
Звіт Івано-Франківського міського центру «спорт для всіх» за 2021 рік 

про виконання міської програми 

розвитку масового спорту за місцем проживання 

та у місцях масового відпочинку населення 

на 2018 - 2023 роки 

 

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

«Спорт для всіх» керується рішенням Івано-Франківської міської ради від 

15.12.2017 року № 329 про затвердження «Програми розвитку масового спорту 

за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення на 2018 - 2023 

роки».  

Основними завданнями програми є: 

 Залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно - 

оздоровчих занять; 

 поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно 

- 

спортивної роботи за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення; 

 формування у громадян потреб рухової активності та створення умов 

для їх задоволення; 

 виховання у населення відповідних мотиваційних та поведінкових 

характеристик активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя за 

допомогою змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, 

спортивних 

свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку 

населення; 

 популяризація масового спорту за місцем проживання та у місцях 

масового відпочинку населення. 

 

Заходи з реалізації Програми у 2021 році: 

 Проведено 60 різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів. Заходи відбувались у місцях масового відпочинку людей, 

зокрема у парках (парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, сквер 

«Первоцвіт»), на Вічевому майдані, спортивних майданчиках зі штучним 

покриттям, на спортивних та дитячих майданчиках у дворах Івано-Франківської 

територіальної громади; 

 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 Парку культури та відпочинку 

ім. Т.Г. Шевченка та одна локація у сквері «Первоцвіт». У підсумку 10 вересня 

на спортивному майданчику поблизу міського озера у парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбулася презентація програми «Активні парки – 

локації здорової України» в Івано-Франківській ТГ. «Активні парки» - це 

можливість без тренажерів, без персонального тренера, коли тобі зручно, де тобі 

зручно, займатись фізичними навантаженнями; 
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 У парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка проведено 

міський фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я», який зібрав багато 

спортивних сімей нашого міста; 

 Проведено спортивні забави в рамках святкування міжнародного дня 

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

Шевченка;  

 Спортивні забави в Палаці Потоцьких присвячені святкуванню Дня 

батька. 

 В рамках святкування 130-ї річниці з Дня народження Євгена 

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

 ІФМЦ «Спорт для всіх» запрошує на свої спортивно-масові заходи 

журналістів з метою висвітлення їх у різноманітних засобах масової інформації; 

 Анонси та новини про проведення спортивно-масових заходів та 

змагань  ІФМЦ «Спорт для всіх» висвітлюються на офіційному сайті міста та на 

офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook; 

На сьогодні є необхідним продовжити виконання програми розвитку 

масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення, яка б забезпечила ефективне функціонування масового спорту. 

 

 

Директор центру                                                                           Сергій НОВАК 

  

 

 


