста Івано-Франківськ,
турнір з міні-футболу «Кубок медичної дружби 2019» серед працівників
медичних закладів міста;
- Міський фестиваль «Тато, мама, я –спортивна сім’я», який зібрав багато
спортивних сімей нашого міста. Приємно відзначити, що переможці міського
фестивалю сім’я Гупало, гідно представили наше місто на обласному етапі
фестивалю, виборовши друге місце у своїй віковій категорії;
- Перегони на веломобілях в парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка серед
школярів присвячені святкуванню дня міста Івано-Франківськ;
- Спортивні сімейні свята: святкування міжнародного дня спорту та всесвітнього
дня здоров’я, спортивне сімейне свято «Спільно до нових вершин», спортивне
свято присвячене міжнародному дню захисту дітей, спортивне сімейне свято
«День батька 2019»;
- Малі Олімпійські ігри у позаміському дитячому таборі "Лімниця" с. Вістова;
- Проект «Свято спорту в кожному дворі». Для популяризації спорту серед
мешканців міста, залучення їх до активного способу життя розпочався проект
«Свято спорту в кожному дворі», уже сім дворів Івано-Франківська долучилися
до даного проекту;
- Турніри з ігрових видів спорту (пляжний футбол, баскетбол): турнір з
баскетболу «Баскетбольні таланти 2019», турнір з пляжного футболу з нагоди 80тиріччя Івано-Франківського коледжу фізичного виховання;
- Спортивні забави у парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка для дітей
літнього табору "Веселкове літо";
-Проект «Спорт для всіх – радість життя», для представників «золотої молоді»,
які відпочивають у позаміському таборі «Лімниця»;
- Змагання за програмою «Дитяча легка атлетика ІААF», а саме: «Дитяча легка
атлетика ІААF» на чемпіонаті України зі спортивної ходьби; «Дитяча легка
атлетика ІААF» в ЗШ №19; «Дитяча легка атлетика ІААF» в початковій школі
«Пасічнянська»;

- «Козацькі забави» в школі-садок №3, присвячені святкуванню дня захисника
України;
- Турнір з футболу «Кубок Спорт для всіх» серед студентів вищих навчальних
закладів міста;
- Турнір з волейболу серед студентських команд Івано-Франківська "Student day
2019";
- В програмі святкування новорічно-різдвяних свят проведено 10 спортивних
заходів для дітей та дорослих на Вічевому майдані.
п. 1.2. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів зі спорту ветеранів
З метою підтримки ветеранського спорту в місті впродовж звітного періоду
забезпечено проведення наступних заходів:
- турнір з тенісу серед ветеранів на відзначення Дня Незалежності України;
- чемпіонат міста з легкої атлетики серед ветеранів;
- шаховий турнір до Дня людей похилого віку серед ветеранів;
- кубок Прикарпаття з плавання в категорії «Мастерс»;
- турнір з футзалу серед ветеранських команд до Дня народження С. Бандери;
- турнір з настільного тенісу серед ветеранів.
Також спортсмени в категорії «ветерани» брали участь у Франківському
Півмарафоні на дистанціях від 5 км до 21 км та XXIІ Міжнародних змаганнях зі
спортивної ходьби Кубок «Вечірній Івано-Франківськ».
З нагоди відзначення 50-річчня від дня завоювання звання чемпіона
України в складі футбольної команди «Спартак» Івано-Франківськ грамотами
виконавчого комітету та грошовими преміями відзначено наступних гравців:
Рибака Степана Йосиповича, Павлівського Ярослава Михайловича, Горичка
Богдана Йосиповича, Хащевського Петра Юрійовича, Гнатишина Михайла
Миколайовича, Ступара Мирослава Івановича, Мартиненка Олександра
Феодосійовича.
п. 1.3. Залучення представників підприємств, установ та організацій різних
форм власності, до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи,
проживання
Проведено турнір з міні-футболу «Кубок медичної дружби 2019» серед
працівників медичних закладів міста
п. 1.4. Забезпечення проведення серед сільського населення фізкультурно
оздоровчих заходів, надання організаторам цих заходів всебічної матеріальнотехнічної та фінансової допомоги в їх підготовці і проведенні на належному
організаційному рівні на усіх етапах
Під час відкриття оновленого стадіону в селі Угорники проведено змагання
«Дитяча легка атлетика за програмою IAAF», команди приміських сіл беруть
участь у міському чемпіонаті з футболу та футзалу
1.6. Збільшення кількості загально-доступних фізкультурно-оздоровчих
заходів
у
місцях
масового
відпочинку
населення
(в парках, скверах, на пляжах, тощо)

Міським центром «Спор для всіх» проведено 8 різноманітних заходів у
парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, в рамках святкування
новорічно-різдвяних свят проведено 10 заходів на Вічевому майдані.
1.7. Проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості
населення Івано-Франківська.
На виконання п.7 постанови КМУ від 09.12.2015р. №1045 «Про
затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної
підготовленості населення України» зі змінами, листа Івано-Франківського
обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН від
01.11.2019р. №01-35/278, Департамент освіти та науки Івано-Франківської
міської ради здійснює моніторинг щорічного оцінювання фізичної
підготовленості осіб, які навчаються у ЗЗСО та ЗПТО, відповідний звіт про
результати якого надіслано до Івано-Франківського обласного відділення (філії)
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН.
Департаментом молодіжної політики та спорту подано відповідний звіт в
управління спорту обласної державної адміністрації.
1.8. Проведення спартакіад та інших масових фізкультурно-спортивних
заходів серед посадових осіб органів місцевого самоврядування
З нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту в Україні для
працівників виконавчого комітету міської ради проведено ранкову руханку за
участю студентів коледжу фізичного виховання НУФВСУ.
1.9. Залучення населення з обмеженими можливостями до систематичних
занять з фізичної культури і спорту, організація та проведення відповідних
заходів серед людей з інвалідністю, в тому числі всеукраїнської спартакіади
"Повір у себе" серед дітей-інвалідів
Рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року № 330-17
була затверджена «Міська Програма розвитку інвалідного спорту на 2018 – 2023
роки» відповідно до якої проводилась робота Івано-Франківського міського
центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» у 2019 році. Робота
центру спрямована на розвиток і популяризацію спорту серед осіб з інвалідністю
міста Івано-Франківська, підвищення рівня проведення змагань, організацію
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед осіб з інвалідністю, у
тому числі щодо спорту вищих досягнень, а також фізкультурно-спортивної
реабілітації осіб з інвалідністю.
Міським центром «Інваспорт» впродовж звітного періоду постійно
проводилися спортивно-масові заходи для залучення осіб з інвалідністю різних
вікових груп до активного способу життя, зокрема: спортивні ігри та розваги,
спортивні естафети, міські змагання «Повір у себе» з плавання, легкої атлетики
та шашок, відкриті міські турніри з гри Бочча, гирьового спорту, шахів, шашок,
армспорту, міні-футболу та настільного тенісу.
Діти з особливими потребами міста Івано-Франківська приймали участь у
обласних змаганнях за програмою спартакіади «Повір у себе» з плавання
(УОРА), спортивного орієнтування (вади слуху), легкої атлетики (вади слуху,
вади розумового та фізичного розвитку).
Серед дітей та молоді з вадами розумового та фізичного розвитку проводились
спортивні змагання, спортивні естафети та змагання з перегонів на веломобілях.

Різні спортивні розваги проводились серед сімей з дітьми з аутичним типом
розвитку. Діти та молодь з інвалідністю брали участь в Олімпійському дні.
В рамках святкування «Свята спорту» з нагоди відзначення Дня фізичної
культури і спорту проведено нагородження кращих спортсменів з інвалідністю
міста Івано-Франківська та тренерів (всього десять номінантів).
У 2019 році міським центром «Інваспорт» проведено 67 спортивномасових заходи, в яких взяли участь 1560 осіб з інвалідністю різних вікових груп.
Переможці та призери змагань нагороджені грамотами, медалями, кубками та
солодкими призами від міського центру «Інваспорт». На проведення спортивномасових заходів у 2019 році міським центром «Інваспорт» використано 140,1
тис. грн. з міського бюджету.
1.10. Сприяти наданню у встановленому порядку у користування на
пільгових умовах спортивних споруд, облаштованих засобами безперешкодного
доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями, для проведення
фізкультурно- оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів
В Івано-Франківську на вулиці В. Симоненка 3В функціонує зал для
фізичної реабілітації та занять фізичною культурою для молоді з інвалідністю.
Для безперешкодного доступу приміщення облаштоване пандусом та
поручнями, туалетні кімнати облаштовані для людей з інвалідністю, які
пересуваються на візках. В штатний розпис міського центру «Інваспорт» введено
посаду реабілітолога.
Діти навчально-реабілітаційного центру відвідували навчальнотренувальні заняття з плавання в басейні ДЮСШ № 2.
1.11. Передбачення в Програмах навчальних закладів усіх типів та форм
власності навчання дітей та молоді плаванню з урахуванням наявної ресурсної
бази.
Упродовж звітного періоду Департаментом освіти організовано
обов’язкові уроки плавання для учнів 4-х класів усіх ЗЗСО міста ІваноФранківська. Уроки проводяться на базах плавальних басейнів ЗШ№18, 21, 22,
24, Ліцей №23 ім.Р.Гурика. Четвертокласників навчають плавати
висококваліфіковані тренери-викладачі ДЮСШ№2. Учні навчальнореабілітаційного центру двічі на тиждень навчаються плавати згідно з розкладом
занять на базі плавального басейну ДЮСШ № 2 (ЗШ № 22).
Загалом уроками плавання у 2019 році охоплено 2833 четвертокласники.
1.12. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної
байдужості до здоров'я населення шляхом висвітлення позитивного впливу на
здоров'я людини оптимальної рухової активності у засобах масової інформації,
зокрема у теле- і радіопрограмах, на веб-сайтах відповідних установ та
організацій
Проведення спортивно-масових заходів та змагань міських центрів
«Інваспорт», «Спорт для всіх», а також підпорядкованих Департаменту
комунальних підприємств «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр» та
міський центральний стадіон «Рух» висвітлюється на офіційному сайті міста.
Кожна установа має офіційну сторінку в соціальній мережі Facebook, де
мешканці міста поінформовані про час та місце проведення заходів та змагань.

Завдання 2. Забезпечення функціонування та вдосконалення мережі
закладів фізичної культури та спорту
п.2.1. Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом
у дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів і форм власності
З метою забезпечення розвитку здібностей вихованців закладів освіти в
різних видах спорту, створення умов для фізичного розвитку, залучення учнів до
занять спортом у позаурочний час, зміцненню їхнього здоров’я та підготовки
спортивного резерву для збірних команд України в місті функціонують дитячоюнацькі спортивні школи: СДЮШОР №1, ДЮСШ №2 та ДЮСШ №3, які
підпорядковані департаменту освіти та науки.
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №1
Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради налічує 494
вихованці, з них 297 дівчат та 197 юнаків.
В Дитячо-юнацькій спортивній школі № 2 працює 6 спортивних відділень:
– баскетбол (232 вихованців);
– волейбол (264 вихованців);
– плавання (523 вихованців);
– настільний теніс (101 вихованців);
– регбі (123 вихованців);
– вільна боротьба (56 вихованців);
– спортивні танці (секція) (20 вихованців).
Загалом у закладі спортивною позашкільною освітою охоплено 1319
вихованців.
В Івано-Франківській дитячо-юнацькій спортивній школі №3 функціонує
шість відділень:
- футбол: юнаки та дівчата (284 вихованці);
- шахи (76 вихованців);
- тхеквондо В.Т.Ф., тхеквондо І.Т.Ф. (116 вихованців);
- стрільба кульова (60 вихованців);
- гандбол (62 вихованців);
- важка атлетика (22 вихованці).
У 2019-2020н.р. у спортивних відділеннях закладу займається 607
вихованців.
Загалом у місті функціонують 13 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в
яких займається понад 6000 дітей.
п. 2.2. п. 2.3. Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної
бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, облаштування необхідним
обладнанням та інвентарем,
Департаментом освіти та науки здійснюється моніторинг щодо
забезпечення закладів освіти спортивним інвентарем, обладнанням та
спортивними майданчиками. Зокрема, упродовж 2019р. для дитячо-юнацьких
спортивних шкіл міста придбано спортивний інвентар, спортивну форму та інше
спорядження, а також нагородні матеріали на суму 294922тис грн.
У жовтні 2019р. відкрили залу для вільної боротьби на базі ДЮСШ №2,
також підготовлено рішення виконавчого комітету та сесії Івано-Франківської
міської ради «Про внесення змін у штатний розпис Івано-Франківської дитячо-

юнацької спортивної школи №3 Івано-Франківської міської ради ІваноФранківської області», відповідно до якого секції з футболу ДЮСШ №3,
працюватимуть на базі закладів освіти приміських сіл. Рішення прийнято на
позачерговій сесії міської ради 27.12.2019 року.
2.4. Забезпечення утримання та функціонування міського центру з
фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт", сприяння розширенню його
мережі
У 2019 році на утримання та функціонування міського центру фізичної
культури та спорту інвалідів «Інваспорт» з міського бюджету виділено 752 742
грн.
п. 2.5. Залучення населення до занять фізичною культурою та спортом за
місцем проживання та відпочинку шляхом утримання та подальшого розвитку
мережі центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", зміцнення його
матеріально-технічної бази
У 2019 році на утримання та функціонування міського центру фізичного
здоров’я населення «Спор для всіх» з міського бюджету виділено 519 914 грн.
п.2.6 – п.2.9. Департамент освіти сприяє забезпеченню активного
відпочинку вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл впродовж літніх
канікул. Загалом охоплені відпочинком та оздоровленням 886 вихованців.
На спортивних площадках міста оздоровлено 682 вихованці.
В с.Яблуниця оздоровлено – 80 вихованців
В смт.Ворохта оздоровлено – 40 вихованців
В с.Татарів оздоровлено –21 вихованців
В ПЗОВ «Лімниця» оздоровлено – 24 вихованців
В с.Приморське оздоровлено – 20 вихованців
В м.Очаків оздоровлено – 16 вихованців
В м.Коблево оздоровлено – 15 вихованців
В с.Сокіл оздоровлено – 29 вихованців
В Болгарії оздоровлено – 59 вихованців
Усі вихованці оздоровлювались за рахунок батьківських та спонсорських
коштів, окрім 24 вихованців на базі ПЗОВ “Лімниця “, які оздоровлювались за
рахунок державних коштів.
Вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл займають призові місця не
тільки Всеукраїнського, але й Міжнародного рівнів, зокрема:
• у змаганнях міжнародного рівня (чемпіонати Європи, Світу) у 2019 році
здобуто 59 перемог (41 призове місце спортивна гімнастика СДЮСШОР №1, 12
призових місць (регбі, плавання) ДЮСШ № 2, 2 призових місця (шахи) ДЮСШ
№3).
• у всеукраїнських змаганнях здобуто у 2019 році 86 перемог, з них: 28
перемог (спортивна гімнастика) СДЮСШОР №1, 29 перемог (баскетбол,
баскетбол 3х3, регбі) ДЮСШ №2 та 29 перемог (шахи, футбол, тхеквондо ВТФ)
ДЮСШ№ 3.
У 2019 році до складу національної збірної команди України входять 8
вихованців СДЮШОР №1, 28 вихованців ДЮСШ №2 та 5 вихованців ДЮСШ
№3.

Тренерами спортивних шкіл у 2019 році підготовлено загалом 69
Кандидатів у Майстри спорту України (9 вихованців ДЮСШ №2, 6 вихованців
ДЮСШ №3 та 54 вихованці СДЮШОР №1).
Окрім того, під час літніх канікул міський центр «Спорт для всіх» провів 8
заходів в мікрорайонах міста для залучення дітей шкільного віку до активного
дозвілля.
Завдання 3. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського,
паралімпійського та дефлімпійського руху
п. 3.1. Забезпечення підготовки та участі спортсменів міста різних вікових
груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня з
олімпійських та неолімпійських видів спорту.
За звітний рік проведено та підтримано понад 385 заходів різних рівнів,
зокрема:
37 міжнародних турнірів та змагань;
68 Всеукраїнських змагань;
284 міських змагань
п. 3.2. Забезпечення участі спортсменів-інвалідів у обласних, національних
та міжнародних змаганнях, матеріального стимулювання переможців та
призерів вказаних змагань в індивідуальних видах спорту
Міським центром «Інваспорт» впродовж звітного періоду проведено
роботу щодо підготовки спортсменів міста до складу збірних команд області та
України, а саме:
- Павло Волуйкевич у складі збірної команди України на чемпіонаті світу з
легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю (ураження опорно-рухового
апарату, вади зору та вади розумового і фізичного розвитку) посів ІV місце на
дистанції 1500 м., а на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні
виборов дві золотих медалі (біг 1500м, біг 3000м);
- Володимир Рій у складі збірної команди України став переможцем чемпіонату
Європи з футболу (вади слуху);
- Володимир Федосеєнко у складі збірної команди України здобув срібну
нагороду на чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з
вадами слуху;
- Юлія Шуляр у складі збірної команди України на чемпіонаті світу з легкої
атлетики серед спортсменів з інвалідністю (ураження опорно-рухового апарату,
вади зору та вади розумового і фізичного розвитку) здобула срібну нагороду з
бігу на 400м, а на чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з
вадами розумового та фізичного розвитку здобула дві золоті нагороди (біг 100м,
біг 400м);
- Василь Біленко у складі збірної команди України здобув золото (біг 60м з
бар'єрами) на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні та став
триразовим переможцем на чемпіонаті України з легкої атлетики (200м, 400м,
110м з/б);
- Роман Месик у складі збірної команди області на чемпіонаті України з легкої
атлетки (вади зору, УОРА, ВРФР) виборов дві золоті нагороди (диск, спис);

- Михайло Біленко у складі збірної команди області на чемпіонаті України з
легкої атлетики (вади зору, ураження опорно-рухового апарату, вади розумового
та фізичного розвитку) здобув дві золоті нагороди (висота, семиборство);
- Христина Мойсюк у складі збірної команди області на чемпіонаті України з
легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору, ураженням опорно-рухового
апарату, вадами розумового та фізичного розвитку здобула дві золоті нагороди
(100м, 200м).
3.3. Забезпечення підготовки та участі спортсменів міста в Олімпійських,
Юнацьких Олімпійських іграх, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та
Європейських іграх
Павло Волуйкевич та Юлія Шуляр вибороли ліцензії на участь у ХVІ літніх
Паралімпійський іграх 2020 року, які відбудуться у м. Токіо (Японія).
3.4. Забезпечення стипендій спортсменам-чемпіонам, призерам
чемпіонатів України, Європи, світу та учасникам Олімпійських,
Паралімпійських та Дефлімпійських ігор в індивідуальних видах спорту
В 2019 році започатковано стипендії міського голови для 30 найкращих
спортсменів нашого міста. Відтак щомісяця стипендію міського голови
отримують 20 спортсменів з олімпійських та 10 спортсменів з неолімпійських
видів спорту.
3.5. Розвиток пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту
шляхом залучення для цієї мети громадських організацій фізкультурноспортивного спрямування та надання зазначеним організаціям фінансової
підтримки за рахунок коштів міського бюджету
Відповідно до Програми фінансової підтримки громадських організацій
фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та федерацій з видів
спорту міста Івано-Франківська на 2020-2024 роки у 2019 році з міського
бюджету виділено 18 915 985,07 гривень для 26 громадських організацій
фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та федерацій з видів
спорту.
3.6. Популяризація та розвиток олімпійського руху, який забезпечується
відділенням Національного Олімпійського комітету України в ІваноФранківській області
За ініціативи відділення Національного Олімпійського комітету в ІваноФранківській області з метою популяризації олімпійського руху 24 травня 2019
року в міського парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка проведено
Олімпійський день за участю спортсменів – олімпійців нашого міста. В заході
взяли участь учні загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільнята, а також
діти та молодь з інвалідністю. Загалом – понад 700 учасників. В рамках
перебування португальського футбольного клубу «Брага» в місті спортсмени
також долучились до Олімпійського дня.
Міським центром «Спорт для всіх» впродовж літнього періоду проведено
Малі Олімпійські ігри у позаміському дитячому таборі "Лімниця" с. Вістова. Для
вихованців дошкільних навчальних закладів №26 та № 36 проведено
фізкультурну хвилинку за участі майстра спорту України міжнародного класу,
учасницю Літніх Олімпійських ігор у Сіднеї (2004) та Пекіні (2008).

У жовтні 2019 року на базі Івано-Франківської СДЮСШОР №1 відбулась
зустріч президента Національного олімпійського комітету України С. Бубки з
вихованцями, який високо відзначив роботу закладу у напрямку розбудови
Олімпійського руху в Україні. За підсумками роботи 2018-2019рр. ДЮСШ № 2
зайняла І місце серед ДЮСШ області.
3.7. Здійснення заходів щодо забезпечення спортсменам – членам
національних збірних команд України та їх тренерам належних умов для
підготовки до офіційних міжнародних змагань, Олімпійських, Паралімпійських,
Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та Універсіад, надання їм необхідної допомоги
у вирішенні житлово-побутових питань
З метою кращої підготовки спортсменів з інвалідністю до всеукраїнських
та міжнародних змагань міським центром «Інваспорт» були проведені
навчально-тренувальні збори спортсменам нашого міста Василю Біленку
(майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики), Михайлу
Біленку (кандидат в майстри спорту з легкої атлетики) і їх тренеру та Христині
Мойсюк.
З метою вирішення житлово-побутових питань Департаментом
підготовлено клопотання про виділення житла для Василя Біленка – майстра
спорту України міжнародного класу з легкої атлетики.
3.8. Забезпечення висвітлення у місцевих засобах масової інформації
участі спортсменів міста в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських
іграх, Всесвітніх та Європейських іграх, всеукраїнських та міжнародних
змаганнях
Інформацію про підготовку та участь спортсменів міста в Олімпійських,
Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх,
всеукраїнських та міжнародних змаганнях висвітлено на офіційному сайті міста,
а також на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.
Керівництво Департаменту регулярно бере участь у прямих ефірах , радіо
і теле-програмах на місцевому та обласному телебаченні з метою висвітлення
інформації про участь івано-франківських спортсменів у змаганнях різного
рівня.
Завдання 4. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі
будівництва та модернізації спортивних споруд
4.1. – 4.2 Модернізація, реконструкція, капітальний ремонт, проектування
та будівництво закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд
В спортивному залі КП «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр»
капітально відремонтована тренажерна зала. Також розпочались роботи з
будівництва першого комунального басейну на території фізкультурнооздоровчого центру, на що з міського бюджету виділено 0,730 тис. грн.
Департамент освіти та науки сприяє розвитку спортивної інфраструктури
закладів освіти міста, зокрема за 2019 рік облаштовано спортивні майданчики зі
штучним покриттям у ЗШ №18 та ЗШ №26. На території ПНУ ім. В.Стефаника
облаштовано майданчик для гри у бадмінтон.
На реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу «Електрон», що
знаходиться на вул. С. Бандери, 12 впродовж звітного періоду з міського
бюджету виділено 6, 246 тис. грн.

4.4. Організація контролю за ефективністю використання в місті спортивних
споруд, недопущення перепрофілювання та ліквідації фізкультурно- спортивних
об’єктів без створення рівноцінних їм
Впродовж звітного періоду на території міста збережено мережу
фізкультурно-спортивних споруд та закладів, не допущено перепрофілювання
чи ліквідації.
Завдання 5. Кадрове та нормативно-правове забезпечення
5.1. Збільшення під час складання проекту міського бюджету фінансового
нормативу бюджетної забезпеченості сфери фізичної культури та спорту
При формуванні календарного плану спортивно-масових заходів та
навчально-тренувальних зборів міста з олімпійських та неолімпійських видів
спорту на 2020 рік подано пропозиції до збільшення фінансування. Таким чином
у 2020 році передбачено 1 500,000 гривень на проведення спортивно-масових
заходів та навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту та
1 000,000 – для неолімпійських.
п. 5.3. - п.5.4. У закладах освіти міста освітній процес забезпечують 299
працівників сфери фізичної культури та спорту.
З метою підвищення професійної компетенції педагогічних працівників
закладів освіти у напрямку формування позитивної соціальної мотивації
учнівської молоді, окрім курсів підвищення кваліфікації при ІФОІППО,
Департаментом освіти організовано:
- роботу творчих майстерень вчителів фізичної культури, які працюють
над проєктом сучасних спортивних та рухливих ігор, що дозволить
поєднати практичні вправи з інтерактивною формою взаємодії, а саме:
Платформа НУШ «Спорт, рухливі ігри та естафети - сучасні тренди
рухової активності як засіб формування культури бадьорості
підростаючого покоління», Майстерня освітніх інновацій «Модернізація
Спартакіади в сучасних освітніх умовах», «Формування інноваційного
освітнього простору на уроках фізичної культури», загалом упродовж
звітного періоду відбулося 4 засідання;
- семінар-практикум вчителів фізичної культури та хореографії
«ЧИРЛІДИНГ у кожний ЗЗСО» (19.02.2019р.), охоплено 45 педагогів;
- І етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного
виховання у закладах загальної середньої освіти (06-22.02.2019р.). У
конкурсі взяли участь 3 заклади загальної середньої освіти з кількістю
учнів більше 700; переможцем визначено ЗШ №19, матеріали надіслані в
Івано-Франківське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного
виховання та спорту МОН України;
- серпневі педагогічні студії учителів фізичної культури загальноосвітніх
закладів
освіти
міста
«Педагогічні
умови
створення
здоров’язбережувальних технологій в сучасному освітньому просторі»
(27.08.2019р.). Педагогічні студії спрямовані на особливості викладання
предмета фізична культура в закладах освіти у 2019-2020 н.р., оновлені
навчальні програми та формування ключових компетентностей учнів в
умовах реформування освіти. Охоплено понад 60 учителів;

- тренінг «Тренуємо хлопчиків бути чоловіками», (03.12.2019р.) працівниками
Фонду Організації Об’єднаних Націй у галузі народонаселення в Україні UNFPA
та БО «БФ «Ліга Толерантності». Навчання спрямоване на отримання
педагогічними працівниками навичок з розпізнавання випадків насильства і
протидії їм у школі та введення в інклюзивне тренування, охоплено 17 педагогів.
п.5.5 Забезпечення укладання угод між структурними підрозділами з питань
фізичної культури і спорту міської ради та громадськими організаціями
фізкультурно- оздоровчої та спортивної спрямованості про їх участь у реалізації
державної політики в галузі фізичної культури і спорту
Впродовж звітного періоду Департаментом заключено угоду про
співпрацю з 22 громадськими організаціями фізкультурно-спортивного
спрямування, федераціями з видів спорту.
5.7. Створення бази нормативно- правових актів, що регулюють
організацію діяльності у сфері фізичної культури і спорту та функціонування
закладів галузі
Впродовж звітного періоду робота відділу спорту спрямовано на
реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту, в рамках
якої забезпечувалось неухильне виконання Закону України «Про фізичну
культуру і спорт» від 24.12.1993р. № 3808- XII, Указу Президента України «Про
додаткові заходи щодо державної підтримки розвитку фізичної культури і спорту
в Україні» від 08.11.200р. № 998/2002, Указу Президента України «Про
Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» від 28.09.2004 р.
№ 1148/2004, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017р. № 115
«Про затвердження державної цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту на період до 2020 року», Постанови Кабінету Міністрів «Про
затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та
міжнародного рівня» від 18.09.2013р. № 689, а також Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних та розпорядчих
документів різних рівнів.
5.8. Реалізація Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в
Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя –
здорова нація", затвердженої Указом Президента України від 9 лютого 2016 року
№ 42/2016
На виконання п.2 розпорядження КМУ від 21.08.2019р. № 666-р «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова
активність - здоровий спосіб життя - здорова нація” на 2020 рік Департаментом
освіти та науки Івано-Франківської міської ради видано і направлено в заклади
освіти міста наказ «Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до
2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на
2020рік». На виконання Плану заходів здійснено:
Департамент освіти та науки сприяє організації та проведенню заходів, у
т.ч. загальноміського рівня, що здійснюються з метою формування здорового
способу життя та зміцнення здоров’я школярів, активізації позакласної і

позашкільної спортивно-масової роботи серед учнів закладів загальної
середньої освіти, розвитку різних видів спорту в місті Івано-Франківську.
Найяскравішою формою організації спортивно-масової роботи серед
закладів освіти є Спартакіада школярів міста. Проведення змагань сприяє
виявленню та підготовці збірних команд міста для подальших виступів на
змаганнях міського, обласного і всеукраїнського рівнів, відбору юних
спортсменів до занять у секціях ДЮСШ, залучення учнів до занять спортом у
позаурочний час та зміцненню їхнього здоров’я.
У рамках Спартакіади впродовж звітного періоду проведено змагання з
різних видів спорту: волейбол (юнаки, дівчата), баскетбол (юнаки, дівчата),
баскетбол 3х3 (дівчата, юнаки), гандбол (юнаки, дівчата), мініфутбол (юнаки,
дівчата), регбі-5, плавання (5 класи), «Старти надій», ФОПФШУ «Нащадки
козацької слави», змагання з шахів «Біла тура», «Блискавична гра в шахи»,
«Новорічний турнір з шахів», «Олімпійське лелеченя», «Веселі старти».
Першість у змаганнях Спартакіади серед школярів міста вже кілька років
поспіль тримають команди УГ № 1, СШ № 5, Ліцею №23 ім.Р.Гурика.
З метою популяризації фізкультурно-оздоровчих заходів серед учнівської
молоді та підвищення мотивації до спортивних занять здійснюється співпраця
з молодіжними та дитячими громадськими організаціями. Зокрема, упродовж
звітного періоду проведено:
- 19.03.2019р.
міський
спортивний
фестиваль
школярів
Всеукраїнського проекту JuniorZ для учнів шкіл міста Івано-Франківська, що
проводений в рамках проекту ГО «Спортивний рух Олександара Педана
«JuniorZ», у якому взяли участь понад 400 учнів та педагогів ЗЗСО;
- 16.-20.09.2019р. спортивні змагання з лазертагу серед збірних
команд 7-8-х класів закладів загальної середньої освіти міста, що проводені в
рамках співпраці з ГО «Федерація спортивного клубу активного відпочинку
«Варта» на базі спортивного комплексу «Олімп», участь взяли команди із 22
ЗЗСО (132учні).
Департамент освіти та науки сприяє розвитку масового дитячоюнацького футболу серед івано-франківських школярів.
На базі Ліцею ім.В.Чорновола відкрито спеціалізовані класи з футболу,
учнів забезпечено безкоштовним проживанням і харчуванням, у порядку,
встановленому чинним законодавством України (60 осіб).
Збірні команди закладів освіти є активними учасниками
загальноміського футбольного фестивалю «Грають всі!», що проходив два роки
поспіль, за сприяння міського голови та Обласної Федерації футболу на
стадіоні «Хет-Трик Арена».
У вересні 2019 року у фестивалі взяли участь 7 збірних команд ЗЗСО:
УГ№1, ШГ №3, СШ №11, ЗШ №12, 19, 22 та Ліцею ім.В.Чорновола, а також 8
збірних дворових команд дитячо-юнацьких клубів Центру дозвілля дітей та
юнацтва за місцем проживання. За результатами змагань серед збірних команд
ЗЗСО І місце та звання Чемпіона здобула команда УГ №1, серед дворових
команд - команда «Богатир» дитячо-юнацького клубу «Богатир».
Упродовж І семестру 2019-2020н.р. Департаментом освіти у рамках
співпраці з Міською та Обласною федераціями футболу в освітніх закладах
реалізується пілотний проєкт UEFA GROW «Шкільна футбольна ліга». Участь

у змаганнях взяли 46 збірних команд ЗЗСО за віковими категоріями: 10 команд
4-6 класів (дівчата), 13 команд 3-4 класів (хлопці) та 23 команди 5-6 класів
(хлопці). Матчі першого кола змагань відбулися в жовтні 2019року, навесні
2020 року відбудуться матчі другого кола та фінальні матчі. Кожна з командучасниць отримає футбольний м’яч, наданий Українською асоціацією футболу.
Переможці міських змагань представлятимуть м.Івано-Франківськ на
змаганнях обласного рівня в кожній із категорій.
За сприяння міського голови, спільно з ГО «Івано-Франківська міська
спілка сімей і родин, померлих і безвісти зниклих в зоні АТО» проведено турнір
з мініфутболу приурочений до Дня захисника України та присвячений пам’яті
загиблих в зоні АТО випускників закладів професійно-техічної освіти. Участь
у турнірі, що відбувся 09.10.2019р. на базі Івано-Франківського професійного
ліцею автомобільного транспорту і будівництва, взяли 3 команди закладів
освіти, у яких навчалися загиблі. За підсумками гри: І місце посіла команда
Академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської міської ради, ІІ місце команда ВПУ №13 та ІІІ місце – команда ІФПЛАТіБ.
22-23.10.2019р. проведено змагання з мініфутболу на кубок ГО
«Обласна спілка учасників АТО» серед збірних команд ЗЗСО (юнаки). Участь
у турнірі взяли 24 збірні команди 8-9-х класів івано-франківських шкіл.
Учасники змагались за коловою системою, найсильніші команди зустрілися у
фінальній грі. За підсумками гри: І місце посіла команда ЗШ №19, ІІ місце команда ЗШ №15, ІІІ місце – команда ЗШ №3.
Упродовж листопада-грудня 2019року збірні команди закладів
загальної середньої освіти взяли участь у Шкільному турнірі з футзалу «Кубок
міського голови та НФК «Ураган» (вікова категорія: 5 класи і молодші).
Урочисте відкриття турніру та матч за Суперкубок серед минулорічних
фіналістів відбувся 06.11.2019р. Втретє поспіль володарями Суперкубку стала
команда ЗШ № 10.
Серед шкільних команд турнір стартував 09.11.2019р. та проходитиме
в три етапи: попередній, основний та чемпіонський етап. У попередньому етапі
змагалася 31 команда ЗЗСО, за підсумками якого визначено лідерів, які увійшли
до складу Золотої, Срібної та Бронзової ліги. Загалом, 24 команди продовжують
боротьбу в основному етапі змагань. Кожна з команд-учасниць основного етапу
отримає грошову нагороду на реалізацію ідеї свого закладу освіти.
З метою формування ціннісного ставлення дітей та юнацтва до
власного здоров’я, популяризації здорового способу життя, залучення до
просвітницької роботи видатних спортсменів та тренерів впродовж 0209.09.2019року в усіх закладах дошкільної, загальної середньої освіти та в
ДЮСШ у рамках Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського
тижня проведено:
- зустрічі ветеранів спорту та видатних спортсменів з учнівською
молоддю;
- спортивно-масові змагання серед дітей різного віку, показові
виступи спортсменів з популярних видів спорту;
- акції щодо пропаганди здорового способу життя.
Департамент освіти та науки сприяє проведенню щорічних
загальнодоступних спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей

та учнів у напрямку посилення співпраці школи та сім’ї. Так, упродовж звітного
періоду проведено:
- щорічні загальношкільні спортивні естафети, присвячені
відзначенню Дня фізичної культури та спорту, Дня здоров'я, Тижня здорового
харчування;
- культурно-мистецьке свято для дітей та батьків «Осінні барви
першовересня», що відбулося 01.09.2019р., у рамках якого діяло понад 8
спортивних локацій, що пропагували різні види спорту, у яких взяли участь
понад 3000 дітей;
- Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Challenge Fest», що
відбувся у рамках загальноміського фестивалю «Осінній вернісаж» 28.09.2019р.
Під час заходу функціонували 11 спортивних локацій, на яких тренеривикладачі та вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста презентували
різні види спорту: показові виступи з гімнастики спортивної вихованців
СДЮШОР №1, показові виступи вихованців ДЮСШ №2 з баскетболу,
волейболу, уроки регбі та настільного тенісу для учасників заходу; показові
виступи вихованців ДЮСШ №3 з важкої атлетики й тхеквондо, майстер-клас
«Шахи просто неба», футбольні естафети, уроки гандболу та кульової стрільби
серед учасників заходу. Загалом у спортивно-масовому заході взяли участь
понад 450 учнів 4-9 класів.
- флешмоб «Зимова руханка», приурочений до відзначення циклу
новорічно-різдвяних свят. Фізкультурно-оздоровчу руханку 20.12.2019р. на
площі біля Ратуші провели юні гімнасти та педагоги СДЮШОР №1 з метою
залучення дітей разом з батьками до спортивних, зимових розваг.
З метою розвитку критичного та аналітичного мислення школярів
через інтелектуально-спортивні ігри Департамент освіти сприяє популяризації
гуртків з шахів та шашок на базі шахових клубів ДЮСШ №3 та закладів
загальної середньої освіти. У відділенні ДЮСШ №3 працює 9 навчальних груп
із шахів на базі наступних закладів загальної середньої та позашкільної освіти:
Міський шаховий клуб «Дебют» ДЮСШ№3, Обласний шашко-шаховий клуб,
дитячо-юнацький клуб за місцем проживання «Легінь», Ліцей № 23 ім.Р.Гурика
та ЗШ №6. Упродовж звітного періоду з метою популяризації шахової гри серед
учнівської молоді Департаментом освіти проведено:
- загальноміські змагання командної першості з шахів «Біла тура»
серед учнів закладів загальної середньої освіти (2006р.н. і молодші), що
відбулися 14-15.11.2019 року на базі міського дитячого шахового клубу
«Дебют». У змаганнях взяли участь 22 заклади загальної середньої освіти міста,
загалом 108 учнів;
- загальноміські особисто-командні змагання серед учнів 1-11 класів
закладів загальної середньої освіти «Новорічний турнір з блискавичної гри в
шахи», що відбувся 17.12.2019р. У змаганнях взяли участь команди з 17
закладів освіти, загалом 87 учнів.
З метою активізації позакласної спортивно-масової роботи серед учнів
закладів загальної середньої освіти міста впродовж 02-06.12.2019року на базі
ЗШ№21, 25 та Ліцею №23 ім. Р. Гурика проведено загальноміські змагання
командної першості із баскетболу 3х3 серед збірних команд учнів 9-11-х
закладів загальної середньої освіти. У змаганнях взяли участь 18 команд серед

юнаків та 16 команд серед дівчат. За підсумками фінальної гри серед юнаків
перемогу здобули: І місце – Українська гімназія №1, ІІ місце – Ліцей ім. Р.
Шухевича, ІІІ місце – ЗШ №24, IV місце – ЗШ №15. Призери серед дівчат: І
місце – ЗШ №19, ІІ місце – ЗШ №17, ІІІ місце – ЗШ №3 та IV місце – Ліцей №23
ім. Р. Гурика. Переможці перших місць представлятимуть місто в обласних
змаганнях.
Завдання 6. Міжнародні зв'язки
6.1.- 6.2. Проведення обміну з іноземними країнами спортивними делегаціями,
командами, фахівцями наукових установ та інших організацій, що займаються
фізкультурно- спортивною діяльністю
Впродовж звітного періоду в місті проведено 37 міжнародних турнірів та
змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, участь у яких взяли
понад 1 800 учасників з 11 країн. Серед найбільш масштабних змагань були:
В червні 2019 року Івано-Франківськ вперше приймав 1-й етап кубку
Європи з богатирського багатоборства. А у 2020 рому в нашому місті відбудеться
парний чемпіонат світу з богатирського багатоборства;
Вже 23-й рік поспіль Івано-Франківськ приймав престижні змагання зі
спортивної ходьби Кубок «Вечірній Івано-Франківськ». Завдяки сертифікату
ІААФ саме в нашому місті спортсмени мали нагоду виконати олімпійський
норматив. Окрім цього, завдяки зустрічі міського голови з керівництвом легкої
атлетики України та за рішенням Конгресу асоціацій Балканських
легкоатлетичних федерацій, в березні 2020 року наше місто прийматиме
найкращих скороходів з 16 країн Європи;
XXII міжнародний турнір з гімнастики спортивної під патронатом
міського голови «Зірки Прикарпаття»;
Міжнародний турнір з таїландського боксу Муей Тай «Кубок Карпат»;
Товариський футбольний матч між МФК «Прикарпаття» та ФК «Брага»
(Португалія);
11-й Велодень за участю міст-партнерів з нагоди відзначення 357-ї річниці
від дня заснування міста Івано-Франківська (14 делегатів з міст-партнерів);
міжнародний футбольний турнір «Кубок Єдності»;
міжнародний турнір з футболу «Кубок Крила Дружби» (за участю
діаспорних команд);
міжнародний турнір з футзалу за участю національних збірних команд
Румунії, Грузії та України;
6-й Франківський Півмарафон (Frankivsk Half Marathon);
міжнародна матчева зустріч з боксу «Україна - Польща»;
міжнародний велопробіг «Бачу! Можу! Допоможу!» за участю людей з
інвалідністю.

