Додаток 2
Затверджено:
Комітетом з управління впровадженням Стратегії розвитку
міста Івано-Франківська на період до 2028 року

Показники оцінки реалізації Стратегії (індикатори досягнення результату)1
№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Значення
індикатора
(2019 р)

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором

Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого
(на
1.01.2020р. 19.02.2020р.;
на
1.07.2020р. 19.08.2020р.,
за статтю
один раз на
рік 14.04.2020р.)
Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого
(за рік 19.02.2020р.;
за січеньчервень 19.08.2020)

Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області

Загальні показники
1.

Чисельність постійного
населення (з розбивкою за
статтю)

тис. осіб

2.

Природний
приріст/скорочення
населення

тис.осіб

254,7
257,8
260,6
ЧоловікиЧоловікиЧоловіки118,5
119,5
120,4
ЖінкиЖінкиЖінки136,2
138,3
140,2
(на 1.01.2018) (на 1.01.2019) (на 1.01.2020)

+0,09

+0,07

+0,19

Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області

№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Значення
індикатора
(2019 р)

3.

Середньомісячна заробітна
плата штатних
працівників2

грн.

6205

7687

9036

4.

Середньооблікова
кількість штатних
працівників2

тис. осіб

71,3

73,1

74,4

5.

Обсяги фактичних доходів
місцевого бюджету на
одного мешканця

тис.грн.

9,9

10,75

10,77

6.

Обсяги фактичних
видатків місцевого
бюджету на одного
мешканця

тис.грн.

10,1

11,4

11,2

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором

Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого
(рік10.04.2020р.;
1 кв. 03.06.2020р.;
II кв.03.09.2020р.;
III кв.03.12.2020р.)
Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого
(рік10.04.2020р.;
1 кв.03.06.2020р.;
II кв.03.09.2020р.;
III кв.03.12.2020р.)
Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого
Раз на пів
року : до 15
серпня та до
15 лютого

Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області

Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області

Фінансове
управління
Фінансове
управління

№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Значення
індикатора
(2019 р)

7.

Обсяг експорту товарів

млн дол.
США

252,7

224,2

275,2

8.

Загальна площа прийнятих
в експлуатацію нових
житлових будівель
на 10 тис.населення

м2

8622,0

3493,2

13 028

9.

Забезпеченість населення
житлом в середньому на
одну особу

м2

28,4

28,7

29,8

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором

Раз на пів
року: до 25
серпня та до
25 лютого
(За
2019р.після
17.02.2020р.,
за січень–
червень
2020р. - після
17.08.2020)
Раз на пів
року: до 20
вересня та
до 20
березня
(за 2019р.після
02.03.2020р.,
за січень–
червень
2020р.- після
31.08.2020р.)
Один раз на
рік до 20
липня
(за рік 13.07.2020р.)

Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області

Дані наведено з урахуванням адміністративних територій, що належать до міськради.
Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
1

2

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.

Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області

Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області

№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

10.

Обсяг прямих інвестицій в
економіку міста на одну
особу

дол.США

11.

Обсяг капітальних
інвестицій у розрахунку на
одну особу

тис.грн.

12,1

12.

Обсяг реалізованої
промислової продукції на
одну особу

тис.грн.

13.

Кількість новостворених
робочих місць на
підприємствах "основного
кола"
Кількість підприємств
малого і середнього
бізнесу на 10 тис.осіб

Кількість зустрічей з
інвесторами працівників
відповідальних
структурних підрозділів

одиниць

14.

15.

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.
Стратегічний напрям А/ Програма 1

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором

1324,7

Раз на пів
року: до 02
вересня та
до 02
березня

15,0

15,8

Раз на пів
року: до 02
вересня та
до 02
березня

42,6

52,8

45,4

Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого

одиниць

636

390

450

Один раз на
рік до 15
лютого

одиниць

138

149

154

Один раз на
рік до 30
червня

16

14

Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого

Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області
Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області
Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області
Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку
Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області
Управління
інвестиційної
політики

1953,0
1918,4
(на
(на
01.01.2018р.) 31.12.2018р.)

Значення
індикатора
(2019 р)

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Значення
індикатора
(2019 р)

одиниць

2

2

38,3

61

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором

Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого
Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого

Управління
інвестиційної
політики

16.

міської ради за рік
Кількість меморандумів
про взаєморозуміння тощо,
підписаних з інвесторами

17.

Обсяг залучених коштів
МТД в економіку міста

тис.дол.
США

18.

Кількість осіб, які
перебували в колективних
засобах розміщування

тис. осіб

93,41

61,02

60,92

Один раз на
рік до 1
липня

19.

в тому числі з іноземних
держав

тис. осіб

9,41

10,72

8,12

Один раз на
рік до 15
травня
(рік 30.06.2020р.)

20.

Кількість туристів, яким
надано послуги суб’єктами
туристичної діяльності
(туроператорами,
турагентами) 1

тис.осіб

14,6

13,4

18,4

Один раз на
рік до 20
липня

З урахуванням кількості осіб, обслугованих фізичними особами-підприємцями.
Інформацію наведено тільки за даними юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб
1

2

Управління
інвестиційної
політики,
департамент
житлової,
комунальної
політики та
благоустрою
Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області
Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області
Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області

№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Значення
індикатора
(2019 р)

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.
Стратегічний напрям В/ Програма 2

21.

Рівень задоволеності
жителів просторовим
розвитком та привабливим
зовнішнім виглядом міста

%

22.

Рівень задоволеності
жителів станом
інфраструктури дозвілля та
відпочинку

%

71%

23.

Рівень задоволеності
жителів роботою
громадського транспорту,
якістю та зручністю
транспортної
інфраструктури міста

%

50%

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором

соцопитування

Один раз на
рік до 15
липня
починаючи з
2019 року
Один раз на
рік до 15
липня
починаючи з
2019 року

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку

Один раз на
рік до 15
липня
починаючи з
2019 року

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку

соцопитування
((Шосте
всеукраїнське
муніципальне
опитування було
проведено
25січня-17
лютого 2020
року
Соціологічною
групою
«Рейтинг» від
імені
Міжнародного
республікансько
го інституту)
соцопитування
((Шосте
всеукраїнське
муніципальне
опитування було
проведено
25січня-17
лютого 2020
року
Соціологічною

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку

№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Значення
індикатора
(2019 р)

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором

Департамент
житлової,
комунальної
політики та
благоустрою
Департамент
житлової,
комунальної
політики та
благоустрою
Департамент
житлової,
комунальної
політики та
благоустрою

групою
«Рейтинг» від
імені
Міжнародного
республікансько
го інституту)
24.

Економія бюджетних
коштів в результаті
впровадження енергоефективних заходів

тис.грн.

5294,6

11000,0

17386,13

Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого

25.

Економія енергетичних
ресурсів в результаті
впровадження енергоефективних заходів

тис.грн.

5329,0

7086,52

9447,8

Раз на пів
року : до 15
серпня та до
15 лютого

26.

Обсяг коштів МТД,
кредитів, інвестиційних
ресурсів фінансових
установ в проекти
енергоефективності,
залучені містом
Обсяг коштів, залучених
населенням в рамках
"теплих кредитів"

тис.дол.
США
/тис.Євро
(вказати
валюту)

1102,3 тис €

473,1тис.€

53,16 тис. €

Раз на пів
року : до 15
серпня та до
15 лютого

тис.грн.

77,8

63,9

3036,49

Раз на пів
року : до 15
серпня та до
15 лютого

Витрати на охорону
навколишнього
природного середовища

тис.грн

104 764,1

138 989,1

117 216,1

Один раз на
рік до 30
травня.
За 2019р.29.05.2020р

27.

28.

Департамент
житлової,
комунальної
політики та
благоустрою
Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області

№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Значення
індикатора
(2019 р)

29.

Кількість осіб, залучених
до заходів з екологічної
освіти

осіб

750

-

3995

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором

Один раз на
рік до 30
травня

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку,
Департамент
освіти та науки,
Департамент
житлової,
комунальної
політики та
благоустрою

Один раз на
рік до 15
липня
починаючи з
2019 року
Один раз на
рік до 15
липня
починаючи з
2019 року
Один раз на
рік до 15
липня
починаючи з
2019 року

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку

Стратегічний напрям С/ Програма 3
30.

Рівень задоволеності
жителів послугами
ЦНАПів міста (з
розбивкою за статтю)

%

31.

% жителів міста, які
користуються "карткою
івано-франківця" та
позитивно її оцінюють (з
розбивкою за статтю)
% жителів, які позитивно
оцінюють ефективне
врядування в місті (з
розбивкою за статтю)

32.

95,7

соцопитування

%

100%

соцопитування

%

69%

соцопитування
(Шосте
всеукраїнське
муніципальне
опитування було
проведено
25січня-17
лютого 2020
року
Соціологічною

97,3

93,8

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку
Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку

№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Значення
індикатора
(2019 р)

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором

групою
«Рейтинг» від
імені
Міжнародного
республікансько
го інституту)
33.

34.

35.

36.

Кількість реалізованих
проектів в рамках
програми
"Партиципаторне
бюджетування (бюджет
участі)"/загальна вартість
Кількість реалізованих
проектів в рамках міського
конкурсу проектів та
програм розвитку
місцевого самоврядування
та громадянського
суспільства/сума коштів
міського бюджету
Коефіцієнт злочинності,
(кількість облікованих
злочинів у розрахунку на
10 тис. населення)

одиниць/
тис.грн.

33/
1505,7

37/
2531,9

38/
4774,2

Один раз на
рік до 15
лютого

Відділ
патронатної
служби,
фінансове
управління

одиниць/
тис.грн.

103/
4000,0

102/
4500,0

102/
5000,0

Один раз на
рік до 15
лютого

Секретаріат
міської ради

%

106,7

93,3

93,4

Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області

Кількість облікованих
злочинів

од

2732

2418

2447

Один раз на
рік до 15
травня
(за рік 30.01.2020р.;
за січеньчервень 30.07.2020р.)
Один раз на
рік до 15
травня

Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській

№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Значення
індикатора
(2019 р)

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором
області

Стратегічний напрям D/ Програма 4
Кількість осіб, які стали
слухачами університетів
третього віку (з розбивкою
за статтю)
Кількість студентів
закладів вищої освіти на
10 тис.населення1

осіб

осіб

1301

1299

39.

Частка дітей дошкільного
віку охоплена
дошкільними навчальними
закладами

%

95

40.

Середня наповнюваність
класів в загальноосвітніх
школах міста

осіб

41.

Частка учнів, охоплених
позашкільною освітою

42.

Частка випускників
загальноосвітніх
навчальних закладів, які
отримали за результатами
зовнішнього незалежного
оцінювання 160 балів і
вище

37.

38.

Один раз на
рік до

Університети
міста

1235

Один раз на
рік до 30
березня

95

95

Раз на пів
року : до 15
серпня та до
15 лютого

Головне
управління
статистики в
ІваноФранківській
області
Департамент
освіти та науки

25,9

27,4

26,9

%

43,3

42,8

43,2

%

40,7

-

-

Раз на пів
року : до 15
серпня та до
15 лютого
Раз на пів
року : до 15
серпня та до
15 лютого
Один раз на
рік до 30
липня

Департамент
освіти та науки
Департамент
освіти та науки
Департамент
освіти та науки

№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

43.

% задоволеності жителів
міста якістю медичних
послуг

%

44.

Кількість відвідувань
закладів первинної
медичної та
спеціалізованої
амбулаторно-поліклінічної
допомоги на 1 жителя
Забезпеченість населення
лікарями загальної
практики – сімейними
лікарями на 1000 осіб
наявного населення
Кількість конкурсів та
фестивалів усіх рівнів, в
яких прийняли участь
вихованці творчих
колективів міста
Кількість культурно-

одиниць

5,9

4,6

одиниць

-

одиниць

одиниць

45.

46.

47.

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Значення
індикатора
(2019 р)

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором

соцопитування
(Шосте
всеукраїнське
муніципальне
опитування було
проведено
25січня-17
лютого 2020
року
Соціологічною
групою
«Рейтинг» від
імені
Міжнародного
республікансько
го інституту)

Один раз на
рік до 15
травня

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку

6,7

Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого

Управління
охорони
здоров'я

0,94

0,12

Раз на пів
року: до 15
серпня та до
15 лютого

Управління
охорони
здоров'я

172

342

232

Раз на пів
року : до 15
серпня та до
15 лютого

Департамент
культури

750

740

858

Раз на пів

Департамент

22%

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.

№
з/п

Індикатори моніторингу

Одиниці
виміру

Значення
індикатора
(2017 р)

Значення
індикатора
(2018р)

Значення
індикатора
(2019 р)

Цільове
значення
індикато
ра на
2020 р.

Джерело даних
щодо індикатора
(документ)

мистецьких заходів

48.

Кількість спортивномасових заходів

одиниць

351

1

300

385

Коледжі, технікуми, училища, університети, академії, інститути.

Частота
збору даних
за
індикатором

Відповідальні /
виконавці за
збір даних за
індикатором

року : до 15
липня та до
15 лютого
Раз на пів
року : до 15
липня та до
15 лютого

культури
Департамент
молодіжної
політики та
спорту

