
Звіт про реалізацію  Програми розвитку фізичної культури та спорту в  

м. Івано-Франківську на 2019-2022 роки за 2021 рік 

Програма розвитку фізичної культури та спорту міста  

Івано-Франківська на 2019-2022 роки – це комплекс заходів, які спрямовані на 

підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури 

і спорту. Програму затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради від 

14.12.2018р. № 299-22. 

 Метою Програми є: 

- формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне 

формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на 

демократичних та гуманістичних засадах; 

- створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної 

людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної 

підготовки, задоволення спортивних видовищних запитів населення; 

- максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, 

створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті 

вищих досягнень. 

 Впродовж звітного періоду програмою передбачено виконання, 

організацію та проведення наступних завдань та заходів: 

 Завдання 1. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової 

активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, 

здібностей та індивідуальних особливостей кожного 

 п. 1.1. Забезпечення проведення щороку всеукраїнських і міських 

фізкультурно- оздоровчих заходів серед різних верств населення, в тому числі 

центрами з фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". 

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».  

Впродовж звітного періоду 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 міста Івано-Франківська «червоної 

карантинної зони», в якій було суттєво обмежено проведення спортивно-масових 

заходів будь-якого рівня.  

Серед основних заходів у 2021 році були:  

 Проект «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 отримають 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.  
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  Легкоатлетична ліга Івано-Франківської територіальної громади 

програмою «Дитяча легка атлетика World 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. «Дитяча легка атлетика World athletics» на чемпіонаті України зі 

спортивної ходьби. 

 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 та 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. 

 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. 

 З метою популяризації спорту та здорового способу життя проведено 

ряд заходів в закладах освіти міста.  

 Проведено святкові заходи в садках 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 www.facebook.com/sportdvsihIF та на 

офіційному веб-сайті Івано-Франківська. 

п. 1.2. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів зі спорту ветеранів: 

№ Назва заходу 
Вид 

спорту 

Дата 

проведення 
Місце проведення 

Кількість 

учасників 

1 Турнір з тенісу 

серед ветеранів на 

відзначення Дня 

Незалежності 

України 

теніс 
14-21 

серпня 2021 

року 

КП «Муніципальний 

фізкультурно-

оздоровчий центр» 
26 

2 Чемпіонат міста з 

легкої атлетики 

серед ветеранів 

легка 

атлетика 

03.-04 

липня 2021 

року 

Стадіон 

ІФНТУНГ 
32 

3 Відкритий 

чемпіонат міста з 

плавання серед 

ветеранів в категорії 

MASTERS 

плавання 

21-22 

лютого 

2021 року 

Басейн фахового 

коледжу фізичного 

виховання  
48 

4 XXV міжнародні 

змагання «Вечірній 

Івано-Франківськ» 

спортивна 

ходьба 
24 жовтня вул. Незалежності 23 

5 Франківський 

Півмарафон 

(Frankivsk Half 

Marathon) 

біг 
10 жовтня 

2021 року 
Вулиці міста 74 

 

п. 1.3. Залучення представників підприємств, установ та організацій різних 

форм власності, до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи, 

проживання. 

Проведено IV – й Всеукраїнський турнір з футзалу серед команд міських 

рад присвячений Дню Соборності України. 

п. 1.4. Забезпечення проведення серед сільського населення фізкультурно 

оздоровчих заходів, надання організаторам цих заходів всебічної матеріально-

технічної та фінансової допомоги в їх підготовці і проведенні на належному 

організаційному рівні на усіх етапах. 

28 червня завершився чемпіонат з футболу серед аматорських команд Івано-

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

УКД «БЛАГО».  

Заходи в селах Івано-Франківської міської територіальної громади, а саме: 

- 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; 

- 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. 

http://www.facebook.com/sportdvsihIF


1.6. Збільшення кількості загально-доступних фізкультурно-оздоровчих 

заходів у місцях масового відпочинку населення (в парках, скверах, на пляжах, 

тощо). 

Розпочато реалізацію проекту Президента України В. Зеленського «Активні 

парки України». Івано-Франківська міська територіальна громада отримала 3 

локації у 2 парках, а саме: дві локації у міському парку культури та відпочинку   

ім. Т.Г. Шевченка та одна локація у сквері «Первоцвіт». Впродовж звітного 

періоду забезпечено проведення 30 фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів у скверах та спортивних майданчиках Івано-Франківської 

територіальної громади (забави для школярів, перегони на санчатах та спортивні 

естафети). 

1.9. Залучення населення з обмеженими можливостями до систематичних 

занять з фізичної культури і спорту, організація та проведення відповідних заходів 

серед людей з інвалідністю. 

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

була затверджена «Міська Програма розвитку інвалідного спорту на 2018 – 2023 

роки», відповідно до якої проводилась робота Івано-Франківського міського 

центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Робота Центру 

спрямована на розвиток і популяризацію спорту серед людей з інвалідністю міста 

Івано-Франківська, підвищення рівня проведення змагань, організацію 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед осіб з інвалідністю, у 

тому числі щодо спорту вищих досягнень, а також фізкультурно-спортивної 

реабілітації 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 рамках 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 рамках 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 брала 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.. 

  - 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 заходів 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. 

1.10. Сприяти наданню у встановленому порядку у користування на 

пільгових умовах спортивних споруд, облаштованих засобами безперешкодного 

доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями, для проведення 

фізкультурно- оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів. 

В Івано-Франківську на вулиці В. Симоненка 3В функціонує зал для 

фізичної реабілітації та занять фізичною культурою для молоді з інвалідністю.               

Для безперешкодного доступу приміщення облаштоване пандусом та поручнями, 

туалетні кімнати облаштовані для людей з інвалідністю, які пересуваються на 

візках. В штатний розпис міського центру «Інваспорт» введено посаду 

реабілітолога. Спортивні зали КП «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий 

центр» облаштовані пандусами та туалетними кімнатами для людей, які 

пересуваються на візках, нанесено маркування сходових клітин для людей із 

зоровими порушеннями. Доступ до міського центрального стадіону «Рух» для 

людей з інвалідністю забезпечено облаштованим окремим входом. 

1.12. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної 

байдужості до здоров'я населення шляхом висвітлення позитивного впливу на 

здоров'я людини оптимальної рухової активності у засобах масової інформації, 

зокрема у теле- і радіопрограмах, на веб-сайтах відповідних установ та організацій 

Проведення спортивно-масових заходів та змагань міських центрів 

«Інваспорт», «Спорт для всіх», а також підпорядкованих Департаменту 

комунальних підприємств «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр» та 

міський центральний стадіон «Рух» висвітлюється на офіційному сайті міста. 

Кожна установа має офіційну сторінку в соціальній мережі Facebook, де мешканці 

міста поінформовані про час та місце проведення заходів та змагань. 

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. З метою 

загострення соціальної уваги до питань вакцинації для запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, провідні спортсмени міста взяли участь у створенні 

інформаційної кампанії. 

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. 

Завдання 2.Забезпечення функціонування та вдосконалення мережі закладів 

фізичної культури та спорту  

 п.2.1. З метою забезпечення розвитку здібностей вихованців закладів освіти 

в різних видах спорту, створення умов для фізичного розвитку, залучення учнів 

до занять спортом у позаурочний час, зміцненню їхнього здоров’я та підготовки 

спортивного резерву для збірних команд України в місті функціонують 13 дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, в яких займається понад 6000 дітей.   

 Три дитячо-юнацькі спортивні школи: СДЮШОР №1, ДЮСШ №2 та 

ДЮСШ №3 перебувають у підпорядкуванні Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради. 

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №1 

Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради налічує 481 

вихованець, з них  186 дівчат та  295 юнаків. 

У дитячо-юнацькій спортивній школі №2 функціонує 7 спортивних 

відділень: баскетбол (245 вихованців), волейбол (278 вихованців), плавання (539 

вихованців), настільний теніс (94 вихованців), регбі (120 вихованців), вільна 

боротьба (64 вихованців), спортивні танці  (20 вихованців). Загалом у закладі 

спортивною позашкільною освітою охоплено 1360 вихованців. 

Дитячо-юнацька спортивна школа №3 культивує 7 видів спорту:  футбол: 

юнаки та дівчата (340 вихованців), шахи (71 вихованець), тхеквондо В.Т.Ф. (65 

вихованців), тхеквондо І.Т.Ф. (40 вихованців), стрільба кульова (58 вихованців), 

гандбол (44 вихованці), важка атлетика (16 вихованців). Загалом у спортивних 

відділеннях закладу займається 634 вихованці. 

п. 2.4. Забезпечення утримання та функціонування міського центру з 

фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт", сприяння розширенню його 

мережі. 

У 2021 році на утримання та функціонування міського центру фізичної  

культури та спорту інвалідів «Інваспорт» з міського бюджету виділено 1 072 850 

гривень. 

п. 2.5. Залучення населення до занять фізичною культурою та спортом за 



місцем проживання та відпочинку шляхом утримання та подальшого розвитку 

мережі центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», зміцнення його 

матеріально-технічної бази. 

У 2021 році на утримання та функціонування міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» з міського бюджету виділено 698 996 

гривень. 

Завдання 3. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, 

паралімпійського та дефлімпійського руху 

п. 3.1. Забезпечення підготовки та участі спортсменів міста різних вікових 

груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту. 

За звітний рік проведено та підтримано понад 60 заходів різних рівнів, 

зокрема: 

- 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 

Степана 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, скасовано або 

перенесено. 

п. 3.2. Забезпечення участі спортсменів-інвалідів у обласних, національних 

та міжнародних змаганнях, матеріального стимулювання переможців та призерів 

вказаних змагань в індивідуальних видах спорту. 

Міським центром «Інваспорт» впродовж звітного періоду проведено роботу  

щодо підготовки спортсменів міста до складу збірних команд області та України. 

Спортсмени з інвалідністю міста Івано-Франківська успішно виступали на 

змаганнях різного рангу. З метою якісної підготовки до чемпіонатів України серед 

спортсменів з інвалідністю міським центром «Інваспорт» були проведені 

навчально-тренувальні збори провідним спортсменам нашого міста: Володимиру 

Рію, Василю Біленку, Павлу Волуйкевичу, Михайлу Біленку та їх тренерам.  

п. 3.3. Забезпечення підготовки та участі спортсменів міста в Олімпійських, 

Юнацьких Олімпійських іграх, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, 

Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та 

Європейських іграх 

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. 

3.4. Забезпечення стипендій спортсменам-чемпіонам, призерам чемпіонатів 

України, Європи, світу та учасникам Олімпійських, Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор в індивідуальних видах спорту 

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту міста Івано-

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

14.12.2018р. №300-22 «Про призначення стипендії кращим спортсменам міста 

Івано-Франківська» за результатами виступів в командних та індивідуальних 

змаганнях за підсумками виступів у 2021 році 20 спортсменам з олімпійських 

видів спорту та 10 – з неолімпійських призначено стипендію з міського бюджету.                

3.5. Розвиток пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту 

шляхом залучення для цієї мети громадських організацій фізкультурно-

спортивного спрямування та надання зазначеним організаціям фінансової 

підтримки за рахунок коштів міського бюджету. 

Відповідно до Програми фінансової підтримки громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та федерацій з видів 

спорту міста Івано-Франківська на 2020-2024 роки у 2021 році з бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади виділено 37 906 757 гривень для 23 

громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних 

клубів та федерацій з видів спорту.  

3.6. Популяризація та розвиток олімпійського руху, який забезпечується 

відділенням Національного Олімпійського комітету України в Івано- 

Франківській області 

За ініціативи відділення Національного Олімпійського комітету в Івано-

Франківській області з метою популяризації олімпійського руху 23 червня 2021 

року в міського парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка проведено 

Олімпійський день за участю спортсменів – олімпійців нашого міста. В заході 

взяли участь учні загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільнята,  а також 

діти та молодь з інвалідністю.   

3.8. Забезпечення висвітлення у місцевих засобах масової інформації участі 

спортсменів міста в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, 

Всесвітніх та Європейських іграх, всеукраїнських та міжнародних змаганнях 

Інформацію про підготовку та участь спортсменів міста в  Олімпійських, 

Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх, 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях висвітлено на офіційному сайті міста, 

а також на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. 

Керівництво Департаменту регулярно бере участь у прямих ефірах , радіо і 

теле-програмах на місцевому та обласному телебаченні з метою висвітлення 



інформації про участь івано-франківських спортсменів у змаганнях різного рівня. 

Завдання 4. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва 

та модернізації спортивних споруд 

4.1. – 4.2  Модернізація, реконструкція, капітальний ремонт, проектування 

та будівництво закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд 

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. Зокрема, в с. Братківці на 

стадіоні ім. І. Краснецького домашні матчі в чемпіонаті Івано-Франківської ОТГ 

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 ОТГ 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 

ОТГ 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. 

На міському центральному стадіоні «Рух» здійснено обробку міндобривами 

футбольного поля для покращення якості газону (150 кг), пофарбовано трибуни, 

оголошено тендер на закупівлю футбольних воріт. 

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. 

4.4. Організація контролю за ефективністю використання в місті спортивних 

споруд, недопущення перепрофілювання та ліквідації фізкультурно- спортивних 

об’єктів без створення рівноцінних їм 

Впродовж звітного періоду на території міста збережено мережу 

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


фізкультурно-спортивних споруд та закладів, не допущено перепрофілювання чи 

ліквідації.  

Завдання 5. Кадрове та нормативно-правове забезпечення 

5.1. Збільшення під час складання проекту міського бюджету фінансового 

нормативу бюджетної забезпеченості сфери фізичної культури та спорту  

У 2021 році профінансовано 1 750 000,00 гривень на проведення спортивно-

масових заходів та навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту та 

1 000000,00  – для неолімпійських.  

п. 5.3. -  п.5.4. У закладах освіти міста освітній процес забезпечують 271 

працівник сфери фізичної культури та спорту. 

З метою підвищення професійної компетенції педагогічних працівників 

закладів освіти у напрямку формування позитивної соціальної мотивації 

учнівської молоді, окрім курсів підвищення кваліфікації при ІФОІППО, 

Департаментом освіти організовано: роботу творчих майстерень вчителів 

фізичної культури, які працюють над проєктом сучасних спортивних та рухливих 

ігор, що дозволить поєднати практичні вправи з інтерактивною формою взаємодії, 

а саме: «Сучасні тренди рухової активності як засіб формування культури 

бадьорості підростаючого покоління» та «Навчаємо дистанційно: простір освітніх 

можливостей на уроках фізичної культури», проведено педагогічні студії 

«Інноваційні підходи до викладання фізичної культури в умовах сучасних освітніх 

змін». 

 п.5.5 Забезпечення укладання угод між структурними підрозділами з 

питань фізичної культури і спорту міської ради та громадськими організаціями 

фізкультурно- оздоровчої та спортивної спрямованості про їх участь у реалізації 

державної політики в галузі фізичної культури і спорту 

Впродовж звітного періоду Департаментом заключено угоду про співпрацю 

з 12 громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, 

федераціями з видів спорту. 

5.7. Створення бази нормативно- правових актів, що регулюють організацію 

діяльності у сфері фізичної культури і спорту та функціонування закладів галузі 

Впродовж звітного періоду робота відділу спорту спрямовано на реалізацію 

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

забезпечувалось неухильне виконання Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт» від 24.12.1993р. № 3808- XII, Указу  Президента України «Про додаткові 

заходи щодо державної підтримки розвитку фізичної культури і спорту в Україні» 

від 08.11.200р. № 998/2002, Указу Президента України «Про Національну 

доктрину розвитку фізичної культури і спорту» від 28.09.2004 р.  № 1148/2004, 

Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження норм витрат на проведення 

спортивних заходів державного та міжнародного рівня» від 18.09.2013р. № 689, а 

також Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

нормативних та розпорядчих документів різних рівнів. 

5.8. Реалізація Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація", затвердженої Указом Президента України від 9 лютого 2016 року 

№ 42/2016 



Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради сприяє 

організації та проведенню заходів, спрямованих на формування здорового 

способу життя, збільшення рухової активності  та зміцнення здоров’я школярів.  

З метою впровадження інноваційних підходів до проведення уроків 

фізичної культури, збільшення рухової активності й залучення учнів до 

систематичних занять фізкультурою та популяризації різних видів спорту 

Департаментом освіти та науки проведено: 

- обласні фінальні змагання Всеукраїнського спортивно-масового 

заходу "Cool Games" на базі Ліцею №25. Серед 18 збірних команд Галицького 

району, Верхнянської, П'ядицької та Яблунівської ОТГ, м.Коломия, м.Калуша та 

м.Івано-Франківська, команди івано-франківських школярів з Української гімназії 

№1, Ліцеїв №1 та 12 здобули почесне ІІ та ІІІ місце; 

- змагання Івано-Франківської міської ліги за програмою «Дитяча легка 

атлетика ІААF» серед учнів 5-х класів. Учасниками змагань стали 27 команд 

закладів загальної середньої освіти міста, у фінальній грі І міcце здобула команда 

Української гімназії №1; 

- змагання  на Першість міста з волейболу серед збірних команд 

закладів загальної середньої освіти, окремо серед дівчат та юнаків. Участь у 

змаганнях взяли 43 команди івано-франківських шкіл. За результатами фінальних 

матчів І місце серед дівчат здобула команда Ліцею №15 та команда Ліцею №23 

ім.Р.Гурика серед юнаків; 

З метою формування національної свідомості школярів, відзначення 

пам'ятних дат, вшанування борців за волю України та видатних спортсменів 

Департамент освіти та науки сприяє проведенню турнірів-меморіалів у закладах 

освіти міста. Зокрема, упродовж звітного періоду проведено:  

- турнір-меморіал з мініфутболу серед збірних команд закладів загальної 

середньої освіти на кубок ГО «Івано-Франківська міська спілка сімей і родин 

загиблих, померлих і безвісти зниклих в зоні АТО». Участь у турнірі, що відбувся 

на базі Ліцею №24, взяли 5 команд закладів загальної середньої освіти, 

випускниками яких були загиблі воїни; 

- міжрегіональний турнір з волейболу присвячений пам’яті В.Маланія, 

почесного працівника фізичної культури і спорту України, лауреата педагогічної 

премії ім.Б.Ступарика. Турнір організовано ДЮСШ №2, на базі Ліцею №23 

ім.Р.Гурика. Учасниками турніру стали 13 команд з міст: Львова, Стрия, 

Монастириськ, Надвірної, Рожнятова, Галича, сіл: Старий Лисець та Чорні 

Ослави, а також команди м.Івано-Франківська; 

- XVI Всеукраїнський традиційний турнір з футзалу "Прикарпатська весна", 

організований ДЮСШ№3 на базі Ліцею ім. В.Чорновола. Учасниками стали 12 

команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл міст: Львова, Косова, Івано-

Франківська, а також Волинської та Одеської областей та Тлумацької ОТГ. 

- турнір-меморіал пам’яті заслуженого працівника фізичної культури та 

спорту А. Горальчука, що відбувся на базі СДЮСШОР №1. Участь у турнірі взяли 

100 гімнастів закладу та з інших областей України; 

- відкритий турнір з гімнастики спортивної присвячений 111-річниці від дня 

народження С. Бандери, що відбувся на базі СДЮСШОР №1, участь у якому взяли 

97 вихованців закладу. 



В умовах вимушеного карантину використання різноманітних онлайн-

платформ та вивчення шкільних предметів не виходячи за межі власної домівки, 

зумовили необхідність пошуку сучасних здоров’язбережувальних трендів для 

забезпечення рухової активності учнів. З метою підвищення мотивації учнів до 

занять фізичною культурою та спортом Департаментом освіти та науки 

проведено: 

- мотиваційний флешмоб онлайн-активності «#Медіачелендж 

#HealthyСПОРТ» серед закладів загальної середньої освіти. До флешмобу, 

долучилися вчителі та учні понад 32 закладів загальної середньої освіти; 

- відеоуроки з фізичної культури «Рухова активність учнів у період 

карантину». 

Завдання 6. Міжнародні зв'язки 

6.1.- 6.2. Проведення обміну з іноземними країнами спортивними 

делегаціями, командами, фахівцями наукових установ та інших організацій, що 

займаються фізкультурно- спортивною діяльністю 

Запровадження карантинних обмежень у 2020 році та їх продовження у 2021 

році стало причиною неможливості проведення міжнародних змагань, які були 

передбачені єдиним календарним планом, однак провести вдалось міжнародний 

фестиваль танцю «ФЕСТ - 2021», міжнародні змагання «Кубок Вечірній Івано-

Франківськ» та Франківський Півмарафон. 


