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Інформація 

про роботу Департаменту молодіжної політики та спорту  

Івано-Франківської міської ради за 2021 рік 

 

Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської 

ради створений рішенням Івано-Франківської міської ради від 22.12.2015 року 

№ 42-2. 

До складу Департаменту входять 4 відділи: 

- відділ спорту; 

- відділ молодіжної політики; 

- відділ сім’ї та гендерної політики; 

- відділ фінансово-господарської діяльності. 

 

ВІДДІЛ СПОРТУ 

Впродовж 2021 року робота відділу спорту була спрямована на реалізацію 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту, в рамках якої 

забезпечувалось неухильне виконання Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт» від 24.12.1993 року № 3808- XII, Указу  Президента України «Про 

додаткові заходи щодо державної підтримки розвитку фізичної культури і спорту 

в Україні» від 08.11.2000 року № 998/2002, Указу Президента України «Про 

Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» від 28.09.2004 року 

№ 1148/2004, а також Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та інших нормативних та розпорядчих документів різних рівнів. 

 Один з основних напрямків роботи – організація та проведення спортивно-

масових заходів та навчально-тренувальних зборів – реалізовувався відповідно 

до календарного плану спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних 

зборів олімпійських та неолімпійських видів спорту на 2021 рік. 

 Таким чином впродовж звітного періоду забезпечено проведення 

спортивно-масових заходів, серед яких варто відзначити: 

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

присвячений Дню Соборності України; 

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

 - відкритий чемпіонат міста з тхеквондо ВТФ серед молодших юнаків, 

юнаків, дорослих юнаків, юніорів, молоді та дорослих; 

 - чемпіонат міста з настільного тенісу; 

 - турнір-меморіал пам’яті Заслуженого працівника фізичної культури і 

спорту А.М. Горальчука; 

 - відкритий чемпіонат міста з плавання серед ветеранів в категорії 

«MASTERS»; 

 - відзначення кращих спортсменів та тренерів міста за результатами 2021 

року; 

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

 - чемпіонат Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської 

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



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

дітей, юнаків, юніорів та дорослих; 

 - серія спортивних забав з елементами легкої атлетики в мікрорайонах 

міста серед дітей шкільного віку; 

 - міжнародний фестиваль танцю «ФЕСТ-2021»; 

 - всеукраїнський турнір з баскетболу серед юнаків на кубок Івано-

Франківська; 

 - відкриті змагання з автомобільного слалому «Станіславська весна»; 

 - всеукраїнська гімназіада з тхеквондо ВТФ; 

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

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

 - всеукраїнські класифікаційні змагання зі спортивного танцю «IF OPEN 

CUP»; 

 - відкритий чемпіонат міста з греплінгу; 

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

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

захисників України; 

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

до І.Т.Ф.; 

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

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

Я. Гретчука; 

 - відкритий турнір з важкої атлетики на відзначення Дня молоді; 

 - чемпіонат міста з легкої атлетики серед ветеранів; 

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

Олімпійських ігор Дарії Згоби; 

 - спільно з відділенням Національного Олімпійського комітету в області 

забезпечено організацію проведення Всеукраїнського Олімпійського Дня; 

 - 28 червня завершився чемпіонат з футболу серед аматорських команд 

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

команда «УКД-БЛАГО»; 

 - велопробіг та фестиваль активного дозвілля з нагоди відзначення 30-ї 

річниці від Дня Незалежності України; 

 - урочистості з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту;   

 - III Всеукраїнський турнір з волейболу серед жіночих команд пам’яті         

С. Вовка; 

 - відкриті чемпіонати міста з шашок-64 серед юнаків та дівчат; 

 - відкриті кубки міста з настільного тенісу серед дітей та юнаків; 

 - турніри з флорболу;  

 - Франківський Півмарафон (Frankivsk Half Marathon); 

 - XXV міжнародні змагання Кубок «Вечірній Івано-Франківськ»; 

 - чемпіонат міста з кікбоксингу ВТКА; 

 - відкритий кубок міста з грепплінгу та панкратіону; 

 - турнір-меморіал зі спортивної акробатики пам’яті Віри Дяченко; 



 - VI Всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам’яті захисника України 

Григорія Семанишина. 

 У зв’язку із запровадженням карантинних заходів та обмеженнями 

проведення спортивно-масових заходів, частину змагань та навчально-

тренувальних зборів, затверджених календарним планом, було скасовано або 

перенесено. 

 Впродовж звітного періоду відповідно до наказу директора Департаменту 

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

тхеквондо ВТФ, гімнастики спортивної та шашок 116 спортсменам. Відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2014 року №523-р 

«Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання 

адміністративних послуг» (зі змінами) та на виконання п. 5.1 рішення 

виконавчого комітету від 04.11.2021 року № 1477 «Про адміністративні послуги» 

Департаментом запроваджено адміністративну послугу «Присвоєння 

спортивних розрядів спортсменам: II та III спортивний розряд».  

Впродовж звітного періоду забезпечено транслювання спортивних рубрик 

про 24 види спорту, які розвиваються на території МТГ, в рамках телепроекту 

«Теревеньки» на телерадіокомпанії «РАЇ». З метою популяризації спорту 

ініційовано створення соціального ролика за участю провідних спортсменів 

міста «Читай «Кобзар» - займайся спортом» з нагоди відзначення 207-ї річниці 

від дня народження Т.Г. Шевченка. 

 
На відзначення Міжнародного Дня спорту на благо розвитку та миру 

організовано тематичну фотосесію за участю провідних спортсменів міста. В 

рамках святкування Дня фізичної культури та спорту реалізовано фотовиставку 

провідних спортсменів МТГ в поєднанні з упізнаваними архітектурними 

будівлями міста. 



 
З метою підтримки учасників XXXII Літніх Олімпійських Ігор (м. Токіо, 

Японія) – мешканців МТГ впродовж липня-серпня 2021 року розміщено 2 біл-

борди з промоцією спортсменів. 

 Для підвищення рівня свідомості громадян щодо вакцинації від COVID-19, 

була проведена інформаційна акція із залученням провідних спортсменів міста 

із закликом вакцинації. 

 
Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту міста Івано-

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

14.12.2018 року №300-22 «Про призначення стипендії кращим спортсменам 

міста Івано-Франківська» за результатами виступів в командних та 



індивідуальних змаганнях за підсумками виступів у 2020 році 20 спортсменам з 

олімпійських видів спорту та 10 – з неолімпійських призначено стипендію з 

міського бюджету. 

 
Впродовж звітного періоду підготовлено 5 проєктів рішень сесії міської 

ради про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2021 рік та 14 проектів рішень виконавчого комітету. 

 Підготовлено інформацію до порядку денного наради у міського голови 

(16 доповідей). 

Спеціалістом відділу проведено аналіз цілей політики якості в 

Департаменті за 2021 рік, складено Цілі на 2022 рік, а також подано пропозиції 

до відповідного проєкту рішення виконавчого комітету. Одночасно забезпечено 

реєстрацію документів, які надійшли до Департаменту: вх. - 336, вих. - 269, 

створено 316 карток внутрішніх документів.  

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

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

написання проєктів рішень та розпоряджень, підготовка презентацій до виступу 

директора на нарадах у міського голови, залучення до волонтерської діяльності 

під час проведення спортивно-масових заходів, узагальнення даних для 

створення єдиної інтерактивної карти МТГ спортивних споруд, спортзалів, 

ДЮСШ, СДЮСШОР, закладів фізкультурно-спортивного спрямування). 

На офіційній сторінці в соціальній мережі «Facebook» та «Instagram» 

здійснено понад 700 публікацій про спортивні події, які відбулись впродовж 

звітного періоду, в тому числі інформацію про участь івано-франківських 

спортсменів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях за кордоном, а також 



плани та анонси  заходів та змагань, важливу інформацію про порядок 

проведення спортивно-масових заходів та змагань в умовах карантину. 

 

СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ 

ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ 

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Чемпіонат 

України з 

легкої 

атлетики у 

приміщенні 

серед 

спортсменів з 

інвалідністю 

(вади 

розумового та 

фізичного 

розвитку) 

Лютий Павло 

Волуйкевич 

Євгеній 

Єрузель 

біг 1 500 м - 1 

місце, біг 800 

м – 1 місце 

Чемпіонат 

України з 

легкої 

атлетики у 

приміщенні 

серед 

спортсменів з 

інвалідністю 

(вади 

розумового та 

фізичного 

розвитку) 

Лютий Василь 

Біленко 

Володимир 

Антонець 

біг 200 м - 1 

місце, біг 60 м 

з/б – 1 місце 

Чемпіонат 

України з 

легкої 

атлетики у 

приміщенні 

серед 

спортсменів з 

інвалідністю 

(вади 

розумового та 

фізичного 

розвитку) 

 

Лютий Михайло 

Біленко 

Володимир 

Антонець 

п'ятиборство - 

І місце, 

стрибки у 

висоту - 2 

місце; 

стрибки у 

довжину - 2 

місце, біг 60 м 

з/б - 2 місце 



Чемпіонат 

України з 

боксу серед 

спортсменів 

віком до 22-х 

років 

Лютий Ярослав 

Михалушко 

Тарас 

Степанюк 

II місце 

Чемпіонат 

України з 

боксу серед 

спортсменів 

віком до 22-х 

років 

Лютий Едуард 

Трофименко 

Віктор 

Поляков 

Мирослав 

Карабін 

III місце 

Чемпіонат 

України з 

боксу серед 

спортсменів 

віком до 22-х 

років 

Лютий Ярослава 

Маринчук 

Сергій 

Данилів 

Василь 

Кондрат 

I місце  

Чемпіонат 

України з 

фристайлу 

Лютий Надія 

Мохнацька 

__________ I місце 

Чемпіонат 

України з 

фристайлу 

Лютий Оксана Яцюк Надія 

Діденко 

III місце 

Чемпіонат 

України з 

фристайлу 

Лютий Микола 

Пуздерко 

________ II місце 

Чемпіонат 

України зі 

спортивної 

ходьби 

24 жовтня Юлія Луцька Христина 

Юдкіна 

 II місце 

 (юніори, 10 

км) 

Чемпіонат 

України з 

боксу серед 

студентів 

Жовтень Едуард 

Трофименко 

Сервін 

Сулейманов 

I місце 

(до 57 кг) 

Чемпіонат 

України з 

баскетболу 

3*3 (U18) 

 Людмила 

Вольнянська, 

Анастасія 

Венжик, 

Єлизавета 

Гайда, Дарина 

Карауланова 

Юрій 

Процюк 

I місце 

Чемпіонат 

України з 

гімнастики 

спортивної 

Листопад Анна 

Лащевська 

 II місце 

 



ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ 

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Чемпіонат 

України з 

таекван-до 

 

Березень Нестор Фоя  I місце (член 

збірної 

України) 

Чемпіонат 

України з 

таекван-до 

 

Березень Анастасія 

Авраменко 

 

 I місце (член 

збірної 

України) 

Чемпіонат 

України з 

богатирської 

тяги та 

богатирського 

багатоборства 

 

24 квітня Олег П’яста Володимир 

Пиндус 

I місце 

(вагова 

категорія 

понад 105 кг, 

385 кг) 

Чемпіонат 

України зі 

змішаних 

єдиноборств 

ММА серед 

дорослих 

23-25 

квітня 

Яніна 

Танчак 

______________ II місце 

(дорослі, 

виконала 

норматив 

«Майстра 

спорту 

України») 

 

Чемпіонат 

України з 

таеквон-до 

І.Т.Ф. 

серед юнаків, 

юніорів та 

дорослих 

 

23-25 

квітня 

Валентин 

Слюсар 

Олександр 

Дмитрув 

I місце 

(розділ 

«спецтехніка»), 

II, III місце 

(у спарингу) 

Чемпіонат 

України з 

таеквон-до 

І.Т.Ф. 

серед юнаків, 

юніорів та 

дорослих 

23-25 

квітня 

Дзвенислава 

Токарева 

Олександр 

Дмитрув 

I місце 

(розділ 

«спецтехніка»), 

II, III місце 

(у спарингу) 

Кубок 

України з 

таеквон-до 

24-26 

вересня 

Діана 

Шкварок 

 I місце серед 

дорослих 



Командний 

чемпіонат 

України з 

шахів 

Вересень Максим 

Стефанків 

Юрій 

Хріновський 

Людмила 

Іваницька 

Іван Куцик I місце 

Швидкі шахи 

II місце 

Класичні шахи 

III місце 

Блискавична 

гра 

 

ЧЕМПІОНАТИ (КУБКИ) ЄВРОПИ 

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Чемпіонат 

Європи з 

легкої 

атлетики в 

приміщенні 

Virtus-2021 

серед людей з 

ментальною 

інвалідністю 

 

 

Березень Василь 

Біленко 

Володимир 

Антонець 

I місце 60 м з 

бар’єрами 

Чемпіонат 

Європи з 

легкої 

атлетики в 

приміщенні 

Virtus-2021 

серед людей з 

ментальною 

інвалідністю 

 

Березень Павло 

Волуйкевич 

Євгеній 

Єрузель 

I місце на 

дистанції  

1 500м 

Чемпіонат 

Європи з 

легкої 

атлетики в 

приміщенні 

Virtus-2021 

серед людей з 

ментальною 

інвалідністю 

 

Березень Михайло 

Біленко 

Володимир 

Антонець 

 І місце 

п’ятиборство  



Етап кубку 

Європи з 

фрістайлу 

(Центр 

олімпійської 

підготовки із 

зимових видів 

спорту 

«Раубичі» 

(республіка 

Білорусь) 

06-07 лютого Ангеліна 

Брикіна 

Надія 

Діденко 

III місце 

(юніори) 

Етап кубку 

Європи з 

фрістайлу 

(Україна, 

Закарпатська 

обл.) 

12-13 лютого Ангеліна 

Брикіна 

Надія 

Діденко 

III місце 

(юніори) 

Чемпіонат 

Європи зі 

спортивної 

ходьби 

16 травня Валерій 

Літанюк 

Христина 

Юдкіна 

Сергій Новак 

III місце 

(командне) 

дистанція 50 

км 

 

Чемпіонат 

Європи зі 

спортивної 

ходьби 

16 травня Ганна 

Шевчук 

Микола 

Шевчук 

II місце 

(командне) 

дистанція 20 

км 

 

ЧЕМПІОНАТИ (КУБКИ) ЄВРОПИ 

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 

серед молоді, 

юніорів та 

юнаків 

 

25 квітня-03 

травня 

Данило 

Курілкін 

Ольга 

Балтажи 

I місце  

(вікова 

категорія до 

10-ти років) 

Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 

серед молоді, 

юніорів та 

юнаків 

25 квітня-03 

травня 

Іван Олексюк Ольга 

Балтажи 

II місце 

(вікова 

категорія до 

16-ти років) 



Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 

серед молоді, 

юніорів та 

юнаків 

 

25 квітня-03 

травня 

Костянтин 

Дутчак 

Ольга 

Балтажи 

II місце 

(вікова 

категорія до 

16-ти років) 

Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 

серед молоді, 

юніорів та 

юнаків 

 

25 квітня-03 

травня 

Єлизавета 

Дружук 

Ольга 

Балтажи 

III місце 

(вікова 

категорія до 

16-ти років) 

Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 

серед молоді, 

юніорів та 

юнаків 

 

25 квітня-03 

травня 

Росана 

Гринишин-

Крук 

________ III місце 

(вікова 

категорія до 

16-ти років) 

Чемпіонат 

Європи з 

шашок-64 

серед молоді, 

юніорів та 

юнаків 

25 квітня-03 

травня 

Владислав 

Винник 

Ольга 

Балтажи 

           III 

місце 

(вікова 

категорія до 

20-ти років) 

Чемпіонат 

Європи з 

бодібілдінгу 

та фітнесу 

13 травня – 

17 травня 

Федір Хашалов Вадим 

Василевський 

II місце 

(відкрита 

категорія 

фітнесу) 

Чемпіонат 

Європи зі 

спортивного 

орієнтування 

серед 

спортсменів з 

порушенням 

слуху 

03-09 

вересня 

Володимир 

Федосеєнко 

Микола 

Коченюк 

III місце 

спринт 

II місце 

змішана 

естафета 

Чемпіонат 

Європи з 

таеквон-до 

І.Т.Ф. 

23-30 

жовтня  

Дзвенислава 

Токарева  

Олександр 

Дмитрув 

III місце  

(в 

особистому 

спарингу) 

II місце (в 

командному 

спарингу) 



Чемпіонат 

Європи з 

таеквон-до 

І.Т.Ф. 

 Олександр 

Дмитрув 

____________ I місце – 

особистий 

спаринг, III 

місце – 

особисті 

тулі, II місце 

– командні 

тулі серед 

ветеранів 

Чемпіонат 

Європи зі 

змішаних 

єдиноборств 

ММА 

 

Листопад Назарій Бедрій ____________ I місце 

 

Чемпіонат 

Європи зі 

змішаних 

єдиноборств 

ММА 

 

Листопад Станіслав 

Хмильківський 

___________ I місце 

(вагова 

категорія 

93+) 

Чемпіонат 

Європи з 

таеквон-до 

серед 

дорослих та 

юніорів 

 

22-27 

листопада 

Віталій 

Соловей 

Олег Соловей 

Катерина 

Соловей 

I місце 

серед 

дорослих 

Чемпіонат 

Європи з 

таеквон-до 

серед 

дорослих та 

юніорів 

 

22-27 

листопада 

Артур Кузьмін Олег Соловей 

Катерина 

Соловей 

II місце 

Чемпіонат 

Європи з 

таеквон-до 

серед 

дорослих та 

юніорів 

 

22-27 

листопада 

Анна 

Сірокваша 

Олег Соловей 

Катерина 

Соловей 

III місце 

 

 

 

 



ЧЕМПІОНАТИ СВІТУ 

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Чемпіонат 

світу з 

веслування на 

байдарках та 

каное серед 

юніорів 

Жовтень Ірина Федорів Микола 

Періг 

II місце 

(каное-

четвірка) 

 

ЧЕМПІОНАТИ СВІТУ 

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

Змагання  Дата 

проведення 

Спортсмен  Тренер  Результат  

Кубок світу з 

кікбоксинг 

WAKO  

16 – 19 

вересня 

Марко Бойчук Олег 

Соловей 

Катерина 

Соловей 

II місце 

серед 

дорослих 

Кубок світу з 

кікбоксинг 

WAKO 

16 – 19 

вересня 

Віталій 

Соловей 

Олег 

Соловей 

Катерина 

Соловей 

Два III місця 

серед 

дорослих 

Кубок світу з 

кікбоксинг 

WAKO 

16 – 19 

вересня 

Демчишин – 

Бойчук 

Олег 

Соловей 

Катерина 

Соловей 

II місце в 

спарингу 

Кубок світу з 

кікбоксинг 

WAKO 

16 – 19 

вересня 

Соловей – 

Бойчук 

Олег 

Соловей 

Катерина 

Соловей 

III місце в 

спарингу 

Чемпіонат 

світу з фітнесу 

та бодібілдінгу 

Листопад Федір 

Хашалов 

________ I місце 

Чемпіонат 

світу з джиу-

джитсу 

Листопад Олександр 

Дорошенко 

Владилен 

Лейцюсь 

II місце 

(молодь) 

Чемпіонат 

світу з джиу-

джитсу (серед 

дітей) 

Листопад Зіновій 

Листюк 

Віталій 

Стасів 

I місце 

Чемпіонат 

світу з джиу-

джитсу (серед 

дітей) 

Листопад Софія 

Паращій 

Віталій 

Стасів 

II місце 

 



З метою підтримки спортсменів учасників XXXII Літніх Олімпійських Ігор 

(м. Токіо, Японія) – мешканців МТГ підготовлено проєкт рішення виконавчого 

комітету щодо виплати одноразової матеріальної допомоги на загальну суму 

100 000 грн. для чотирьох спортсменів-претендентів на участь в ХХХІІ літніх 

Олімпійських іграх. Рішенням виконавчого комітету № 1100 від 05.08.2021 року 

затверджено виплати одноразової матеріальної допомоги на загальну суму 

90 000 грн для трьох учасників ХХХІІ літніх Олімпійських та ХVI 

Паралімпійських ігор, а також підготовлено проєкт рішення виконавчого 

комітету та міської ради «Про премію Івано-Франківської міської ради 

спортсменам Івано-Франківської міської територіальної громади» (положення 

про премію та розмір премії), реалізація виконання рішення стартує у 2022 році 

відповідно до поданих документів про відповідні досягнення спортсменів. 

 
З метою створення електронної карти спортивних споруд і об’єктів, було 

здійснено збір та узагальнення інформації щодо 115 спортивних об’єктів на 

території Івано-Франківської територіальної громади. Презентація онлайн-

платформи відбулась у листопаді 2021 року  http://szt.com.ua/map/if. 

http://szt.com.ua/map/if


 
 

 

РОБОТА ІЗ СЕЛАМИ, ЯКІ ПРИЄДНАЛИСЯ ДО  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

З метою виявлення наявної спортивної інфраструктури в селах МТГ, 

з’ясування обставин їх експлуатації та утримання, вивчення можливості 

проведення спортивно-масових заходів та фізкультурно-спортивної роботи, а 

також налагодження співпраці з радниками міського голови – представниками 

сіл, начальником відділу здійснено об’їзд спортивних об’єктів, які передано на 

баланс Департаменту у с. Камінне, с. Радча та  с. Братківці, с. Березівка. 

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

чемпіонаті Івано-Франківської МТГ з футболу серед аматорських команд 

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

території об’єкту знаходяться: 

 

- роздягальні, суддівська кімната та додаткові приміщення; 

- багатофункціональний спортивний майданчик із штучним покриттям; 

- санвузол; 

- футбольне поле, трибуни з індивідуальними пластиковими сидіннями та 

накриттям. 



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

Франківської МТГ з футболу серед аматорських команд проводить місцева 

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

знаходяться: 

- роздягальні, суддівська кімната та додаткові приміщення; 

- футбольне поле, лавки для глядачів. 

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

МТГ з футболу серед аматорських команд проводить місцева команда, а на 

території об’єкту знаходяться: 

- приміщення для зберігання інвентарю. 

- спортивний майданчик із синтетичним покриттям; 

- антивандальні тренажери 

- футбольне поле, лавки для глядачів. 

За результатами роботи було сформовано наступні пропозиції:  передати 

дані об’єкти на баланс КП «Івано-Франківський міський центральний стадіон 

«Рух» і передбачити введення додаткових штатних одиниць підприємству з 

подальшим призначенням їх відповідальними за дані об’єкти. 

Зокрема, на КП «Міський центральний стадіон «Рух» додано одну штатну 

одиницю, передбачену для села Радча. 

Спільно з керівництвом міської федерації футболу підготовлено документи 

для організації проведення чемпіонату Івано-Франківської МТГ з футболу серед 

аматорських команд, а саме: опрацьовано статутні документи футбольних 

команд сіл, які приєднались до Івано-Франківської ОТГ: ФК «Ураган» (Черніїв), 

ФК «Олімпік» (Підлужжя), ФК «Фортуна» (Березівка). Розглянуто відповідні 

звернення про внесення до мережі розпорядників та одержувачів коштів 

місцевого бюджету.         

 Періодично готувалась інформація для заслуховування на нараді у 

міського голови про вищевказані змагання, щотижнево розклад матчів 

висвітлювався на офіційному сайті міста та офіційних сторінках Департаменту в 

соціальних мережах. Загалом участь у першому чемпіонаті взяли 18 команд, які 

були розділені на дві групи.  



Окремо здійснено об’їзд та проведено виїзні наради з радниками міського 

голови – представниками сіл: Микитинці, Підлужжя, Хриплин, Крихівці, 

Чукалівка, Тисменичани. 

 
Для участі у обласному конкурсі у номінації «Краща спортивна громада» 

підготовлено та подано заявку на розгляд районної комісії. До звіту про 

проведену роботу опрацьовано та внесено відомості про спортивні споруди 

(футбольні поля та стадіони) в селах, які приєднались до Івано-Франківської 

МТГ, де було облаштовано трибуни, роздягальні, туалети. 

Систематично здійснювались виїзди у село Чукалівка з метою контролю за 

будівництвом роздягальні на сільському стадіоні. Зокрема, було введено в 

експлуатацію споруду, в якій знаходяться кімната для господарів, гостей та 

суддівська кімната, а також кімната для зберігання інвентарю. 

 



МІСЬКИЙ ЦЕНТР «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

 

У своїй діяльності Івано-Франківський міський центр здоров’я населення 

«Спорт для всіх» керується рішенням № 329 від 15.12.2017 року Івано-

Франківської міської ради про затвердження «Програми розвитку масового 

спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення на 2018 

- 2023 роки».  

 Робота Центру спрямована на розвиток і популяризацію фізичної культури 

та спорту серед різних вікових та соціальних категорій населення                        

Івано-Франківської територіальної громади, організацію фізкультурно-

оздоровчої та спортивної діяльності серед осіб, які не займаються спортом на 

професійному рівні. 

Міським центром «Спорт для всіх» постійно проводяться спортивно-

масові заходи для залучення якомога більшої кількості осіб різних вікових груп 

до активного способу життя. 

Впродовж 2021 року, центр працював в умовах встановлення адаптивного 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та 

впровадженні на території громади «карантинних зон», в яких було суттєво 

обмежено проведення спортивно-масових заходів будь-якого рівня. 

Серед основних заходів у 2021 році були:  

• Проєкт «Найспортивніші» - естафети та спортивні ігри для 

вихованців дошкільних навчальних закладів міста, які спрямовані на 

популяризацію фізкультури і спорту серед наймолодших  жителів міста. Такі 

«веселі старти» стимулюють фізичну активність у діток та дозволяють зрозуміти, 

що фізкультура та спорт основний чинник міцного здоров’я в майбутньому. В 

цих змаганнях немає ні переможців, а ні переможених тому всі їх учасники 

отримують нагороди від міського центру «Спорт для всіх». 

 
• Зимові забави для дітей на свіжому повітрі в парку культури та 

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

http://www.namvk.if.ua/dt/187284/
http://www.namvk.if.ua/dt/187284/
http://www.namvk.if.ua/dt/187284/


 

• Легкоатлетична ліга Івано-Франківської територіальної громади за 

програмою «Дитяча легка атлетика World kids athletics». Проведено 

легкоатлетичну лігу Івано-Франківської територіальної громади, у якій взяли 

участь практично всі загально-освітні заклади нашого міста. Переможцем стали 

учні ліцею №23 ім. Р. Гурика.  

• Турніри з міні-футболу. ІФМЦ «Спорт для всіх» провів турніри  а 

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

територіальної громади та «Кубок Спорт для всіх» серед дівочих команд у             

с. Тисменичани. 

• Традиційні турніри з волейболу. На базі Івано-Франківського ліцею 

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

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

колишнього директора ДЮСШ №2 Володимира Маланія серед юнаків та дівчат. 

Турнір пройшов в спортивному залі ліцею №23 ім. Р. Гурика. 

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

парку ім. Т.Г. Шевченка. 

• Сімейне свято баскетболу «Basketball family 2021».  



• Спортивні забави в рамках святкування міжнародного дня захисту 

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

Дня батька в Палаці Потоцьких. 

• В рамках святкування 130-ї річниці з Дня народження Євгена 

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

• Естафети для дошкільнят в рамках святкування міжнародного 

Олімпійського дня. 

• Олімпійське літо у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

«Лімниця» для першого та другого заїзду дітей. 

• Заходи в селах Івано-Франківської міської територіальної громади, а 

саме: веселі старти для дітей в с. Узин, веселі старти для дітей в с. Підлужжя, 

свято спорту на святкуванні 555-річчя з Дня заснування села Колодіївки, 

спортивні забави в с. Березівка, турнір з міні-футболу в с. Тисменичани, турнір з 

нагоди святкування 415-річниці з Дня заснування села Радча Івано-Франківської 

територіальної громади. 

 
• «Спорт-це здорово» свято спорту на першій відпочинковій зоні 

мікрорайон Каскад. 

• Веселі старти для дітей присвячені святкуванню 30-ї річниці 

Незалежності України. 

• Змагання з бігу серед підрозділів силових структур, а також 

учасників АТО/ООС на легкоатлетичному стадіоні спорткомплексу ІФНТУНГ 

ім. М.Гемби. 

• Турнір кубок «Спорт для всіх»  в с. Радча присвячений святкуванню 

30-ї річниці Незалежності України. 

• Турнір з настільного тенісу серед мешканців сіл Івано-Франківської 

міської територіальної громади участь у якому взяли 70 учасників з усіх сіл 

Івано-Франківської міської громади.  

• З метою популяризації спорту та здорового способу життя проведено 

ряд заходів в закладах освіти міста.  



• Проведено святкові заходи в дошкільних закладах з нагоди дня 

Святого Миколая та новорічних свят. 

 

В період встановленої на території Івано-Франківської територіальної 

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

вдома» більше 15 відеоуроків, які давали можливість тренуватись в умовах 

карантину. 

Інформацію про заходи, що відбулись та про майбутні події можна 

дізнатись з анонсів, новин та відео звітів на офіційній сторінці «Спорт для всіх» 

Івано-Франківськ у соціальній мережі Facebook 

https://www.facebook.com/sportdvsihIF та на офіційному веб-сайті Івано-

Франківська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sportdvsihIF


МІСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНВАСПОРТ» 

 

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року № 330-17 

була затверджена «Міська Програма розвитку спорту осіб з інвалідністю на 2018 

– 2023 роки» згідно якої проводилась робота Івано-Франківського міського 

центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».  

 Робота Центру спрямована на розвиток і популяризацію спорту серед осіб 

з інвалідністю Івано-Франківської міської територіальної громади, підвищення 

рівня проведення змагань, організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

діяльності серед осіб з інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, 

а також фізкультурно-спортивної реабілітації людей з інвалідністю. 

Міським центром «Інваспорт» постійно проводилися спортивно-масові 

заходи для залучення осіб з інвалідністю різних вікових груп до занять спортом, 

зокрема: 

- спортивні ігри серед молоді з інвалідністю; 

- спортивні розваги серед дітей з вадами мовлення;  

- спортивні естафети серед дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями; 

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

типом розвитку та серед дітей та молоді з інвалідністю; 

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

тенісу та міні-футболу серед осіб з інвалідністю; 

- спортивні змагання серед дітей з порушенням фізичного та розумового 

розвитку.  

Також слід відзначити: 

- з нагоди святкування Воскресіння Христового проводились спортивні 

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

мовлення, спортивні змагання серед дітей з порушенням розумового та 

фізичного розвитку, спортивні естафети серед дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями, спортивно-розважальне свято «Великодні 

розваги в НРЦ» у навчально-реабілітаційному центрі Івано-Франківської 

обласної ради (с. Угорники, МТГ); 

- з нагоди відзначення Дня міста проводились змагання з перегонів на 

веломобілях серед дітей та молоді з інвалідністю та спортивні ігри; 

 



- до Дня Матері проводились спортивні змагання серед дітей з порушенням 

фізичного розвитку; 

- до Дня Героїв проводились спортивні змагання серед дітей з порушенням 

розумового розвитку; 

 

- в рамка відзначення Міжнародного дня захисту дітей проведено: 

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

спортивні змагання у навчально-реабілітаційному центрі серед дітей з 

порушенням розумового та фізичного розвитку, спортивні ігри в громадській 

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

- до Дня молоді проведено спортивні ігри серед молоді з інвалідністю; 

- з нагоди відзначення Дня Конституції України проведено відкритий 

міський турнір з міні-футболу серед осіб з інвалідністю; 

- з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності України проводились 

спортивні ігри серед молоді з інвалідністю та відкритий міський турнір з 

настільного тенісу серед осіб з інвалідністю; 

- в рамка відзначення Міжнародного Дня осіб з інвалідністю проведено: 

спортивні розваги серед дітей з вадами мовлення (ДНЗ № 30 «Ластівка») та серед 

дітей з інвалідністю НРЦ (с. Угорники, МТГ), а також спортивні змагання серед 

дітей з порушенням фізичного та розумового розвитку; 



 

- «Свято Святого Миколая» проводилось в дитячому садочку № 30 

«Ластівка», навчально-реабілітаційному центрі Івано-Франківської обласної 

ради (с. Угорники, МТГ), спеціальних школах навчально-реабілітаційного 

центру Івано-Франківської міської ради, громадській організації «Світанок-ІФ», 

дошкільному закладі навчально-реабілітаційного центру. Подарунки від Святого 

Миколая отримали 313 дітей з інвалідністю. 

 

 

Молодь з інвалідністю приймала участь в Олімпійському дні. 

Для оздоровчої, культурно-ознайомчої та спортивної діяльності проведено 

рекреаційний похід на Вовчинецькі гори для дітей та молоді з інвалідністю. 

В спортивному залі для людей з інвалідністю  проводяться заняття з  

фізичної реабілітації для осіб з інвалідністю різних вікових груп. 

Спортсмени з інвалідністю міста Івано-Франківська успішно виступали на 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях, зокрема: 



  - Павло Волуйкевич на Паралімпійських іграх у м. Токіо (Японія) посів 

13 місце в бігу на 1500м., на чемпіонаті Європи виборов одну золоту нагороду 

(біг 1500м.), на чемпіонаті України з легкої атлетики (вади зору, ВРФР) здобув 

золото в бігу на 800м. та срібло в бігу на 400м..  

Слід зазначити, що Павло Волуйкевич неодноразово отримував грошову 

допомогу для підготовки до всеукраїнських та міжнародних змагань.  

  - Михайло Біленко на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні 

(порушення розумового та фізичного розвитку) здобув одну золоту нагороду 

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

60м з/б), на чемпіонаті Європи – одну золоту нагороду (п'ятиборство), на 

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

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

  - Василь Біленко на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні 

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

– одну золоту нагороду (біг 60м. з/б), на чемпіонаті України з легкої атлетики 

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

 

 

З метою якісної підготовки до міжнародних та всеукраїнських змагань 

серед спортсменів з інвалідністю міським центром «Інваспорт» було проведено 

сім навчально-тренувальних зборів провідним спортсменам МТГ та їх тренерам 

(всього тридцять дві особи). 

З нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту проведено 

нагородження кращих спортсменів з інвалідністю, тренерів та фахівців галузі 

фізичної культури та спорту Івано-Франківської міської територіальної громади 

(шістнадцять номінантів). 

Запроваджено серію відеозанять та уроків для проведення фізичної 

реабілітації серед осіб з інвалідністю в умовах адаптивного карантину. 



За звітний період міським центром «Інваспорт» проведено 74 спортивно-

масових заходи в яких взяли участь 1670 осіб з інвалідністю різних вікових груп. 

Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами, медалями, кубками, 

футболками, спортивними та солодкими призами від міського центру 

«Інваспорт».            

 На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів зі 

спорту осіб з інвалідністю у 2021 році Центром було використано 226 792 грн. з 

міського бюджету. 

Робота центру систематично висвітлюється в засобах масової інформації, 

на сторінках сайту виконавчого комітету міської ради та на офіційній сторінці 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДДІЛ СІМ’Ї ТА ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА БАГАТОДІТНІ СІМ’Ї 

Впродовж звітного періоду робота відділу сім’ї та гендерної політики була 

спрямована на надання адміністративних послуг мешканцям міста, охоплення 

організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих 

оздоровчих закладах України та області, попередженні та протидії торгівлі 

людьми, домашнього насильства, підтримці молодих сімей та організації 

змістовного дозвілля для дітей.          

Впродовж звітного періоду 2021 року відділом надано 1107 

адміністративних послуги, зокрема:        

- видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї – 573; 

- продовження строку дії посвідчення – 273; 

- видача дублікату у зв’язку із втратою – 70; 

- вклеювання фотографії у зв’язку із досягненням 14-річного віку – 164; 

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

не видавалося – 27. 

 

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

міській територіальній громаді за наявною в Департаменті інформацією 

налічується 2157 багатодітних сімей в яких виховується 6805 дітей, зокрема: 

- 1907 сімей в яких виховується 3 дітей; 

- 182 сімей в яких виховується 4 дітей; 

- 58 сім’ї в яких виховується 5 дітей; 

- 6 сім’ї в яких виховується 6 дітей; 

- 2 сім’ї в якій виховується 7 дітей; 

- 2 сім’ї в якій виховується 8 дітей. 



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

Франківська спільно з Департаментом молодіжної політики та спорту для 

працівників всіх відділень центрів надання адміністративних послуг Івано-

Франківської міської територіальної громади проведено навчання з підвищення 

кваліфікації. 

В рамках заходу було обговорено особливості надання наступних 

адміністративних послуг, зокрема: 

- видача посвідчення батьків з багатодітної сім'ї; 

- видача посвідчення дитини з багатодітної сім'ї; 

- продовження терміну дії посвідчення батьків та дитини з багатодітної 

сім'ї; 

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

14-річного віку; 

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

посвідчення не видавалося. 

Захід був спрямований на покращення якості надання адміністративних 

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

соціальних послуг.  

 

Для зручності та доступності мешканців Івано-Франківської міської 

територіальної громади, зокрема віддалених старостинських округів у 2021 році 

запроваджено нову адміністративну послугу «Підготовка клопотання про 

присвоєння почесного звання «Мати-героїня». 

 

За статистикою значний відсоток жінок, які народили і виховали 5-ро та 

більше дітей і мають підстави для порушення клопотання походять саме з 

сільської місцевості. 

 

 

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


ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 

04.09.2008 року № 375-VI, наказу департаменту соціальної політики обласної 

державної адміністрації з метою здійснення заходів, спрямованих на зміцнення 

здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку, створення 

оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих 

оздоровчих закладах, організації оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки Департаментом 

підготовлено рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

«Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей Івано-Франківської міської 

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

 

Зазначеним рішенням затверджено склад координаційної ради 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з питань організації 

оздоровлення та відпочинку дітей, а також заходи щодо організації відпочинку 

та оздоровлення дітей Івано-Франківської міської територіальної громади влітку 

2021 року. 

            

 14 травня 2021 року проведено перше засідання координаційної ради. 

 Для організації та проведення оздоровчої кампанії 2021 року з міського 

бюджету виділено кошти у розмірі 1 млн. 500 тис. гривень що на 300 тисяч 

гривень більше ніж у 2019 році (у 2020 році оздоровчу кампанію відмінено у 

зв’язку з пандемією).          

 29 червня проведено 2-ге засідання координаційної ради з питань 

організації оздоровлення та відпочинку дітей міської територіально громади. 

 У першочерговому порядку забезпечувався відпочинок та оздоровлення 

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

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

беруть безпосередню участь в АТО та забезпеченні її проведення (учасники 

АТО/ООС).  

 

Станом на 31.12.2021 року Департаментом та структурними підрозділами 

міської ради забезпечено підбір та направлено на оздоровлення 615 дітей 

пільгових категорій Івано-Франківської міської територіальної громади, 

зокрема:            

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

направлено 59 дітей пільгових категорій (12 дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, 29 дітей з багатодітних сімей, 5 дітей, які перебувають 

на «Д-обліку», 5 дітей з сімей учасників АТО/ООС, 2 рідних дітей батьків 

вихователів, 2 дитини з інвалідністю, 1 дитини з числа ВПО, 1 обдарована 

дитина, 2 дитини один із батьків яких має інвалідність). 



 

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

направлено 44 дитини пільгових категорій (28 дітей з багатодітних сімей, 1 

дитина з інвалідністю, 3 дитини з числа ВПО, 8 дітей що перебувають на «Д»-

обліку, 2 обдаровані дитини, 1 дитина з сімей учасників АТО/ООС, 1 дитина з 

малозабезпеченої сім’ї).   

  

З 08.05 по 28.05.2021 року до обласного закладу оздоровлення та 

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

здійснено підбір та направлено на оздоровлення 10 дітей пільгових категорій      

(5 дітей учасників АТО, 2 дитини з багатодітних сімей, 2 дитини з сімей, що 

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



 З 01.06.2021 року по 21.06.2021 року до позаміського закладу 

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

Городенківський район) здійснено підбір та направлено на оздоровлення              

25 дітей пільгових категорій (23 дитини з багатодітних сімей, 2 дитини з 

малозабезпечених сімей).         

 З 03.06. по 23.06.2021 року до дитячого закладу санаторного типу 

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

на оздоровлення 5 дітей пільгових категорій (3 дитини з багатодітних сімей,          

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

 З 04.06. по 24.06.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та 

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

та направлено на оздоровлення 13 дітей пільгових категорій (4 дитини учасників 

АТО, 7 дітей з багатодітних сімей, 1 дитина «Д-обліку», 1 талановита та 

обдарована дитина).          

 З 04.06. по 24.06.2021 року до обласного закладу оздоровлення та 

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

здійснено підбір та направлено на оздоровлення 9 дітей пільгових категорій         

(6 дітей учасників АТО, 3 дитини з багатодітних сімей).    

 З 08.06. по 28.06.2021 року до дитячого закладу санаторного типу 

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

на оздоровлення 11 дітей пільгових категорій (4 дитини учасників АТО, 5 дітей 

з багатодітних сімей, 2 дитини з малозабезпечених сімей).    

 З 11.06.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

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

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

сімей, 2 дитини з числа ВПО).        

  

З 23.06.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

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



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

з сімей учасників АТО).         

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

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

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

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

«Д»-обліку).           

 З 27.06.2021 року до обласного закладу оздоровлення та відпочинку 

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

на оздоровлення 18 дітей пільгових категорій (6 дітей з багатодітних сімей,            

9 дітей учасників АТО/ООС, 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї, 1 дитина що 

перебуває на «Д»-обліку та 1 обдарована дитина).     

 З 06.07.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

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

пільгових категорій (5 дітей учасників АТО/ООС, 6 дітей з багатодітних сімей,  

1 дитина з числа ВПО, 1 дитина що перебуває на «Д»-обліку та 1 обдарована 

дитина).  

 

З 06.07.2021 року до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

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

38 дітей пільгових категорій (14 дітей з багатодітних сімей, 11 дітей учасників 

АТО/ООС, 7 дітей що перебувають на «Д»-обліку, 2 дитини з інвалідністю,            

1 дитина один із батьків якої має інвалідність та 3 обдаровані дитини).  

 З 20.07.2021 року до обласного закладу оздоровлення та відпочинку 

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

на оздоровлення 16 дітей пільгових категорій (11 дітей учасників АТО/ООС,         

2 дитини з багатодітних сімей, 1 дитина сирота, 1 дитина що перебуває на        

«Д»-обліку, 1 дитина АПК-батьки якої працюють в сільській місцевості ). 



 З 04.08.2021 року до закладу оздоровлення та відпочинку «Прикарпатські 

зорі» (с. Слобода, Коломийський район) направлено на оздоровлення 6 дітей 

пільгових категорій (2 дитини учасників АТО/ООС, 2 обдаровані дитини,                

1 дитина з малозабезпеченої сім’ї, 1 дитина з інвалідністю).   

 З 09.08.2021 року до дитячого закладу санаторного типу «Карпатські зорі» 

(м. Косів, Косівський район) направлено на оздоровлення 8 дітей пільгових 

категорій (4 дитини з багатодітних сімей, 3 обдаровані дитини, 1 дитина з 

інвалідністю).           

 З 17.08.2021 року до ТОВ «ЛАЯР СІТІ» «ДТВО та ПВДМ в Карпатах 

«Соколята» (м. Хирів, Самбірський район) направлено на оздоровлення 10 дітей 

пільгових категорій (7 дітей з багатодітних сімей, 1 дитина з малозабезпеченої 

сім’ї, 1 дитина що перебуває на «Д»-обліку, 1 дитина один із батьків якої має 

інвалідність).           

 З 17.08.2021 року до ТОВ «ОПК» «Планета здоров’я» ДОТ «Артек 

Прикарпаття» (м. Трускавець, Дрогобицький район) направлено на 

оздоровлення 5 дітей пільгових категорій (2 дитини позбавлені батьківського 

піклування, 3 дитини з багатодітних сімей). 

За кошти міського бюджету на оздоровлення та відпочинок до 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Лімниця»                                         

(с. Вістова, Калуський район) направлено 218 дітей пільгових категорій, зокрема:

 - Департаментом молодіжної політики та спорту здійснено підбір 42 дітей 

пільгових категорій;          

 - Департаментом культури Івано-Франківської міської ради здійснено 

підбір 25 дітей пільгових категорій;       

 - Департаментом соціальної політики Івано-Франківської міської ради 

здійснено підбір 25 дітей пільгових категорій;      

 - Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

здійснено підбір 35 дітей пільгових категорій;      

 - Службою у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради здійснено підбір 32 дітей пільгових категорій;   

 - МЦСССДМ здійснено підбір 32 дітей пільгових категорій;  

 - Управлінням охорони здоров’я у санаторних палатах в умовах стаціонару 

КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» оздоровлено 27 дітей. 

За інформацією управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської 

ради в санаторіях оздоровлено 84 дитини, зокрема:    

13 дітей в санаторіях МОЗ України («Джерело», «Хаджибей», «Українська 

алергологічна лікарня»).        

В санаторіях обласного підпорядкування оздоровлено 71 дитину («Ясень», 

«Сніжинка», «Жовтень»). 

  



 

Отже, впродовж оздоровчої кампанії 2021 року оздоровлено 615 дітей           

пільгових категорій Івано-Франківської міської територіальної громади, 

зокрема:            

 - 313 дітей в оздоровчих закладах області і України;    

 - 218 дітей за кошти міського бюджету в ПЗОВ «Лімниця»;  

 - 84 дитини з закладах санаторного типу. 

 

ПІДТРИМКА ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї 

 

З метою популяризації сімейних цінностей створення  сприятливих умов 

для всебічного  розвитку сім'ї відділом організовано проведення ряду сімейних 

заходів, зокрема: 

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

з Департаментом молодіжної політики та спорту з нагоди Великодніх свят 

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

обставинах.   

         

  

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


- 28 квітня з нагоди відзначення Великодніх свят Департаментом 

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

організовано акцію «Солодка писанка» для вихованців центру «Містечко 

милосердя святого Миколая»;  

 
- 29 квітня Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з 

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

виготовлення великодньої свічки. 

В рамках заходу соціально активна молодь міста мала нагоду виготовити 

своїми руками великодні свічки, які стали чудовим доповненням для великодніх 

кошиків соціально незахищених сімей та тих, які перебувають в складних 

життєвих обставинах; 

 

https://www.facebook.com/sportdvsihIF/?__cft__%5b0%5d=AZV7F0KbNjsFuP_yCgv85JRg6SRrpS8YnVrH1Qm19biN588Q17y3Yj7L1k7Ok7o8s5tvahJkJF2OmrR6avM2LdX4Dyyz6o1DzQ6v3F6nBYnt8b8Om6A3hUB82xn1kRMic6kD95b4WKbMa5CF4IEVZIbSQFmAnfbEcQKyykOlh2pdZJoHhUJok1U2HIuZrbmVqmY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sportdvsihIF/?__cft__%5b0%5d=AZV7F0KbNjsFuP_yCgv85JRg6SRrpS8YnVrH1Qm19biN588Q17y3Yj7L1k7Ok7o8s5tvahJkJF2OmrR6avM2LdX4Dyyz6o1DzQ6v3F6nBYnt8b8Om6A3hUB82xn1kRMic6kD95b4WKbMa5CF4IEVZIbSQFmAnfbEcQKyykOlh2pdZJoHhUJok1U2HIuZrbmVqmY&__tn__=kK-R


- за ініціативи колективу Департаменту молодіжної політики та 

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

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

небайдужих та добрих людей 20 соціально незахищених сімей отримали 

великодні продуктові набори; 

 
 

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

було відзначено 10 матерів. Кожна породілля отримала грошовий сертифікат на 

суму 3 000 гривень.; 

 
 

 

 

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


 

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

Матері Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з ГО Родина 

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

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

100 кущів троянд; 

 
 

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

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

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

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

актуальних проблем;  

 
 

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


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

відзначається в Україні 15 травня Департаментом молодіжної політики та спорту 

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

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

участь у різноманітних майстер-класах; 

 

 
 

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

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

провели колектив ліцею №4  спільно з Департаментом молодіжної політики та 

спорту; 

 
 

 

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


 

- з ініціативи Департаменту молодіжної політики та спорту спільно з 

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

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

дня захисту дітей. 

В рамках заходу талановиті та обдаровані дітки порадували мешканців 

міста своїми вокальними і танцювальними виступами, а умілі майстрині навчали 

дітей цікавим майстер-класам; 

 
- 18 червня з нагоди відзначення Дня батька організовано та проведено 

концертно-розважальну програму для дітей та їх татусів. 

В рамках свята талановиті та обдаровані дітки радували своїх татусів 

вокальними і танцювальними виступами, виготовляли вітальні листівки та 

просто чудово проводили час разом; 

 

 



 

 

 
 

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

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

плетенки; 

 
 

 

 



23 серпня з нагоди Дня державного прапора України Департаментом 

молодіжної політики та спорту організовано патріотичну фотозону під назвою: 

«Моя неподільна Незалежна Україна». 

 

 
Поруч із фотозоною було розміщено фотобокс, де кожен охочий 

мешканець міста мав нагоду зробити безкоштовну світлину на добру згадку. 

 

З нагоди відзначення Міжнародного Дня миру, який щорічно відзначається 

21 вересня Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з БФ «Карітас 

Івано-Франківськ УГКЦ» проведено вуличну акцію мета якої звернути увагу 

суспільства до вкрай важливої для нашої держави теми миру. 

 



Участь у акції взяли батьки загиблих учасників АТО/ООС, які як ніхто 

знають ціну миру. 

 

З 30 вересня по 1 жовтня Департаментом молодіжної політики та спорту 

спільно з ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» та агентством ООН у справах 

біженців за підтримки ГУНП в Івано-Франківській області організовано 

дводенні виїзні тренінги для молоді Івано-Франківська та інших громад області 

в смт. Верховина на базі «Центру соціально-психологічної допомоги» на теми: 

«Проєктний менеджмент і розробка кампанії до 16 днів проти насильства щодо 

жінок» та «Підняття рівня обізнаності щодо питань гендерно-зумовленого 

насильства та превенції ВІЛ серед молоді». 

 

 

 
 

 

Мета тренінгів – сприяння обізнаності молоді про проблему домашнього 

насильства, а також написання проєктів щодо проведення превентивних заходів 

із запобігання та протидії домашньому насильству. 

 

15 грудня напередодні Дня святого Миколая для дітей пільгових категорій 

Івано-Франківської ТГ, зокрема с. Підлужжя, Драгомирчани та Камінна 

Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з Департаментом освіти 

та науки Івано-Франківської міської ради та Центром дозвілля дітей та юнацтва 

за місцем проживання організовано свято на зимовій ковзанці. 

 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/?__cft__%5b0%5d=AZUCIi3YH8ZNt4BgugBk5UMI-cyCyweZcx34LfQfvKlk-RJVWxvV1gdy99n3p51M7y2GuUqJlzC8BlBdVml39gGD4sgVFNc5P6ewK_eWAVnyRWRk4jfPRqbUyPUCNrv1mdvsBX2aVC6jJG9NIhIyIWoRgGSOiqSFq8pRhZ_o85C6bzef2tCD7u7XOZW-3MJOTio&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kolping.if/?__cft__%5b0%5d=AZUCIi3YH8ZNt4BgugBk5UMI-cyCyweZcx34LfQfvKlk-RJVWxvV1gdy99n3p51M7y2GuUqJlzC8BlBdVml39gGD4sgVFNc5P6ewK_eWAVnyRWRk4jfPRqbUyPUCNrv1mdvsBX2aVC6jJG9NIhIyIWoRgGSOiqSFq8pRhZ_o85C6bzef2tCD7u7XOZW-3MJOTio&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/frankivsk.police/?__cft__%5b0%5d=AZUCIi3YH8ZNt4BgugBk5UMI-cyCyweZcx34LfQfvKlk-RJVWxvV1gdy99n3p51M7y2GuUqJlzC8BlBdVml39gGD4sgVFNc5P6ewK_eWAVnyRWRk4jfPRqbUyPUCNrv1mdvsBX2aVC6jJG9NIhIyIWoRgGSOiqSFq8pRhZ_o85C6bzef2tCD7u7XOZW-3MJOTio&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/depmolodsportif/?__cft__%5b0%5d=AZXXC0rMHSsxmCUJCg38X443y0O1ZAmekKkZZWq2RBTyg31FwVf7uaDRDlBG1t5BUFlgzgzqYenMFqNSk9vTCzUYHJeuV1SZyQ3QXdfF4EykzbcJgb2DNGMr6gXhZJxfuwyxM3s_CS7biwF8jDDmoM241VaNddOWwUAmaLTlnTKfVmq87l9TSjmwfdGbL4Ty4bc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/osvitaIF/?__cft__%5b0%5d=AZXXC0rMHSsxmCUJCg38X443y0O1ZAmekKkZZWq2RBTyg31FwVf7uaDRDlBG1t5BUFlgzgzqYenMFqNSk9vTCzUYHJeuV1SZyQ3QXdfF4EykzbcJgb2DNGMr6gXhZJxfuwyxM3s_CS7biwF8jDDmoM241VaNddOWwUAmaLTlnTKfVmq87l9TSjmwfdGbL4Ty4bc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/osvitaIF/?__cft__%5b0%5d=AZXXC0rMHSsxmCUJCg38X443y0O1ZAmekKkZZWq2RBTyg31FwVf7uaDRDlBG1t5BUFlgzgzqYenMFqNSk9vTCzUYHJeuV1SZyQ3QXdfF4EykzbcJgb2DNGMr6gXhZJxfuwyxM3s_CS7biwF8jDDmoM241VaNddOWwUAmaLTlnTKfVmq87l9TSjmwfdGbL4Ty4bc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kluby17/?__cft__%5b0%5d=AZXXC0rMHSsxmCUJCg38X443y0O1ZAmekKkZZWq2RBTyg31FwVf7uaDRDlBG1t5BUFlgzgzqYenMFqNSk9vTCzUYHJeuV1SZyQ3QXdfF4EykzbcJgb2DNGMr6gXhZJxfuwyxM3s_CS7biwF8jDDmoM241VaNddOWwUAmaLTlnTKfVmq87l9TSjmwfdGbL4Ty4bc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kluby17/?__cft__%5b0%5d=AZXXC0rMHSsxmCUJCg38X443y0O1ZAmekKkZZWq2RBTyg31FwVf7uaDRDlBG1t5BUFlgzgzqYenMFqNSk9vTCzUYHJeuV1SZyQ3QXdfF4EykzbcJgb2DNGMr6gXhZJxfuwyxM3s_CS7biwF8jDDmoM241VaNddOWwUAmaLTlnTKfVmq87l9TSjmwfdGbL4Ty4bc&__tn__=kK-R


 
16 грудня діти пільгових категорій з сіл Черніїв, Підпечери та Братківці 

завітали на льодову ковзанку, де для них Департаментом молодіжної політики та 

спорту спільно з Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

та Центром дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання організовано свято. 

 
16 грудня Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з ГО 

«Родина Кольпінга на Прикарпатті» для багатодітних сімей організовано 

майстер-клас по випіканню плетенок та декоруванню новорічних пряників. 

Діти разом із батьками пізнавали ремесло випікання хліба, формуванню тіста та 

секретів його випікання. 

https://www.facebook.com/kolping.if/?__cft__%5b0%5d=AZVBnhB83pp_kLgl4T81_qz_42uxxVqyVsJcHHQayQY9zFb_xpSqnUpsHDS553stIqVW5P3VsngWv3XCZaRlfz2yslzwv3IKzRM6QI_BKiNmOizk0gV5r2ogXWPka19-LPYUK2W4u8if7aC1YTZyKLfbNrABQBaYqNhvPaBmhPmNVqxwj8mAvcwJ1W4BQll3tkU&__tn__=kK-R


 
17 грудня в залі засідань виконавчого комітету для 35 дітей пільгових 

категорій територіальної громади організовано театралізоване дійство з нагоди 

Дня святого Миколая.  

Новорічну казку для малечі підготували вихованці міського Центру 

дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання.  

 
 

17 грудня Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з 

Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради за участі 

вихованців Міського центру дітей та юнацтва за місцем проживання для 

55 дітей пільгових категорій сіл Колодіївка, Добровляни, Узин та Радча 

організовано новорічне свято. 

https://www.facebook.com/osvitaIF/?__cft__%5b0%5d=AZVheHM8I8WQswsd1f-u9VgDx8HBzEMP6FRu-xfeOX7YDv5-l8QqGGiNwGgAZbiZbtH1PIVGMEoN8xvZjJomkd3CEehcL-Ef_ci_x4Gdm3vMwWk8oxZqHdb5TjhIMki-kfkGwUyRmkolJvsQ_XKTlqswlWlt0UV4__mdKoIlAC4xUWWhldggFPN0o_t0siZ8jK8&__tn__=kK-R


 
За ініціативи міського голови в міській територіальній громаді успішно 

реалізовується практика вручення дитячих наборів «Baby-box» для 

новонароджених окремих категорій сімей, зокрема:     

 - сім’ям учасників бойових дій (АТО);      

 - сім’ям у яких народилася двійня;       

 - сім’ям у яких народилася трійня;       

 - сім’ям у яких народилася 5-та дитина і більше;    

 - молодим студентським сім’ям (до 21 року);     

 - матерям з І та ІІ групами інвалідності. 

 
Впродовж звітного періоду 2021 року видано 100 дитячих наборів «Baby-

box» для новонароджених окремих категорій сімей Івано-Франківської міської 

територіальної громади. 

  



ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ УКРАЇНИ «МАТИ-ГЕРОЇНЯ» 

Впродовж звітного періоду 2021 року відділом підготовлено 6 клопотань 

до Офісу Президента України щодо присвоєння почесного звання України 

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

дітей. Усі 6 жінок міської територіальної громади згідно Указу Президента 

України отримали почесне звання України, а Департаментом забезпечено 

урочисте вручення посвідчення та нагрудного знаку «Мати-героїня». 

 

 

ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА БУЛІНГУ 

 

Департамент молодіжної політики та спорту згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2018 року №658 «Про затвердження Порядку 

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

домашньому насильству і насильству за ознакою статі» визначений головним 

координатором за реалізацію державної політики з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству у міській територіальній громаді. 

В рамках виконання покладених повноважень за 2021 рік реалізовано ряд 

заходів, зокрема: 

- 6 травня з нагоди відзначення Міжнародного дня протидії булінгу 

Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з відділом ювенальної 

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

№10 проведено просвітницький захід «Ми проти булінгу». 

Захід був присвячений одній з найбільш поширених проблем з якими 

доводиться зіштовхуватися учням в рамках освітнього процесу; 



 
- 20 травня за ініціативи Департаменту молодіжної політики та спорту 

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

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

насильства. Формування безпечного освітнього простору». 

Участь у тренінгу взяли соціальні педагоги закладів загальної середньої 

освіти міської територіальної громади; 

 
 

- 24 травня відбулася робоча нарада з питань покращення взаємодії та 

комунікації між суб'єктами відповідальними за реалізацію державної політики з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству у Івано-Франківській 

міській територіальній громаді. 

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


За підсумками проведеної наради суб'єктами було напрацьовано та 

взаємопогоджено механізм оперативного реагування на випадки вчинення 

домашнього насильства та надання кваліфікованої допомоги особам, які 

постраждали; 

 

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

ініціативи Департаменту молодіжної політики та спорту спільно з 

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

булінг» для учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців 

закладів позашкільної освіти; 

 

  

- систематично спільно з суб’єктами відповідальними за протидію 

домашньому насильству працівники Департаменту беруть участь у відвідинах 

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

та обставин виникнення у них конфліктних ситуацій та домашнього насильства. 



В ході відвідин комісією складаються відповідні акти оцінки потреб сімей 

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

рекомендації щодо уникнення побутових конфліктів; 

 

- 30 травня Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з 

Головним управлінням національної поліції в Івано-Франківській області та      

ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» проведено тренінг для працівників 

правоохоронних органів на тему: «Комунікаційні стратегії з вирішення 

конфліктів та запобігання насильству в роботі поліцейських». 

Метою заходу стало поглиблення комунікації та взаємодії в питанні 

ефективного реагування на випадки домашнього насильства та здобуття нових 

методологічних підходів у вирішенні конфліктів. 

 

25 листопада 2021 року з нагоди відзначення Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» в Івано-Франківську відбулася вулична інформаційно-

просвітницька акція «#ДійПротиНасильства». 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX2pHnuzOud7FrQxaFVVjod7LceaAYKHq6pwCApQ_1vzvLPZlOEdjrg4gx07dliB3_eKOuiLijtlDv_9q65ZRRw9ysA-b2mtW7snzy2yj_g79CMDRP1xsM6nZjuQ6WN-5VczVsN01R4zcWOxphnUDC7YD0lK6tsuDW51Z5Nv27FojcUT04ucQfZwH2k324BI-0&__tn__=*NK-R


Захід був покликаний привернути увагу громадськості до проблеми 

домашнього насильства та її масштабів в Івано-Франківській міській 

територіальній громаді. 

 
Під час проведення акції мешканці міста мали нагоду поспілкуватися з 

представниками суб'єктів національного механізму взаємодії, які були 

представлені на 6 локаціях та отримати відповіді на питання, які їх цікавлять. 

25 листопада 2021 року з нагоди відзначення Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» в Університеті Короля Данила відбулася презентація 

мультиплікаційного фільму на тему: «Єднаймося проти насилля!».  

Стрічка відзнята на професійній кінематографічній студії міста Києва та 

відображає ставлення молодих людей до проблеми насилля та формування 

ненасильницьких моделей поведінки в дитячому та молодіжному середовищах.  

 
Проєкт реалізовано ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» за підтримки 

Представництва в Україні Агенства у справах біженців ООН (УВКБ ООН) та 

Департаменту молодіжної політики та спорту та інших партнерів. 

https://www.facebook.com/kolping.if/?__cft__%5b0%5d=AZWLOIcqZby_skBmcaeOJD-tBFjwu_iWCFprDrvftxt3WxHJwuxIbfPPH9LEL-HUxTTRd5PqhxRxhwJ5ZZmKbhYfyysdB4zRwM7jXfo7isjS7JbkpL9kp4yT4G864XQ-QMgZrOgJ1KVWJqVgmy-DpzGnH8ibFHBS5ve3H1y_xzHjbyas9Tl2P-wL74CNdKEkBgk&__tn__=kK-R


 

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

 

30 липня 2021 року з нагоди відзначення Всесвітнього Дня протидії 

торгівлі людьми на Вічевому майдані за ініціативи БФ «Карітас Івано-

Франківськ УГКЦ» спільно з Департаментом молодіжної політики та спорту 

проведено інформаційно-просвітницьку акцію «Лабіринт можливостей» з метою 

підвищення обізнаності мешканців міста щодо проблеми торгівлі людьми. 

 В рамках заходу розміщено інсталяцію в формі лабіринту, де кожен охочий 

спробував відчути усі ризики і небезпеки пов’язані із нелегальним 

працевлаштуванням закордоном та отримав корисні рекомендації як 

убезпечитися від небажаних проблем. 

 

28 травня 2021 року Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-

Франківської міської ради за підтримки небайдужих активістів підготовлено та 

подано грантову заявку до Канадського фонду місцевих ініціатив (Canada fund 

for Local Initiatives). 

20 липня 2021 року стало відомо, що проєкт поданий Департаментом під 

назвою «Інформаційна кампанія «Протидія торгівлі жінками та дівчатами» 

(Informational campaign «Combating trafficking in women and girls») отримав 

перемогу та фінансування на його реалізацію у сумі 6 450 канадських доларів, 

що є еквівалентним 140 000 гривень. Період реалізації проєкту з серпня            

2021 року по 01.02.2022 року. 

В рамках реалізації проєкту 18 жовтня 2021 року з нагоди відзначення 

Європейського Дня протидії торгівлі людьми в Івано-Франківську проведено 

Міжвідомчий воркшоп на тему: «Протидія торгівлі жінками та дівчатами». 

Участь у заході взяло близько 50 осіб, які є представниками підрозділів з 

числа суб’єктів взаємодії, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, зокрема соціальних служб, закладів охорони здоров’я, освіти, центрів 

зайнятості та міграційних служб, правоохоронних органів, юстиції, центру з 



надання безоплатної вторинної правової допомоги, судової системи, 

прокуратури та громадських організацій. 

 
Під час заходу обговорено масштаби торгівлі людьми, взаємодію суб'єктів, 

проаналізовано міфи та стереотипи, виокремлено сучасні форми торгівлі 

людьми, розглянуто труднощі ідентифікації постраждалих осіб, а саме жінок та 

дівчат, як одних з основних у групах ризику. Водночас акцентовано увагу на ролі 

інститутів громадянського суспільства у виявленні осіб, які постраждали від 

торгівлі. 

В рамках проведення міжвідомчого воркшопу відбулася виставка-

інсталяція із предметів, які мали місце в ході експлуатації та змушуванні до 

примусової праці. 

 
 Проєкт має на меті просвітницьку роль та передбачає підготовку ряду 

сюжетів на телебаченні присвячених даній проблематиці, зокрема про світові 

тенденції, масштаби та рекомендації як не потрапити у ситуацію торгівлі 



людьми, друк статей в місцевих друкованих та інтернет виданнях. Зважаючи на 

вищезазначене представниками Департаменту було взято участь у 4 ефірах на 

місцевих телеканалах та здійснено публікацію 8 статей у місцевих газетах та 

інтернет-виданнях.  

 

ПРОПАГУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері 

профілактики вживання алкоголю та тютюнових виробів неповнолітніми, 

зменшення шкідливого впливу алкоголю на підростаюче покоління, пропаганди 

та популяризації ідей тверезого способу життя як основи та ключової складової 

до побудови здорової нації Департаментом розроблено «Програму протидії 

вживання алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніми та формування 

навичок здорового способу життя на 2021-2024 роки», яка була затверджена на 

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

 15 січня 2021 року за ініціативи Департаменту молодіжної політики та 

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

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

«Цінуй життя».  

 

У зв'язку із збільшенням кількості різноманітних соціальних мереж та 

месенджерів зросла і кількість забороненого контенту із пропозицією придбання 

наркотичних речовин в середовищі підлітків та молоді, яка відображається у 

якості графічної реклами на фасадах житлових будинків, огорожах та інших 

будівлях комунальної власності.        

 26 лютого 2021 року за ініціативи Департаменту молодіжної політики та 

спорту Івано-Франківської міської ради спільно з відділом ювенальної превенції 

Івано-Франківського районного управління поліції та Молодіжна Свобода 

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

 24 травня уже втретє у цьому році проведено акцію по знищенню 

наркореклами.           

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


 25 червня на вулицях міста, зокрема в мікрорайоні «БАМ» проведено 

вуличну акцію по знищенню наркотичної реклами, яка відображена в графічних 

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

власності. 

 

У лютому 2021 року в рамках реалізації вищезазначеної програми та з 

метою привернення уваги суспільства до проблеми наркореклами і заклику до її 

самовільного знищення за участі зіркових спортсменів міста було знято 

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

небезпека зовсім поруч». 

 

Виготовлено та систематично розміщується на біл-бордах міста соціальна 

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



  

В закладах загальної середньої освіти міста спільно з Департаментом 

освіти та науки, а також небайдужими громадськими активістами, 

спортсменами, поліцейськими та представниками духовенства організовано 

проведення «Уроків тверезого життя».  

 

Впродовж навчального періоду 2020-2021 років зазначеними уроками  

охоплено понад 2 тисячі учнів. 

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

затвердження персонального складу робочої групи з виявлення фактів продажу 

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



використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання 

тютюнових виробів без їх згоряння неповнолітнім в Івано-Франківській міській 

територіальній громаді» у місті створено рейдову групу діяльність якої 

спрямована на виявлення порушення законодавства у сфері продажу алкоголю і 

тютюну неповнолітнім. 

 

Впродовж 2021 року рейдовою групою спільно з правоохоронцями 

виявлено та задокументовано 37 фактів продажу алкоголю неповнолітнім особам 

та складено відповідно протоколи за статтею 156 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

 

 Згідно інформації адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Івано-Франківської міської ради 16 осіб притягнуто до адміністративної 

відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 105 400 

гривень. 

 

11 листопада 2021 року Департамент молодіжної політики та спорту 

спільно з працівниками Муніципальної інспекції «Добродій» та Сектору 

ювенальної превенції відділу превенції РУП ГУНП в області організовано 

вуличну акцію під назвою «Відповідальність». 

https://www.facebook.com/depmolodsportif/?__cft__%5b0%5d=AZUheJocR4dLR0EIqttmGdDBxWxFPXut1-1b5EUVJ7zp8es5qOM5FK44DHSjAjJ-tBpapxZuTZAExf96pR14dI3fyh80dtIWWtzYRgStwRW2pDrFFXzjgkM0Tl__PJBMqnWTbgr2OcacA4wYDbOMb_gC8Yfs8GR4WJ2po_zBEyE7jUJBH0eqNQXiKGOLGztiTWM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/guardif/?__cft__%5b0%5d=AZUheJocR4dLR0EIqttmGdDBxWxFPXut1-1b5EUVJ7zp8es5qOM5FK44DHSjAjJ-tBpapxZuTZAExf96pR14dI3fyh80dtIWWtzYRgStwRW2pDrFFXzjgkM0Tl__PJBMqnWTbgr2OcacA4wYDbOMb_gC8Yfs8GR4WJ2po_zBEyE7jUJBH0eqNQXiKGOLGztiTWM&__tn__=kK-R


 
 

Метою акції стало застереження суб’єктів підприємницької діяльності від 

продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, а також 

інформування про відповідальність за порушення норм законодавства. 

 

В ході акції активісти поширювали серед торгових закладів пластикові 

таблички із надписом «Тут не здійснюють продаж алкогольних та тютюнових 

виробів неповнолітнім». 

 

З метою інформування населення та сприяння формуванню суспільної 

свідомості щодо утвердження нетерпимості до осіб, які порушують права інших 

перебуваючи одночасно на зупинці громадського транспорту Департаментом 

молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради спільно з 

Управлінням транспорту і зв'язку виготовлено та розміщено візуальні 

обмежувальні знаки щодо заборони розпивання алкоголю чи тютюнопаління на 

зупинках громадського транспорту. 



 
 

Проведено конкурсу малюнків на тему: «БУДЬ ВІЛЬНИМ – ЖИВИ 

ТВЕРЕЗО» для учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів 

позашкільної освіти. 

Конкурс організований Департаментом молодіжної політики та спорту 

спільно з Департаментом освіти та науки. 

В рамках конкурсу визначено 3 призові місця за результатами голосування 

журі та 3 призові місця за результатами онлайн-голосування на фейсбук-сторінці 

«Тверезий Франківськ». Участь в конкурсі прийняли 171 учасник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

З метою створення сприятливих передумов для  життєвого самовизначення 

та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, 

розвитку інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та 

студентського  самоврядування рішенням  сесії міської ради  від 24.12.2020 року  

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

громади 2021-2025 роки».  

У звітному періоді організовано та проведено молодіжні заходи та акції, 

зокрема: 

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

Меморіальному сквері (вул. Мельника) проведена панахиді за полеглими 

Героями Крут. По завершенні богослужіння молодь поклала квіти до могил 

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

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

свічки на їх могилах. 

 

15.02.2021 року  у парку воїнів-афганців за участі представників 

духовенства, міської влади та учасників бойових дій в Республіці Афганістан 

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

воїнами-афганцями.        

 18.02.2021 року за участю представників духовенства, влади, молоді та 

учасників Революції Гідності відбулися поминальні заходи на вшанування 

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

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

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

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

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

активісти спільно із працівниками Департаменту прикрасили вул. Незалежності 

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



 

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

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

 21.02.2021 року відбулася хода громадськості присвячена річниці під          

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

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

Незалежності – вул. Мельника – Меморіальний сквер.    

 05.03.2021 року до роковин загибелі головнокомандувача УПА Романа 

Шухевича, було впорядковано територію біля пам’ятника головнокомандувача 

та встановлено розети з державними прапорами.    

 10.04.2021 року початок роботи над фінальною заявкою міста у  проєкті 

«Молодіжна столиця 2022», робота над відео презентацією. 

 
07.05.2021 року до святкування 359 річниці Івано-Франківська, відбулося 

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



 
 

14.05.2021 року у Києві відбувся завершальний етап «Молодіжної 

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

 

 
 

21.05.2021  року з нагоди дня вишиванки в середмісті Івано-Франківська 

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

символом національного відродження в Галичині одягнуто у вишиванки, що є 

генетичним кодом нації та української ідентичності. 



 
 

18.06.2021 року відбувся Регіональний форум молоді, який став 

платформою для спілкування людей у площині молодіжної політики, 

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

 
 

 



 
21.06.2021 року відкриття фото виставки молодих та талановитих 

фотографів міста. 

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

25.06.2021 року Департаментом молодіжної політики та спорту ініційовано   

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

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

підземному переході «Вагабундо».  



 
26.06.2021 року відбулося святкування з нагоди Дня молоді. Урочистості 

розпочалися із ярмарку молодіжних громадських організацій у Палаці 

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

близько 12 молодіжних громадських організацій, які мали можливість 

познайомитись та обмінятись досвідом. Також по завершенню заходу усі 

бажаючі мали змогу отримати цінні призи та подарунки із логотипами 

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

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

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

елементам хіп-хопу.  



 
 

 
 

 

Особливо активну та креативну молодь з нагоди свята було нагороджено 

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



 
Впродовж звітного періоду проведена низка зустрічей із представниками 

громадських організацій, які ініціюють створення молодіжного консультативно-

дорадчого органу «Молодіжна рада». Представники інститутів громадянського 

суспільства ознайомилися з роботою органів виконавчої влади Івано-

Франківської міської ради і Департаменту молодіжної політики та спорту для 

розуміння і кращої взаємодії молоді та влади. Молодь Івано-Франківська готова 

до відкритої співпраці для покращення умов життя молоді, розвитку 

неформальної освіти, розвитку молодіжної інфраструктури через створення 

молодіжних просторів та молодіжного центру міста. 

 
 



В рамках святкування 30-ї річниці Дня Незалежності на фестивалі «ЛРЗ-

Фест» з 12-ти локацій, на яких проводилися різноманітні культурно-мистецькі 

заходи, Департамент презентував локацію «Станція «Молодіжна». 22 серпня 

містяни та гості свята, відвідавши локацію, мали чудову нагоду побачити 

демонстрацію наукових експериментів та безпосередньо взяти у них участь.

 Також молоді науковці розповіли відвідувачам про нові дослідження в 

галузі науки. За результатами організованого конкурсу локацій учасники 

наукового пікніку відзначені та нагороджені призами. Це було справжнє свято 

науки! 

Організаторами Івано-Франківського наукового пікніка ЛРЗ виступили 

Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та 

громадська організація «Консалтингові технології». 

 

 
 

23 серпня відбувся військово-просвітницький ярмарок, демонстрація 

сучасної української стрілецької зброї, трофеїв російсько-української війни, а 



також були представлені фотовиставки «Два століття – одна війна», «30 років на 

захисті української нації». Патріотичні організації міста активно долучилися до 

проведення заходу як волонтери, демонструючи відвідувачам локації 

різноманітні взірці стрілецької зброї як українського виробництва, так і взірці 

зброї країни-агресора Росії. Проводилися майстер-класи з правил поводження зі 

зброєю. Родзинкою локації стала виставка військової техніки за участі військової 

частини Національної гвардії Збройних Сил України в Івано-Франківську.  

 
З супроводом військовослужбовців військової частини 5 одиниць сучасної 

техніки були цілком доступні для всіх охочих. Найбільшу зацікавленість 

проявили діти та школярі, які мали можливість сидіти, як за кермом технічних 

засобів, так і на місцях для вогневих засобів. 

 



 
 

Проведено конкурс проектів (програм та заходів) інститутів 

громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка з міського 

бюджету. Рішенням конкурсної комісії визначено вісім проектів для громади 

Івано-Франківської міської територіальної громади, на фінансування яких з 

міського бюджету виділено 103 тисячі гривень.  

 

 



 

Це громадські організації «Локальний осередок Ліги студентів Асоціації 

правників України (УКД)», ГО «Творчий простір «Креатив клуб», ГО «Віолла», 

ГО «Консалтингові технології», ВМГО «Федерація дебатів України»,                    

ГО «Інститут неформальної освіти», МЦ «Параграф», ГО «Армія змішаних 

бойових мистецтв». 

До  складу конкурсної комісії входило 13 осіб, 60% з яких була 

представниками громадянського суспільства: Левицький Олександр 

Михайлович - голова конкурсної комісії; Матешко Віталій Васильович - 

заступник голови конкурсної комісії; Вовк Вікторія Ярославівна - секретар 

конкурсної комісії; Демчук Сергій; Бабій Роксолана; Багрій Орест; Брюховецька 

Інна; Зелик Остап; Лозяк Юрій; Нагірняк Дарина; Павликівська Уляна; Соха 

Владислав; Шпак Андрій. 

 
 

Враховуючи відкритий захист конкурсних пропозицій та індивідуальні 

оцінки членів конкурсної комісії, конкурсні пропозиції громадських організацій 

визнані переможцями конкурсу згідно з рейтингом: 

- конкурсна пропозиція громадської організації «Параграф» по 

проєкту «Художні посиденьки». Середній бал = 23,00; 

- конкурсна пропозиція громадської організації «Творчий простір 

«Креатив Клуб» по проекту святковий показ мод «Усі ми діти України». 

Середній бал = 21,00; 

- конкурсна пропозиція громадської організації «Консалтингові 

технології» по проекту молодіжний квест до Дня створення Івано-Франківської 

ОТГ «Інтелект – крос». Середній бал = 20,91; 

- конкурсна пропозиція громадської організації «Віолла» по проекту  



короткометражний ігровий фільм «Скажений пес». Середній бал = 20,75; 

- конкурсна пропозиція громадської організації «Локальний осередок 

Ліги студентів Асоціації правників України Університет Короля Данила» по 

проекту «Хакатон «Hack your creativity». Середній бал = 20,00; 

- конкурсна пропозиція громадської організації «Федерація дебатів  

України» по проекту «Карпатський інтелектуальний табір». Середній бал 

= 19,33; 

- конкурсна пропозиція громадської організації «Інститут 

неформальної освіти» по проекту «15х4 Івано-Франківськ». Середній бал = 

19,00; 

- конкурсна пропозиція громадської організації «Армія змішаних 

бойових мистецтв» по проекту «Воїни Прикарпаття». Середній бал = 18,66. 

Проєкти було подано за такими пріоритетними напрямками: 

- посилення участі молоді у суспільному житті.  

Загальна сума поданих проектів за даним пріоритетом 9 000,00 грн; 

- підвищення спроможності молоді. 

Загальна сума поданих проектів за даним пріоритетом 56 155,00 грн; 

- утвердження здорового способу життя серед молоді 10 000,00 грн; 

Загальна сума поданих проектів за даним пріоритетом 10 000,00 грн; 

- підтримка соціально вразливої молоді 25 145,00 грн; 

Загальна сума поданих проектів за даним пріоритетом 25 145,00 грн. 

 

12 вересня 2021року відбувся десятий ювілейний велопарад дівчат. 

Основна мета заходу – популяризація активного дозвілля та здорового способу 

життя використовуючи велосипед, як зручний, екологічний  та безпечний 

транспорт. Участь у заході взяло понад 200 дівчат та жінок, які обрали дрес-

кодом жовте вбрання. 

 



 

 
 

13 вересня 2021 року в залі засідань міської ради проведено вперше 

стратегічну сесію з представниками учнівського самоврядування спільно з 

Департаментом освіти та науки міської ради. 70 представників учнівської молоді 

Івано-Франківської міської територіальної громади взяли участь в заході. 

 

 
 



 
 

18 вересня відбулася волонтерська акція до Всесвітнього дня прибирання 

«World Cleanup Day», завдяки Let`s do it Ukraine. Центральна локація - міське 

озеро (відпочинкова зона біля Парк готелю) була прибрана завдяки участі 

волонтерів і студентської молоді. 

 

 
 

 

 



В рамках проведення щорічної Асамблеї міст, нагороджених Призом 

Європи в Івано-Франківську 21 вересня в офісі «Асоціації міст України» 

проходила спільна сесія представників міст-лауреатів та молодіжний форум на 

тематику «Енергоефективність з точки зору сталого розвитку міста» за участі 

Нова Енергія New Energy  та студентів-науковців Прикарпатський Національний 

Університет ім.В.Стефаника. 

 
 

 
 



Святковий показ мод «Усі ми діти України» з громадською організацією 

«Творчий простір «Креатив Клуб» в рамках реалізації конкурсу проєктів від 

інститутів громадянського суспільства відбувся 1 жовтня. Учасники заходу 

переможці міжнародного конкурсу дитячого показу мод. 

 
 

Участь у форумі молодіжних рад Прикарпаття 02.10.2021 р. Залучені 

спікери директор Департаменту Віталій Матешко, начальник відділу молодіжної 

політики Сергій Демчук та головний спеціаліст відділу молодіжної політики 

Вікторія Вовк. Креативна молодь, успішні кейси молодіжної роботи та 

можливості співпраці і комунікацій молоді Прикарпаття саме в Івано-

Франківську. 

 

 
 



 
 

5 жовтня в Молодіжному центрі Paragraph в рамках заходів з громадянської 

безпеки з Івано-Франківською Обласною Організацією Товариства Червоного 

Хреста України та Прикарпатського автомобільного клубу та супроводу 

Автомобільної Федерації України проведено навчання з курсу домедичної 

допомоги для молоді. 

 

 
 

 

 



6 жовтня Івано-Франківськ стартував в конкурсі «Молодіжна столиця 

України - 2023». На прес-конференції обговорено усі важливі деталі, критерії та 

умови конкурсу, а найголовніше потреба у тісній співпраці міської влади і 

молоді.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Презентація фільму «Мала» лідерам учнівського самоврядування в рамках 

заходів протидії і попередження проявам насильства серед шкільної молоді. До 

заходу долучилися представники патрульної поліції Івано-Франківська. 

 

 
 

9 жовтня 2021 року в рамках заходів до Дня захисників та захисниць 

України проведено турнір з функціонального багатоборства серед учасників 

АТО спільно з громадською організацією «Івано-Франківське фізкультурно-

спортивне товариство учасників АТО/ООС». 

 

 
 



 
 

12 жовтня відбувся молодіжний квест  «Інтелект-крос» до другої річниці 

створення Івано-Франківської ОТГ, в якому взяло участь понад 12 команд, які 

представляли студентське самоврядування ЗВО міста, громадські організації та 

молодіжні активісти. На станціях команди виконували різні фізичні та 

інтелектуальні завдання, від якості і швидкості залежало хто перший отримає всі 

«ключі» та віднайде кінцеву станцію. На кінцевій станції команду переможця 

чекав захований призовий фонд! 

 
 



20 жовтня в рамках проведення заходів з нагоди святкування Дня 

захисників та захисниць України пройшов спеціальний показ документального 

фільму «Зошит війни». Фільм створений з особистих відеозаписів із телефонів 

та камер українських військових та добровольців. Після фільму відбулося 

обговорення подій, які ще досі відбуваються на території України. 

 
 

23 жовтня в рамках конкурсу програм та проектів інститутів 

громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка з міського 

бюджету, відбувся проєкт Хакатон «Dreams&Actions» — платформа для нових 

починань в Івано-Франківську, яка сприяє розвитку потенціалу активної молоді, 

реалізації їх ідей та ініціативи. Цільова аудиторія – старшокласники 

загальноосвітніх шкіл та студентство 1-2 курсів ЗВО Івано-Франківська, а це 

близько 80 молодих людей.  

 
 



 
 

Підписання меморандуму про співпрацю з Івано-Франківським 

національно-технічним університетом нафти та газу. Меморандум передбачає 

тісну взаємодію в сфері молодіжної політики, підтримки студентського та 

волонтерського руху, стажування та працевлаштування студентів. 

 

 
 

 

 



 

5-7 листопада 2021 року в Молодіжному центрі «Paragraph» проведено 

навчальний базовий тренінг програми «Молодіжний працівник» від 

Міністерства молоді та спорту України. Мета тренінгу - підготовка молодіжних 

фахівців котрі активно сприятимуть реалізації молодіжної політики в Івано-

Франківській міській територіальній громаді. 

 

 
 

 
 

 



11 листопада 2021 року спільно з учнівським та студентський 

самоврядуванням ініційовано створення волонтерської програми «МІКС», яка 

об’єднює молодь на навчальному майданчику з громадянської безпеки, 

домедичної допомоги, майстерності перемовин, дій під час стихійних лих тощо. 

 

17 листопада у Міжнародний день студентів відбулося відзначення і 

святкове нагородження кращих студентів Івано-Франківська від усіх навчальних 

закладів міста. 

 



Також за участі представників студентства на платформі «ZOOM» 

проходила онлайн дискусії на тему: «Реалізація студентських ініціатив в умовах 

пандемії», за участю молодіжних рад дружніх міст Ужгорода, Чернівців та 

Дніпра. 

 

 

З нагоди проведення Дня студента та у рамках проєкту «Долучайся, 

взаємодій, створюй: активна молодь та місцева влада» за участі представників 

Департаменту молодіжної політики, Департаменту культури та СТАН \ STAN, 

проведено ігрову сесію «Світ Громад». 

 



З нагоди відзначення 21 листопада Дня Гідності та Свободи з учнівським 

самоврядуванням, студентами Івано-Франківська та молодіжними організаціями 

проведено акцію з написання листів подяки та підтримки тим людям, які зараз 

перебувають в зоні розмежування на сході України. 

 

21 листопада спільно з ГО «Фундація регіональних ініціатив–Івано-

Франківськ» проведено дводенний онлайн тренінг на тему: Взаємодії молоді та 

влади. Під час лекції учасники дізналися про повноваження та функції органу 

місцевого самоврядування в сфері молодіжної політики. Після обговорення 

молодь мала можливість поставити запитання представникам Департаменту 

молодіжної політики та спорту. 

 

 

1 грудня 2021 року в центрі патріотичного виховання учнівської молоді ім. 

Степана Бандери відбувся просвітницький захід до Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом.

 До заходу долучилися викладачі Івано-Франківського національного 



медичного університету. Лікар-інфекціоніст Андрій Процик підкреслив 

обізнаність молоді щодо цієї проблематики. 

 

2 грудня відбулася зустріч між ректором ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет ім. Василя Стефаника» Ігорем Цепендою та 

директором Департаменту молодіжної політики та спорту Віталієм Матешко.

 Результатом зустрічі стало підписання меморандуму про довгострокове 

партнерство, взаємодію в сфері молодіжної політики, підтримки студентського 

та волонтерського руху, стажування та працевлаштування студентів. 

 

3 грудня Івано-Франківська громада долучилася до проєкту «Індекс 

благополуччя молоді». Це зручний онлайн-інструмент, розроблений «UNFPA 

Ukraine» для муніципалітетів, який дає можливість швидко та зручно 



досліджувати стан молоді у місті та на базі цих даних вдосконалювати 

молодіжну політику та проєкти з розвитку молоді. 

 

 

3 грудня 2021 року спільно з ГО «Молода Просвіта Прикарпаття» 

проведено виставка «Портрет матері», що експонувалася у Центрі надання 

адміністративних послуг Івано-Франківська протягом двох тижнів. Це реальні 

історії матерів, що мешкають серед нас і кожна з них особлива.  

 

 



 

5 грудня в рамках відзначення Дня волонтера відбулося урочисте 

нагородження активістів, волонтерів нашого міста, які своєю участю позитивно 

впливають на розвиток нашої громади. 

 
 

9 грудня відбулася робоча зустріч та досягнуто домовленостей щодо 

можливості працевлаштування молоді Івано-Франківської міської 

територіальної громади через взаємодію з експертною платформою «Career 

Hub». Кар'єр Хаб – платформа Центру «Розвиток КСВ», яка об’єднує молодь, 

роботодавців, державні органи та освітні заклади для кар’єрного розвитку молоді 

– від школи до успішної реалізації у професії. 

 
 

13 грудня, в рамках святкування Дня св. Миколая організовано благодійну 

акцію з учнівською та студентської молоддю, громадськими активістами та 

волонтерами для дітей сиріт, дітей, які позбавлені батьківської опіки та в 

складних життєвих обставинах. Понад 100 дітей, потребуючих допомоги 



забезпечено новим взуттям, одягом, засобами особистої гігієни, а також 

іграшками, іграми та подарунками.  

 

 
 

Також в рамках акції «Давайте творити добро разом» Громадська 

організація «Віолла», ГО «Творчий простір «Креатив Клуб», БФ «Хребет», ГО 

«Інститут європейського міста», КП «Центр розвитку міста та рекреації», ГО 

«ЦЕХ», депутати Івано-Франківської міської ради спільно з Департаментом 

молодіжної політики організували свято для літніх людей Івано-Франківська. 

 50 подарунків отримали літні жителі міста. 

 
 



17 грудня розпочався прийом документів на участь в Установчих зборах зі 

створення Молодіжної ради Івано-Франківська.  

 

 
 

30 грудня відбулася зустріч між ректором Івано-Франківського 

національного медичного університету Миколою Рожком та директором 

Департаменту молодіжної політики та спорту Віталієм Матешком. Підписання 

меморандуму про довгострокову взаємодію в сфері молодіжної політики, 

підтримки студентського та волонтерського руху. 

 

 



ВІДДІЛ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року на реалізацію програми фінансової 

підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, 

спортивних клубів та федерацій з видів спорту м. Івано-Франківська з міського 

бюджету по загальному фонду передбачено виділення коштів в сумі                 

40 204 200,00 гривень, з них у звітному періоді профінансовано 37  906 757,64 

гривень.  

За кошти міського бюджету здійснюється фінансова підтримка                          

32 громадських організацій та федерацій з видів спорту. 

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року на реалізацію програми 

утримання та фінансової підтримки спортивних споруд з міського бюджету 

передбачено виділення коштів в сумі 5 387 000,00  гривень, профінансовано 

4 757 463,22  гривень.  

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року на реалізацію програми утримання 

та фінансової підтримки спортивних споруд з міського бюджету по спеціальному 

фонду передбачено виділення коштів в сумі 150 000,00 гривень, з них у звітному 

періоді профінансовано 147 500,00 гривень.  

Для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту  на 2021 

рік у міському бюджеті передбачено  969 000,00 гривень, з них у звітному періоді 

профінансовано 873054,55 гривень. На фінансування стипендій міського голови 

спортсменам з неолімпійських видів спорту виділено та профінансовано 

96 600,00 гривень.     

Для проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту на 2021 

рік у міському бюджеті передбачено 1 873 000,00  гривень, з них у звітному 

періоді профінансовано 1 698 973,63 гривень. На фінансування стипендій 

міського голови спортсменам з олімпійських видів спорту виділено та 

профінансовано 151 200,00 гривень. 

На забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних 

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

389 223,48 гривень. 

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року кошторисом міського центру 

«Інваспорт» на проведення спортивно-масових заходів передбачено 226 793,00 

гривень, з них у звітному періоді профінансовано 226 791,70  гривень. 

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 кошторисом міського центру «Спорт 

для всіх» на проведення спортивно-масових заходів передбачено 329 000,00 

гривень, з них у звітному періоді  профінансовано 328 919,00 гривень. 

За звітний період згідно плану капітальних видатків були проведені  

наступні роботи та закуплені основні засоби: 

- Проведена реконструкція сидінь на стадіоні ім. І.Краснецького (заміна 

сидінь для вболівальників) в с. Братківці;  

- Придбаний трактор-газонокосарка для Міського центрального стадіону 

«Рух»;          

- Закуплені великі ворота для  Міського центрального стадіону «Рух»; 



- Придбаний «Піскувач» для футбольного поля Міського центрального 

стадіону «Рух». 

 

 

 
 

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

 

Робота Департаменту молодіжної політики та спорту постійно 

висвітлюється на телебаченні  ТРК  «3 студія», ТРК «Вежа», ТРК «РАІ», ОТБ 

«Галичина», 402 канал, ОДТРК «Карпати» та на сторінках офіційного сайту 

виконавчого комітету міської ради, веб-сайтах Фіртка.іф.юа, Галка.іф.юа, Бліц-

інфо, в соціальній мережі Facebook – www.facebook.com.ua/depmolodsportif. 

 
 

http://www.facebook.com.ua/depmolodsportif

