
Інформація про хід виконання Програми 

«Молодь Івано-Франківської міської територіальної громади»  

на 2021 – 2025 року у 2021 році 

 

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. 



7 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. 

 

Директор Департаменту  

молодіжної політики та спорту                                            Віталій МАТЕШКО 

 


