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З метою проведення якісно нової молодіжної політики, на виконання 

Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», 

законів України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні», Постанови КМУ «Про затвердження  Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України»  на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких 

постанов кабінету Міністрів України», Програми «Молодь міста Івано-

Франківська» на 2016-2020 роки» інших законодавчих та нормативних актів 

відділом молодіжної політики забезпечено реалізацію в місті державної 

молодіжної політики щодо створення сприятливих передумов для  життєвого 

самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої 

інноваційної діяльності, розвитку інститутів громадянського суспільства, 

органів молодіжного та студентського  самоврядування.  

Пріоритетними  напрямками роботи є національно-патріотичне виховання 

дітей та молоді, популяризація здорового способу життя, профілактика 

негативних явищ у молодіжному середовищі, підтримка творчих ініціатив 

молоді, сприяння в змістовному дозвіллі, сприяння вирішенню проблем 

зайнятості молоді та здійснення  профорієнтаційних заходів, розвиток 

міжнародного партнерства та співробітництва.  

Впродовж І півріччя 2020 року відділом організовано та проведено 

молодіжні заходи та акції, зокрема:  

- молодіжна розважальна програма біля новорічної ялинки; 

- з нагоди відзначення Дня Соборності, за участі представників 

громадських організацій, в центральній частині міста утворено «живий ланцюг»; 

- 13-ий фестиваль культур «Global Village». Спільно з ГО «Міський 

локальний комітет «АІЕСЕК – Івано-Франківськ» проведено фестиваль культур 

«Global Village», спрямований на руйнування міжкультурних та 

міжнаціональних стереотипів та знайомство франківчан з культурами різних 

країн світу; 



 
 

- концерт-реквієм «Герої не вмирають!», присвячений Героям «Небесної 

сотні», які загинули в лютому 2014 року в Києві; 

 
- мотивуючий семінар-тренінг для студентської молоді «Мислити 

ефективно»; 



 
- з нагоди відзначення «Дня матері» спільно з ГО «Мами Прикарпаття 

проведено онлайн-майстер клас «Пряники для мами».  

 В березні 2020 року відділом молодіжної політики підготовлено 

проведення конкурсу проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій 

з міського бюджету.  

 Розміщено оголошення про конкурс програм та проєктів інститутів 

громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка з міського 

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

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

VbL7W6z48E8SMD44gXFCKOAr49Sc6Uns  та офіційній сторінці Департаменту 

https://www.facebook.com/.  

 

https://www.facebook.com/


 На конкурсну комісію з фінансування програм молодіжних та дитячих 

громадських організацій у 2020 році подано 17 проектів від інститутів 

громадянського суспільства, зокрема по пріоритетним напрямкам:  

- Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – 4 проекти;  

- Сприяння вирішенню проблем зайнятості молоді та здійснення 

профорієнтаційних заходів – 1 проект;  

- Популяризація здорового способу життя, спортивної діяльності та 

профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі – 8 проектів; 

- Підтримка творчих ініціатив молоді, сприяння в змістовному дозвіллі, 

відпочинку та оздоровленні – 3 проекти;  

- Поглиблення процесу інтеграції української молоді до європейського 

співробітництва та розвиток міжнародного партнерства – 1 проект.  

 З нагоди відзначення Дня молоді організовано ряд заходів, зокрема: 

- Онлайн майстер-клас до Дня молоді (квілінг, декупаж, топіарій; 

- Круглий стіл: «Молодь і підприємництво – кроки до успіху»; 

- Вуличну акцію «Молодь за майбутнє»; 

- Молодіжний флешмоб з нагоди Дня молоді; 

- Відео привітання від молоді міста; 

- Фотозону для молоді. 

 

 
 Молодь міста за здоровий спосіб життя. «Цінуй життя» - саме під такою 

назвою відбулись акції в мікрорайонах міста з метою знешкодження вбивчої 

реклами про розповсюдження наркотичних засобів, де активісти та небайдужі 

люди замальовували небезпечні написи. Вперше акцію проведено в мікрорайоні 

«Бам» з нагоди відзначення Міжнародного Дня боротьби проти зловживання 

наркотиками та їх незаконного обігу.  


