
Інформація 

 про виконання 

«Міської Програми розвитку спорту осіб з інвалідністю на 2018-2023 

роки» за 2021 рік. 

 

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); 

- 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 Івано-Франківської обласної 

ради (с. Угорники), а також спортивні змагання серед дітей з порушенням 

фізичного та розумового розвитку; 

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

«Ластівка», навчально-реабілітаційному центрі (с. Угорники), спеціальних 

школах навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської міської ради, 

громадській організації «Світанок-ІФ», дошкільному закладі навчально-

реабілітаційного центру Івано-Франківської міської ради. 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 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. 

 

Період 

звітності 

Кількість 

проведених 

заходів 

Кількість 

учасників 

Використано коштів (грн.) 

2018р. 62       1492 201 503,00 

2019р. 67       1560 140 122,00 

2020р. 41 855 127 000,00 

2021р. 74       1670 226 792,00 

 

 

Директор центру                                                                  Марія ВАСИЛЮК 

 

 

 

 

 


