
1 
 

  Виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за І півріччя 2018 року  

Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Стратегічний напрям А. Місто підт-

римки інвестицій та розвитку бізне-

су 

       

Стратегічна ціль А.1. Розбудова біз-

нес інфраструктури 
       

Оперативна ціль А.1.1. Розширення 

мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-

акселераторів 

       

1.1.Проведення конкурсу стартапів 

при науковому парку "Прикарпатсь-

кий університет" 

300,0 100,0  0 30,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування 

1.2. Створення інкубатору для ста-

ртапів 
750,0 150,0 0 30,0 20% 

Учасниками ГО "Івано-Франківський ІТ клас-

тер": 

- розроблено тренінгові програми  у тематиці 

"Інформаційна безпека" та проведено перший 

етап цієї програми; 

- розроблено серію майстер-класів у сфері ма-

шинного навчання для початківців;  

- організовано та проведено 2 тренінги (корпо-

ративний і відкритий); 

- розроблена та перебуває в процесі тестування 

унікальна навчальна програма для менторів ІТ 

Бізнес Інкубатора; 

- проведено ряд співбесід з Radar Tech, Reac-

tor.ua, Agrohub щодо співпраці у реалізації прое-

ктів. 

Відсутність достат-

нього фінансування 

1.3. Комплексна підтримка малого та 

середнього підприємництва в Івано-

Франківську шляхом створення місь-

кого кластеру "Система консалтинго-

320,0 180,0 0 45,0 0%  

Відсутність співфі-

нансування з місь-

кого бюджету, три-

ває пошук можли-
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Проекти за стратегічними цілями 
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Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

вих послуг" – "СКП" востей фінансуван-

ня проекту 

Оперативна ціль А.1.2. Створення 

умов для роботи наукових технопа-

рків 

       

1.4. Створення науково-виробничого 

центру з мікроклонального розмно-

ження рослин наукового парку Прика-

рпатського національного університе-

ту 

900,0 400,0 0 0 0%  
Відсутнє достатнє 

фінансування 

1.5. Створення відкритого студентсь-

кого коворкінг-простору "Paragraph" 
350,0 250,0 0 0 0%  

Відсутнє достатнє 

фінансування 

Стратегічна ціль А.2. Розвиток мало-

го та середнього підприємництва 
       

Оперативна ціль А.2.1. Впрова-

дження механізмів фінансової підт-

римки розвитку МСП 

       

1.6. Надання фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктам господарювання 

в місті Івано-Франківську  

1500,0 500,0 0 500,0 0%  

Опрацьовується 

механізм надання 

фінансово-кредит-

ної підтримки 

Оперативна ціль А.2.2. Розробка та 

підтримка діяльності інформаційно-

консультативної платформи для 

МСП 

       

1.7. Інформаційно-маркетингові пос-

луги (в тому числі проведення марке-

тингових досліджень) для суб’єктів 

МСП 

540,0 180,0 0 0 0%  
Відсутнє достатнє 

фінансування 

1.8. Ревіталізація промислової зони 

заводу "Промприлад" 
13000,0 400,0 0 400,0 5% 

БО "Тепле місто" на одному поверсі колишнього 

виробничого корпусу  заводу "Промприлад" 

створено нового формату освітню та креативну 

Опрацьовується 

питання реконстру-

кції всього корпусу  
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платформу, яка об’єднує культурні, освітні та 

практичні бізнес-елементи 

Оперативна ціль А.2.3. Розвиток 

корпоративної соціальної відпові-

дальності бізнесу 

       

1.9. Центр корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу міста Івано-

Франківська 

210,0 55,0 0 17,0 0%  
Відсутнє достатнє 

фінансування 

Оперативна ціль А.2.4. Розвиток 

жіночого підприємництва 
       

1.10. Івано-Франківськ – місто прогре-

сивних жінок-підприємців 
310,0 0,0 0 0 0%  

Реалізація проекту 

розпочнеться з 

2019 року 

Стратегічна ціль А.3. Залучення 

інвестицій 
       

Оперативна ціль А.3.1. Впрова-

дження комплексної програми за-

лучення та супроводу інвесторів 

       

1.11. Розробка пілотного проекту "Ка-

рта інвестиційних майданчиків" 

м. Івано-Франківська 

490,0 0,0 0 0 0%  

Реалізація проекту 

розпочнеться з 

2019 року 

Оперативна ціль А.3.2. Залучення 

інвестицій у розвиток пріоритетних 

галузей економіки 

       

1.12. Залучення інвестицій у післяпри-

ватизаційний розвиток ПрАТ "Івано-

Франківський локомотиворемонтний 

завод" 

4468,0 

908,0 
(передба-

чено у 

міському 

бюджеті 

7000,0 

тис.грн.) 

6000,0 1000,0  5% 

Розроблено проект Стратегії розвитку підприєм-

ства на період 2018-2022 роки, який буде внесе-

но на обговорення робочої групи з питання роз-

робки Стратегії розвитку ПрАТ "Івано-

Франківський локомотиворемонтний завод". 

Надано з міського бюджету поворотну фінансо-

ву допомогу на безоплатній основі в сумі 2 

млн.грн. та безповоротну фінансову допомогу на 
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безоплатній основі в сумі 4 млн.грн. 

Стратегічна ціль А.4. Розвиток пріо-

ритетних сфер економіки міста 
       

Оперативна ціль А.4.1. Впрова-

дження екологічних стандартів дія-

льності бізнесу, підтримка "зеленого 

бізнесу" 

       

1.13. Розробка та впровадження про-

грами зменшення забруднення довкіл-

ля міста підприємствами, що функціо-

нують на його території 

1100,0 50,0 0 0 0%  

Робота над розроб-

кою проекту про-

грами розпочнеться 

в 4 кварталі 

1.14. "Енергетична Академія" 29000,0 8000,0 0 2400,0 0%  
Триває пошук інве-

стора 

Оперативна ціль А.4.2. Підтримка 

розвитку бізнес-кластерів 
       

1.15. Створення кластерних об’єднань 

як основний елемент економічного 

розвитку міста 

575,0 225,0 0 225,0 30% 

Управлінням інвестицій МВК: 

- проведено аналіз та визначено потенційні сфе-

ри для утворення кластерних об’єднань;  

- здійснено пошук та залучення представників 

підприємств та організацій як сторін, зацікавле-

них у створенні кластерних об’єднань 

Триває пошук мо-

жливостей фінан-

сування проекту із 

залученням гранто-

вих коштів та кош-

тів міського бю-

джету 

1.16. Створення Центру розвитку кла-

стерів (ЦРК) 
1000,0 0,0 0 0 0%  

Проект подано на 

конкурс Фонду 

сприяння розвитку 

малих і середніх 

підприємств в рам-

ках Проекту "Парт-

нерство для розви-

тку міст" (ПРО-

МІС) 

1.17. Підтримка інформаційної діяль- 400,0 100,0 0 30,0 0%  Відсутність фінан-
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ності Прикарпатського еко-

енергетичного кластеру 

сування 

Стратегічна ціль А.5. Розвиток тури-

зму 
       

Оперативна ціль А.5.1. Створення 

нових якісних туристичних продук-

тів 

       

1.18. Travel Around IF 3860,0 280,0 0 85,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування 

1.19. Розвиток ковальського мистецтва в 

Івано-Франківську 
3000,0 1000,0 97,8 31,0 30% 

12-13 травня 2018 р. за підтримки та співфінан-

сування з міського бюджету відбувся 16-й Між-

народний фестиваль ковальського мистецтва 

"Свято ковалів". На свято з’їхались понад 200 

ковалів з 11 країн світу. Спеціально до фестива-

лю вийшов мобільний додаток "Свято ковалів 

AR" – розважально-пізнавальна гра-квест. 

 

1.20. Створення Дому народних худо-

жніх промислів у м.Івано-Франківськ 
8000,0 5000,0 0 1500,0 0%  

Триває пошук мож-

ливостей фінансу-

вання проекту із 

залученням гранто-

вих коштів та кош-

тів міського бю-

джету 

1.21. Розумний туризм в Івано-

Франківську (Smart Tourism) 
580,0 580,0 0 0 90% 

Проект реалізовується за кошти Проекту "Парт-

нерство для розвитку міст" (ПРОМІС). 

Організовано та проведено 3 робочі зустрічі з 

метою ознайомлення із проектом, формуванням 

технічного завдання для розробки додатку, 

представлення переліку об’єктів, де планується 

встановлення маячків для мобільного додатку та 

обговорення технічних, організаційних моментів 

встановлення маяків тощо.  
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Проекти за стратегічними цілями 
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Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Визначено переможця на розробку мобільного 

додатку.   

Розпочато розробку мобільного додатку: розро-

блено макет головної сторінки, створено фото-

матеріали для наповнення додатків на базі ОС 

Android та iOS, формується контент мобільних 

додатків, триває процес програмування функці-

оналу додатку 

Ведеться комплекс робіт зі створення публічно-

го простору (підготовчі роботи, улаштування 

пішохідних доріжок, виготовлення та встанов-

лення вуличних меблів, озеленення, освітлення) 

Оперативна ціль А.5.3. Активна 

співпраця влади та туристичного 

альянсу 

       

1.22. Розробка маркетингової стратегії 

міста 
1000,0 500,0 0 50,0 10% 

Спільно з Проектом ПРОМІС у І кварталі 2018р. 

розроблено технічне завдання на розробку ди-

зайну бренду м.Івано-Франківська. 

У травні оголошено конкурс на розробку бренду 

Івано-Франківська. Подано 16 ідей від 5-ти різ-

них авторів. 30 липня 2018р. конкурсна комісія 

розглянула всі заявки, з яких голосуванням об-

рано 6 ідей-фіналістів. Триває обговорення да-

них ідей. 

Робота над розроб-

кою маркетингової 

стратегії розпоч-

неться у ІІ півріччі 

2018 р. 

Всього по Стратегічному напряму 

А:  
71 653,0 18 858,0 6 097,8 6 343,0    

Стратегічний напрям В. Місто ком-

фортного проживання, енергоефек-

тивної та дружньої до довкілля ін-

фраструктури 

       

Стратегічна ціль В.1. Просторовий 

розвиток та привабливий зовнішній 
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Проекти за стратегічними цілями 
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Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 
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лізації проекту 

Всього 2018р 

вигляд міста 

Оперативна ціль В.1.1. Збереження 

та розвиток зелених, рекреаційних 

зон 

       

2.1. Озеленення територій, влаш-

тування клумб та ландшафтна реконс-

трукція 

950,0 

200,0 
(передба-

чено в м.б. 

4000,0 

тис.грн.) 

1732,0 2268,0 30% 
Виконано розробку ландшафтного дизайну 

клумб та квітників.  
 

2.2. Поліпшення стану каскаду озер в 

міському парку культури та відпочин-

ку ім. Т. Г. Шевченка 

940,0 540,0 176,3 363,7 32% 

Здійснено капітальний ремонт системи регулю-

вання рівня води на озері "лебедине", проведено 

влаштування стін та днища (10,8 м3), прокладе-

но трубопроводи 13 м, встановлено арматурні 

сітки та каркаси у перекриттях, встановлено 

чавунні засувки та колодязі 

 

2.3. Створення рекреаційної зони на 

основі озера по вул. Дорошенка 
1540,0 140,0 0 140,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду кошти на 

виконання робіт не 

виділялися 

2.4. Збереження водойм (озер) на те-

риторії міста 
15000,0 5800,0 2055,0 3745,0 13,7% 

Заходи проекту здійснював КП проекту "Центр 

розвитку міста та рекреації". 

Виконання робіт з укріплення дамби та влашту-

вання благоустрою озера поблизу ЗОШ №21 

передано управлінню капітального будівництва 

 

2.5. Зелений Івано-Франківськ 12000,0 3800,0 3627,0 173,0 30% 

Придбано посадкового матеріалу для озеленення 

міста (470 саджанці дерев та кущів); здійснюва-

лись роботи з обрізування дерев (в т.ч. вздовж 

ліній) і кущів; з садіння дерев і кущів; з корчу-

вання пнів; з видалення дерев. 

 

2.6. Створення пляжних зон у місті 1800,0 700,0 606,2 93,8 33,6% 
1. Влаштовано місця для відпочинку, благоуст-

рій та освітлення території пляжної зони біля 
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міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Галицького моста на суму 117,3 тис.грн. 

2. Здійснено благоустрій відпочинкової зони на 

березі річки Бистриця Солотвинська в районі 

вулиці Флотської та Пасічної та Бистриця На-

двірнянська в районі вулиць Івасюка-Хоткевича 

на суму 488,9 тис.грн. 

2.7. Створення привабливого пейзажу 

міста 
25300,0 8400,0 842,4  7557,6 5% 

Здійснено: 

- влаштування газонів у лунках дерев на вул. 

Тринітарській, у сквері Княгинин,  вздовж вело-

доріжки на Галицькій (від вул. Добролюбова до 

повороту на Галич); 

- влаштування газонів та клумб на вул. Галиць-

кій (від вул. Дністровської до моста); 

- влаштування клумби на розворотному кільці 

на вул. Привокзальна; 

- влаштування клумби на перехресті вулиць 

Петлюри-Довженка-Чорновола; 

- влаштування газонів та клумб на розворотній 

площадці для маршрутних автобусів на розі 

вулиць Івасюка – Хоткевича; 

- влаштування клумб на направляючому острівці 

Незалежності-Січових Стрільців (початок "сто-

метрівки"). 

 

2.8. Рекреація – здоров’я нації 16200,0 5200,0 3036,1 2163,9 15% 

Проведено роботи з: 

- утримання скверів, дитячих та спортивних 

майданчиків; 

- виготовлення проектів на капітальний ремонт 

скверу на вул. Целевича, 1, 3Б, 5А (ПВР), на 

влаштування мініскверу на вул. Миколайчука, 

16, на влаштування мініскверу на перехресті 

вул. Петрушевича-Франка; 

- проведено капітальний ремонт скверу на вул. 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Грюнвальдській; 

- капітальний ремонт проїжджої частини та тро-

туарів на площі Міцкевича. 

Оперативна ціль В.1.2. Прозоре ко-

ригування містобудівної докумен-

тації та формування правил забудо-

ви центральної частини міста 

       

2.9. Внесення змін до генерального 

плану м. Івано-Франківськ 
903,8 903,8 271,0 632,8 50% 

ДП УДНДІПМ "Діпромісто" імені 

Ю.М.Білоконя виконано проект коригування 

генерального плану міста. Розпочато процедуру 

розгляду та врахування пропозицій громадсько-

сті. Направлено листи в суміжні населені пункти 

(сільські ради), а також на інстанції міста для 

узгодження генерального плану. 

 

Оперативна ціль В.1.4. Реставрація 

та відновлення архітектурних 

памʼяток 

       

2.10. Збереження архітектурної спад-

щини: будівлі по вул. Шопена, 1 – 

пам’ятки архітектури місцевого зна-

чення 

750,0 650,0 0 650,0 1% 
За власні кошти ІФНТУНГ відреставровані 

фасадні двері.  
 

В.2. Підвищення енергоефективнос-

ті та впровадження альтернатив-

них джерел енергії 

       

Оперативна ціль В.2.2. Впрова-

дження комплексної програми з 

використання енергозберігаючих 

технологій та альтернативних дже-

рел енергетики 

       

2.11. Впровадження електричного 

теплоакумуляційного обігріву в будів-

лі ДНЗ №17 "Ромашка" (вул. Вовчи-

2000,0 50,0 0 50,0 0%  

У 2018 році не пе-

редбачені кошти на 

виготовлення тех-



10 
 

Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

нецька, 210) нічної документа-

ції. 

2.12. Встановлення опалення елект-

ротеплоакумуляційного нагріву у ДНЗ 

№6 

999,9 

999,9 
(передба-

чено в 

міськомуу 

бюджеті 

2000,0 

тис.грн.) 

1753,58 246,4 10% 

Виготовлено проект, пройдено експертизу. Три-

ває підготовка технічного завдання для виготов-

лення тендерної документації. 

 

2.13. Впровадження використання в 

теплоенергетиці альтернативних та 

відновлювальних (сонячна енергія) 

джерел енергії, проведення капіталь-

ного ремонту в системі теплозабезпе-

чення басейну дитячо-юнацької спор-

тивної школи №2. 

2000,0 50,0 0 0 0%  

У 2018 році не пе-

редбачено коштів 

на виготовлення 

технічної докумен-

тації. 

2.14. Встановлення сонячних панелей 

у спортивних залах КП "Муніципаль-

ний фізкультурно-оздоровчий центр" 

490,0 490,0 0 490,0 0%  
У 2018 році не пе-

редбачено коштів 

2.15. Капітальний ремонт системи 

опалення ЗШ №4 (вул. Південний бу-

львар, 24) 

2004,7 400,0 0 0 23% 

Відремонтовано частину системи опалення. Її 

ремонт включено до проекту НЕФКО "Підви-

щення енергоефективності об’єктів бюджетної 

сфери міста Івано-Франківська" (II етап). 
458,724 тис.грн. (кредит НЕФКО) 

 

2.16. Капітальний ремонт системи 

опалення ЗШС №3 (вул. Набережна, 

32а) 

1500,0 300,0 0 0 54% 

Проведено ремонт підвального розгалуження 

системи опалення. Її ремонт включено до проек-

ту НЕФКО (II етап) 163,457 тис.грн. (кредит 

НЕФКО) 

 

2.17. Створення енергонезалежного та 

енергоефективного корпусу Прикар-

патського національного університету 

ім.В.Стефаника 

16722,0 16722,0 0 0 71,8% 

Замінено усі вікна та вхідні двері на металопла-

стикові, утеплено огороджувальні елементи, 

світильники – на енергоощадні. 12000,0 тис.грн. 

(державний бюджет) 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

2.18. Капітальний ремонт навчально-

реабілітаційного центру по 

вул.Г.Хоткевича, 52А в м. Івано-

Франківську 

5450,61 5450,61 0 0 15% 

У рамках реалізації проекту "Підвищення енер-

гоефективності об’єктів бюджетної сфери міста 

Івано-Франківська" протягом звітного періоду 

розпочаті роботи та отриманий перший транш 

кредиту та гранту. Отримані кошти використані  

у т.ч. на виконання робіт у НРЦ: 

- з теплової ізоляції стін та цоколя;  

- заміну вікон і дверей на нові пластикові, вста-

новлення віконних провітрювачів; 

- демонтаж системи опалення, придбання облад-

нання та матеріалів, встановлення ІТП. 

 

2.19. Теплі кредити для ОСББ 3750,0 1250,0 15,6  2% 

З метою зменшення споживання паливно-

енергетичних ресурсів житловими будинками 

ОСББ протягом 2017 року відшкодовано на 

придбання енергоефективних матеріалів 15,6 

тис.грн  ОСББ "Паркове – 2" та "Драгоманова – 

12". 

У 2018 році до Департаменту звернулось два 

ОСББ:  

ОССБ Набережна, 32 –  відшкодування витрат 

на придбання вікон для місць загального корис-

тування та дверей для підʼїзду та технічних 

приміщень на суму  63,9 тис.грн; 

ОСББ "Паркове – 2" -  відшкодування витрат на 

придбання обладнання та матеріалів для термо-

модернізації систем опалення на суму 28,5 

тис.грн. 

 



12 
 

Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

2.20. Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери міста Івано-

Франківська. 

239100,0 49500,0 0 0 9% 

Розпочаті роботи з реалізації проекту І та отри-

маний перший транш кредиту та гранту. Отри-

мані кошти використані на: 

- проведення робіт з теплової ізоляції стін та 

цоколя (утеплення цоколя, утеплення фасадів, 

влаштування відмостки, влаштування водостіч-

ної системи, збільшення підсофіта,) у ДНЗ №16, 

23, 36, 4, 33 та НРЦ;  

- заміну вікон і дверей на нові пластикові, вста-

новлення віконних провітрювачів,  відновлення 

зовнішніх та внутрішніх укосів у ДНЗ №16, 18, 

23, 36, 4, 33 та НРЦ. 

- демонтаж системи опалення у семи закладах, 

придбання обладнання та матеріалів, встанов-

лення ІТП.  

503,1 тис. євро (≈15,6 млн.грн.), з них кредит 

НЕФКО – 366,6 тис.євро; грант – 136,5 тис.євро. 

 

Оперативна ціль В.2.3. Збільшення 

парку громадського електроавтора-

нспорту 

       

2.21. Розвиток тролейбусного руху у 

місті Івано-Франківську 
550000,0 50000,0 15350,0 34650,0 20% 

- оголошено та проведено тендер на закупівлю 

29 нових тролейбусів; 

- розроблено та направлено у ЄБРР на пого-

дження тендерну документацію на будівництво 

підстанцій та тролейбусної лінії Європейська 

площа - Автостанція №3; 

- проведено тендер на початок впровадження 

автоматизованої системи оплати проїзду ("елек-

тронного квитка"); 

- завершується навчання групи майбутніх водіїв 

тролейбусів на базі КП "Електроавтотранс"; 

- відбулось підвищення кваліфікації водіїв тро-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

лейбусів та викладацького складу; 

- побудовано зворотню тролейбусну лінію через 

залізничний вокзал; 

- розроблено проект та проведено підготовку 

будівництва тролейбусної лінії по вул. 24 серп-

ня. 

Оперативна ціль В.2.4. Розвиток 

мережі безкоштовних заправок (за-

рядок) для електромобілів 

       

2.22. Розвиток електричної транс-

портної мережі 
840,0 840,0 0 690,0 0% 

Проект в якості грантової заявки було подано 

для участі у конкурсах транскордонних програм 

співробітництва Європейського Союзу "Угор-

щина-Словаччина-Румунія-Україна" та "Руму-

нія-Україна". Очікується фінансування проект-

них заходів за рахунок коштів міжнародної тех-

нічної допомоги та місцевого бюджету – 150 

тис.грн. 

 

2.23. Створення громадської ав-

тостоянки з станцією поповнення еле-

ктромобілів у мікрорайоні Пасічна 

2500,0 2500,0 0 2500,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася через 

відсутність фінан-

сування. (Пюрик, 

Гречаник) 

Стратегічна ціль В.3. Модернізація 

комунальної інфраструктури міста 
       

Оперативна ціль В.3.1. Модерніза-

ція обʼєктів комунальної інфра-

структури міста, житлового фонду, 

прибудинкової території 

       

2.24. Капітальний ремонт доріг міста 66000,0 20000,0 14357,1 5642,9 21,7% 
Здійснено капітальний ремонт вулиць Карпатсь-

кої Січі, Лесі Українки, Рильського, Селянської, 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Білої, Гетьмана Мазепи, Станіславської, Карди-

нала Любачівського, Слави Стецько та виготов-

лені проектні документи на інші вулиці 

2.25. Капітальний ремонт житлового 

фонду міста 
70600,0 16200,0 4062,1 12137,9 33,6% 

КП "Муніципальна управляюча компанія" про-

ведено ремонт електромереж та електрощитових 

на суму 41,7 тис.грн., встановлено енергозбер-

гаючі світильники на суму 76,2 тис.грн. Здійс-

нено ремонт дахів, фасадів, димовентиляційних 

систем та ін.. на суму 417,8 тис.грн. Здійснено 

технічне обслуговування та заміну (модерніза-

цію) ліфтів на суму 655,7 тис.грн. Здійснюва-

лись роботи з теплової модернізації будинків на 

суму2,5 млн.грн. 

 

2.26. Капітальний ремонт прибу-

динкових територій 
30500,0 

6500,0 

(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

– 53868,3 

тис.грн.) 

7186,1 46682,2 32,7% 

Виконано капітальний ремонт міжбудинкових 

проїздів та прибудинкових територій на вул. 

Тролейбусна, 12 - вул. Целевича,18,  на вул. 

Пулюя,3 та вул. Галицькій,91,93,  на вул. Пу-

люя,10, 10А,  на вул. Національної Гвардії, 

16,18,20, Коновальця, 106А,  на вул. Хоткевича, 

44 А,  на вул. Карпатській, 2,4,6,8,  на вул. Сту-

са, 9, 7, 11, 11А, 13 та на вул. Вовчинецькій, 194,  

на вул. Хоткевича, 69, 71,73, 75,  на вул. Галиць-

ка, 32 - Василіянок, 66, 66А та інші. 

 

2.27. Реконструкція електричних ме-

реж 
8000,0 

500,0 

(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

– 7823,0 

тис.грн. 

3225,5 4597,5 41% 

Здійснено: 

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-

лення на вул. Івасюка (встановлено світильники 

з функцією димірування); 

-реконструкцію мереж зовнішнього освітлення 

на вул.Марка Вовчка, вул. Олесницького, вул. 

Спортивна, вул. Звʼязкова, вул. Вороного, вул. 

Вільна, вул. Юності; 

- нове будівництво зовнішнього освітлення Ні-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

мецького озера (встановлюються світильники з 

функцією димірування). 

2.28. Влаштування системи управлін-

ня міським освітленням 
2200,0 2200,0 1897,3 302,7 86,2% 

КП "Івано-Франківськміськсвітло" для удоско-

налення управління зовнішнім освітленням в 

місті та для покращення надання послуг із зовні-

шнього освітлення модернізовано системи керу-

вання зовнішнім освітленням в кількості 91 шт. 

Крім того, здійснено технічне переоснащення 

шаф зовнішнього освітлення в кількості 10 шт. 

Вищезазначені заходи дали можливість дистан-

ційно проводити контроль роботи системи зов-

нішнього освітлення, удосконалити технічний 

облік електроенергії, зменшити витрати на оп-

лату електроенергії, на технологічні цілі при 

ремонті ліній освітлення. 

 

Оперативна ціль В.3.2. Реконструк-

ція мереж водопостачання та водо-

відведення, міських очисних споруд 

       

2.29. Будівництво лінії обробки мулу 

для м. Івано-Франківська 
327000,0 1500,0 0 1500,0 0%  

Роботи не викону-

ються через відсут-

ність фінансування 

2.30. Будівництво каналізаційної ме-

режі в с. Хриплин Івано-Франківської 

міської ради 

29500,0 

1500,0 
(передба-

чено в 

міському 

та сільсь-

кому бю-

джеті 

11000,0 

тис.грн). 

5145,5 5854,5 46,8% Виконуються роботи  

Оперативна ціль В.3.3. Реконструк-

ція котелень міста 
       

2.31. Реконструкція та модернізація 251280,0 126580,0 0 0 10% Виконуються роботи за кредитні кошти ЄБРР та   
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

системи централізованого теплопо-

стачання м. Івано-Франківська 

Гранту Sida: 

1. Реконструкція магістральної теплової мережі 

по вул. Стуса з підключенням споживачів двох 

мікрорайонів вул. Хоткевича, 44а та Надвірнян-

ська,30а - проводяться будівельно-монтажні 

роботи з заміни тепломережі. 

2. Влаштування індивідуальних теплових пунк-

тів в багатоповерхових житлових будинках та 

бюджетних закладах міста, теплоносій до яких 

постачається від котелень Дорошенка, 28а, Тро-

лейбусна, 40а та ЦТІІ Надвірнянська, 30, Хотке-

вича, 44а. На даний час проводиться міжнарод-

ний тендер, щодо визначення переможця. 

3. Реконструкція та модернізація котельні на 

вул. Довга, 68а, із встановленням нового газово-

го котла потужністю 9 мВт з тягодутєвим обла-

днанням та іншого допоміжного обладнання 

котельні. На даний час оформлюється контракт 

для підписання з переможцем тендера та протя-

гом 2018-2019 років планується виконання буді-

вельно-монтажних робіт. 

4. Демонтаж існуючих теплових мереж та про-

кладання нового трубопроводу теплової мережі 

з використанням попередньо-теплоізольованих 

труб з переходом з чотиритрубної системи теп-

лопостачання на двотрубну систему теплопоста-

чання в мікрорайонах Дорошенка і Тролейбусна 

- підготовка тендерної документації. 

4. Виконується підготовка тендерної документа-

ції на реконструкцію котельні на вул. Дорошен-

ка, 28а із встановленням нового котел на біопа-

ливі потужністю 3 МВт та заміною існуючого 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

котельного обладнання на нове енергозберігаю-

че та енергоефективне. 

Оперативна ціль В.3.4. Модерніза-

ція системи поводження з твердими 

побутовими відходами на території 

міста 

       

2.32. Встановлення сміттєсорту-

вального комплексу на полігоні ТПВ 
13200,0 12000,0 

6000,0 
(+6000,0 – 

кошти 

ОФОНПС) 

0 93,7% 

Придбано необхідне обладнання, встановлено і 

запущено сміттєсортувальний комплекс на полі-

гоні ТПВ 

 

2.33. Мистецький проект "Ідейні. Тво-

рчі. Ініціативні". 
50,0 10,0 0 5,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася 

2.34. Встановлення екоконтейнерів у 

місті Івано-Франківську 
11100,0 3000,0 0 0 95% 

На контейнерних майданчиках міста встановле-

но 100 екоконтейнерів на петпляшку європейсь-

кого взірця 3,2 м куб. та 2,5 м куб. та 30 контей-

нерів на склобій 1,1 м куб. Дані контейнери 

встановлені коштом ТОВ "Віза-вторма" в сумі 

10545,0 тис.грн., з яким укладено меморандум 

про запровадження сортування сміття в м. Івано-

Франківську. 

 

2.35. Влаштування підземних кон-

тейнерних майданчиків на території 

міста 

11000,0 

3330,0 
(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

1260,0 

тис.грн.) 

11,3 1248,7 1% 

Заплановано влаштувати 7 підземних контейне-

рних майданчиків. Проведено тендер на влаш-

тування підземного контейнерного майданчика 

на вул. Грушевського (позаду стоматологічного 

корпусу) та визначено переможця. 

 

2.36. Влаштування та ремонт під’їзних 

шляхів до контейнерних майданчиків 
7600,0 

2000,0 
(передба-

чено в 

міському 

820,7 1509,3 12,4% 

Влаштовано під'їзні шляхи до контейнерних 

майданчиків на вулицях: Новгородська 7, Бан-

дери  12, Бедьведерська 49, Гаморака 26,  вул. 

Січових Стрільців (проїзд біля м-ну "Вопак"),   
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

бюджеті 

2330,0 

тис.грн.) 

Чорновола, 19. 

2.37. Розробка екологічно чистої тех-

нології та пристроїв для сепарації та 

рециклінгу відходів паперу-

макулатури, що містить в своєму 

складі полімери 

800,0 300,0 0 90,0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

Оперативна ціль В.3.5. Забезпечен-

ня доступності міста для маломобі-

льних груп населення 

       

2.38. Громадська вбиральня 4200,0 

1200,0 
(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

965,0 

тис.грн.) 

349,5 615,5 36,3% 

Влаштовано модульну громадську вбиральню на 

вулиці Грушевського (поруч стоматологічного 

корпусу Медуніверситету) вартістю 830,7 

тис.грн. Проводяться роботи з встановлення 

вбиралень на вул. Валовій та у сквері Княгинин. 

 

2.39. Капітальний ремонт пішохідних 

зон з влаштуванням пандусів, а також 

влаштування пандусів в житлових 

будинках та об’єктах соціальної сфери 

17000,0 

4200,0 
(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

465,0 

тис.грн.) 

0 465,0 0% 

На 2018 р. заплановано влаштувати пандуси в 

житлових будинках на вул. Південий Бульвар, 

36, вул. Симоненка, 5, вул. Кисілевської, 40А, 

вул. Вовчинецькій, 184, а також в районі гро-

мадської вбиральні на вул. Грушевського та 

капітальний ремонт сходів з пандусом на дамбі 

р. Бистриця Надвірнянська (в районі вул. Хотке-

вича-Івасюка). 

Відсутність фінан-

сування 

2.40. Озвучення світлофорних об’єктів 320,0 80,0 0 0 100% 

КП "Івано-Франківськміськсвітло" для ство-

рення безбар’єрного життєвого і суспільного 

середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, зокрема осіб з вадами зору, вла-

штовано озвучення світлофорних об’єктів в кі-

лько-сті 76 пристроїв звукового оповіщення на 

загальну суму 432,81 тис. гривень (кошти між-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

народної технічної допомоги ЄС/ПРООН). 

Зазначені заходи забезпечили створення безпеч-

них умов при перетині доріг для осіб з вадами 

зору. 

Стратегічна ціль В.4. Розвиток ін-

фраструктури дозвілля та відпочи-

нку 

       

Оперативна ціль В.4.1. Розвиток 

дитячих клубів за інтересами (з вра-

хуванням потреб та інтересів як 

хлопці, та і дівчат) 

       

2.41. Школа всебічного розвитку об-

дарованої дитини 
350,0 100,0 0 30,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

Оперативна ціль В.4.2. Будівництво 

сучасних спортивних споруд на те-

риторії міської ради 

       

2.42. Будівництво басейну в ФОК в м. 

Івано-Франківську 
93796,4 1235,4 184,4 1051,0 0,4% 

Повторно оголошено процедуру закупівель. 

Подано пакет документів для участі у конкурс-

ному відборі інвестиційних програм та проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовува-

тися за рахунок коштів ДФРР у 2019 році 

 

2.43. Будівництво Палацу спорту в м. 

Івано-Франківську   
250000,0 25000,0 0 25000,0   

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася 

2.44. Реконструкція стадіону "Рух" та 

прилеглої території 
40150,0 3500,0 0 3500,0 0%   

2.45. Будівництво комплексного спор-

тивного майданчика для ігрових видів 

спорту в районі вул. Симоненка, 3в – 

Вовчинецька, 202 в м. Івано-

Франківську 

3650,0 

3650,0 
(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

1106,3 2693,7 29% Виконуються роботи  
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

3800,0 

тис.грн.) 

2.46. Облаштування доріжок здоров’я 

на набережних річок Бистриця Солот-

винська та Бистриця Надвірнянська 

400,0 100,0 0 100,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася. 

Оперативна ціль В.4.3. Створення в 

місті сучасних громадських просто-

рів 

       

2.47. Облаштування зон для про-

ведення дозвілля людей різних катего-

рій в парку на вул. Молодіжна 

3000,0 1500,0 0 1500,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася 

2.48. Території для відпочинку в мік-

рорайонах міста 
14000,0 3200,0 

49,5 
(субвенція з 

обл.бюджету) 

3150,5 0,3% 
Встановлення елементів благоустрою для буди-

нків по вулицях Витвицького, 30 та Пасічна, 21 
 

2.49. Капітальний ремонт пішохідних 

зон міста з влаштуванням елементів 

благоустрою 

42800,0 10000,0 465,0 9535,0 4,7% 

Виконано влаштування благоустрою у відпочи-

нкових зонах біля перехрестя вул. Блавацького – 

Челюскінців, в Опришівцях. Проведено роботи 

зі створення набережної відпочинку на "Майз-

лях,  облаштування зони відпочинку для дітей 

молодшого віку. Встановлено елементи благоус-

трою у відпочинковій зоні біля перехрестя вул. 

Блавацького – Челюскінців,   поблизу пе-

рехрестя вул. Василіянок – Грюнвальдська,  біля 

Ротонди в мікрорайоні Опришівці,  на набереж-

ній ім. В. Стефаника, 6,  на вул. Слави Стецько, 

3А. Проведено капітальний ремонт тротуарів та 

пішохідних доріжок на вул. Грюнвальській, Си-

моненка, Мазепи 

 

2.50. Капітальний ремонт пішохідної 

зони навколо міського озера з влаш-
16700,0 15200,0 6326,6 8873,4 37,9% 

Проведено виконання робіт з влаштування:  

велодоріжки з асфальтним покриттям, бігової 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

туванням велодоріжки та елементів 

благоустрою 

доріжки (бетонна основа), пішохідної доріжки 

вимощеної тротуарною плиткою на ділянці від 

центрального входу до станції моржів. 

2.51. Облаштування громадського 

простору довкола Німецького озера 
3000,0 0 0 0 0% 

КП "Івано-Франківськмісьсвітло" в поточному 

році влаштовано освітлення території, прилеглої 

до водойми. 

Кошти на виготов-

лення проектної 

документації та на 

реалізацію проекту 

не передбачені. 

2.52. Створення нового міського прос-

тору відпочинку, дозвілля та спорту на 

території озера та прилеглих територій 

у мікрорайоні Пасічна м. Івано-

Франківськ та платформи формування 

підприємницьких навиків у молоді 

(14-35 років) 

28000,0 8000,0 0 2400,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здій-

снювалася. 

2.53. "Пасічнянська Стометрівка" – 

реконструкція пішохідної алеї в мік-

рорайоні Пасічна 

5048,0 48,0 49,97 0 0% 

Виготовлено проектно-кошторисну документа-

цію на капітальний ремонт пішохідної алеї в мік-

рорайоні Пасічна (від вул. Целевича до вул. Тро-

лейбусної).  

Вартість виконання робіт згідно зведеного кош-

торисного розрахунку - 9 511,934 тис. грн. 

 

2.54. Створення публічного простору 

як ключовий елемент модернізації 

бібліотек 

580,0 0 0 580,0 0% 

Здійснено аналіз та вибір приміщення та пошук 

можливостей залучення коштів міжнародної 

технічної допомоги.  

Заявку по проекту 

було подано для 

участі у грантовому 

конкурсі, оголоше-

ному Посольством 

Британії, проте 

проект не отримав 

фінансування, і 

решта заходів не 

було виконано. 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Стратегічна ціль В.5. Розвиток 

транспортної інфраструктури міс-

та 

       

Оперативна ціль В.5.1. Впрова-

дження сучасної комплексної тран-

спортної системи міста 

       

2.55 Будівництво вулиці 24 Серпня в 

м. Івано-Франківську 
14794,0 

2000,0 
(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

9600,0 

тис.грн.) 

3811,70 5788,3 25,8% 

Встановлено нижній шар асфальтобетонного 

покриття, проводяться роботи з влаштування 

тротуару 

 

2.56. Будівництво вулиці Проектна, 1 

(Р. Гурика) в м. Івано-Франківську 
21600,0 2000,0 0 2000,0 0%  

Виконання проекту 

на даний час  не 

проводилось. 

2.57. Будівництво вулиці Стуса на 

ділянці від вул. Миколайчука до вул. 

24 Серпня в м. Івано-Франківську 

8783,0 

2000,0 
(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

7400,0 

тис.грн.) 

3652,2 3747,8 41,6% 

Встановлено нижній шар асфальтобетонного 

покриття, проводяться роботи з влаштування 

тротуару 

 

2.58. Будівництво вулиці Північний 

бульвар на ділянці від вул. Бельведер-

ської до вул. Панаса Мирного в м. 

Івано-Франківську 

22600,0 

2600,0 
(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

5000,0 

тис.грн.) 

17,4 4982,6 0% 
Проводиться коригування проектно-

кошторисної документації 
 

Оперативна ціль В.5.2. Розвиток 

велоінфраструктури 
       

2.59. Будівництво веломережі з обла- 12500,0 3500,0 7569,4  60,6% Проведено капітальний ремонт тротуару на вул.  
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

штуванням велосипедної інфраструк-

тури 

Галицькій від моста до повороту на Дем'янів Лаз 

(з облаштуванням велодоріжки). Виготовлені 

ПКД на влаштування велодоріжок на вул. Півні-

чний Бульвар, Південний Бульвар, Пулюя. 

Проведено реконструкцію тротуару з влашту-

ванням велодоріжки на вул. Галицькій (парна 

сторона).  Будівництво велодоріжки на вул. До-

вженка (від вул. Сухомлинського до вул. Г. Ма-

зепи). Проведено нанесення розмітки велосмуг 

на вул. Івана Павла ІІ. 

2.60. Мережа велосипедних парковок 

із відеоспостереженням 
150,0 150,0 0 150,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася. 

Оперативна ціль В.5.3. Будівництво 

моста через річку Бистриця Солот-

винська та транспортної розв’язки 

в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. 

Івано-Франківську. 

       

2.61. Будівництво моста через річку 

Бистриця Солотвинська та транспорт-

ної розв’язки в районі вул. Хіміків-

Надрічна в м. Івано-Франківську 

265271,9 

50000,0 
(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

120000,0 

тис.грн.) 

59000,0 61000,0 22,2% Виконуються роботи  

Оперативна ціль В.5.4. Забезпечен-

ня  нульової смертності на вулицях 

міста шляхом створення сучасної 

дорожньої інфраструктури 

       

2.62. Будівництво антикишень 1500,0 500,0 62,0 438,0 4% 
Влаштовано антикишені на зупинці громадсько-

го транспорту на вул. Івана Павла ІІ, на вул. 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Незалежності (зупинка навпроти кінотеатру 

"Космос"). 

2.63. Кругові перехрестя 4500,0 1000,0 0 1000,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася 

2.64. Оновлення світлофорних 

об’єктів 
9500,0 2500,0 3000,0 0 31,5% 

Проведено капітальний ремонт 13 світлофорних 

об’єктів із заміною кабельних мереж та старих 

світлофорно-регульованих секцій на нові енер-

гоємні з світлодіодною матрицею. 

 

 

2.65. Острівці безпеки на переходах 850,0 200,0 0 275,8 0% 

Оголошено тендер на виготовлення остріця без-

пеки за адресо: С.Бандери, 60 на суму 275,791 

тис. грн. 

 

2.66. Підняті пішохідні переходи 

("лежачі зебри") 
6500,0 1500,0 0 1500,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася. 

2.67. "Розумна" розмітка на міських 

дорогах 
3000,0 1000,0 1845,0  25,6% 

Виконуються роботи з нанесення розмітки плас-

тиком та фарбами різних кольорів 
 

Всього по Стратегічному напряму 

В:  

2
 6

2
6

 1
1

4
,3

 

4
 9

6
4

 4
4

9
,7

 

1
5

9
 6

5
9

,7
5
 

2
7

6
 3

6
1

,5
 

   

Стратегічний напрям С. Місто від-

критої влади та сучасного управ-

ління 

       

Стратегічна ціль С.1. Відкрите та 

ефективне врядування 
       

Оперативна ціль С.1.4. Запрова-        
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

дження "Картки іванофранківця" 

3.1 Впровадження картки івано-

франківця  
300,0 300,0 300,0 0 100% 

Виготовлено картки, здійснено заходи для за-

безпечення населення картками, проведено  

промоційну компанію, яка включала розміщення 

інформації у ЗМІ. 

 

Оперативна ціль С.1.5. Підвищення 

результативності та ефективності 

функціонування виконавчих орга-

нів міської ради щодо надання му-

ніципальних послуг 

       

3.2 Впровадження вимог нової версії 

стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 

9001:2015) 

90,0 30,0 0 30,0 1% 

 Проведено відповідну розʼяснювальну роботу 

серед виконавчих органів міської ради щодо 

змін в новій версії стандарту, підготовлено від-

повідну інформацію про зміни в стандарті ISO 

9001, яку надіслано для ознайомлення, напра-

цьовуються відповідні зміни до документів сис-

теми управління якістю.  

Ресертифікаційний аудит на відповідність сис-

теми управління якістю виконавчого комітету 

міської ради вимогам нового стандарту ДСТУ 

ISO 9001:2015  та міжнародного стандарту ISO 

9001:2015 заплановано на 13-14 серпня 2018 

року. 

 

Оперативна ціль С.1.2. Розширення 

інформаціно-технологічних сервісів 

в роботі  Центру надання адмініст-

ративних послуг та його територіа-

льних підрозділів 

       

3.3. Створення універсального Кол-

центру в Центрі надання адміністра-

тивних послуг м.Івано-Франківська 

100,0 50,0 0 50,0 0%  

У 2018 році в місь-

кому бюджеті не 

передбачено коштів 

на реалізацію дано-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

го проекту 

Оперативна ціль С.1.3. Організація 

навчання посадових осіб і керівни-

ків підприємств з питань сталого 

розвитку та охорони довкілля, ген-

дерної рівності. 

       

3.4. Гендерний аналіз в м.Івано-

Франківську 
116,5  116,5 0 0 100% 

Завершено в лютому 2018р.  

Cпільно з партнером проекту АМУ та проектом 

ПРОМІС проведено 10 зустрічей робочих груп 

з-поміж зацікавлених осіб, представників відпо-

відних підрозділів виконавчого комітету, в яких 

взяло участь 103 особи.  

Проведено гендерний аналіз у сфері містопла-

нування та містобудування, надання муніципа-

льних сервісів (опитування та  аналіз поточного 

стану врахування інтересів жінок та вразливих 

груп при плануванні міських територій, наданні 

муніципальних послуг. 501 особа взяла участь в 

опитуванні.  

Для поширення інформації про гендерну пріо-

ритетизацію у різних сферах життєдіяльності  

розроблено сюжет, знято відео ролик про поточ-

ний стан речей, щоб привернути увагу до даного 

питання. Також для порівняння перекладено на 

українську мову відеоролик про застосування 

принців гендерної справедливості в Швеції.  

Проведено засідання круглого столу щодо пред-

ставлення результатів гендерного аналізу, в 

якому взяло участь 20 осіб. 

Розроблено макет екологічної торбинки та виго-

товлено 100 одиниць для розповсюдження з 

метою інформування людей, цільової групи про 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

ініціативу, проблематику. 

Стратегічна ціль С.2. Активна гро-

мада 
       

Оперативна ціль С.2.1.  Впрова-

дження системи залучення мешкан-

ців та мешканок до процесу плану-

вання та прийняття рішення. 

       

3.5. Застосування інноваційних підхо-

дів у залученні громади до процесів 

планування місцевого розвитку 

500,0 100,0 0 30,0 0%  

У звітному періоді 

проект не реалізо-

вувався 

Стратегічна ціль С.3. Безпека і пра-

вопорядок 
       

Оперативна ціль С.3.1.  Створення в 

місті Центру безпеки (одна з функ-

цій – забезпечення безпеки міського 

простору для дівчат та жінок) 

       

3.6. Безпечний Івано-Франківськ 1500,0 500,0      

3.7. Розвиток комунікацій та ІТ-систем 

як засоби ефективної комунікації, уп-

равління та безпеки. 

26000,0 26000,0 0 0 0% 

Проект в якості грантової заявки було подано 

для участі у конкурсах транскордонних програм 

співробітництва Європейського Союзу "Поль-

ща-Білорусь-Україна" та "Румунія-Україна". 

Якщо проектні активності отримають фінансу-

вання за рахунок залучення коштів міжнародної 

технічної допомоги, то заходи будуть реалізова-

ні у повному обсязі. 

У звітному періоді 

проект не реалізо-

вувався через відсу-

тність фінансуван-

ня. 

Оперативна ціль С.3.2.  Реалізація 

проекту "Доступний Івано-

Франківськ" 

       

3.8. Надання автотранспортних послуг 

"Соціальне таксі" 
1260,0 0 0 0 1% 

Затверджено Положення про організацію роботи 

послуги "Соціальне таксі" на базі Івано-

Франківського територіального центру соціаль-

ного обслуговування (надання соціальних пос-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

луг).  

Всього по Стратегічному напряму 

С:  
29 866,5 27 096,5 300,0 110,0    

Стратегічний напрям D. Місто якіс-

ної освіти, медицини, різноформат-

ного культурного середовища 

       

Стратегічна ціль D.1. Інноваційна 

наука, якісна освіта 
       

Оперативна ціль D.1.1.  Надання 

соціальних послуг геронтоосвіти 

через відкриття університетів тре-

тього віку 

       

4.1. Підвищення медіа грамотності 

населення м.Івано-Франківська 
686,0 60,0 0 18,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

4.2. Комп'ютерна грамотність людей 

старшого віку 
128,0 0 0 0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

4.3 Університет третього віку 350,0 130,0 0 39,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування  

Оперативна ціль D.1.2.  Запрова-

дження концепції освітнього коучи-

нгу 

       

4.4. Створення в івано-Франківську 

біологічного кластеру сучасної освіти, 

просвітництва, науково-технічної під-

тримки виробництв і профорієнтації 

для покращення якості життя людей та 

інноваційного розвитку 

950,0 350,0 0 105,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування 

4.5. Платформа для розвитку іннова-

ційних технологій навчання природ-

ничим дисциплінам у середній і вищій 

школі 

300,0 40,0 0 12,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування 

4.6. Рівний доступ до якісної різнорів- 600,0 0 0 0 0% Розпочато роботу над проектом. Через відсутність 



29 
 

Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

невої освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій 

достатнього фінан-

сування договір на 

розробку платфор-

ми дистанційного 

навчання укладений 

не був, що унемож-

ливлює вчасне ви-

конання плану реа-

лізації проекту. 

4.7. Школа волонтерів-інструкторів 350,0 100,0 0 30,0 0%  
Відсутність фінан-

сування 

4.8. Створення освітнього фінансового 

коучингу для школярів при центрі 

розвитку підприємництва "Бізнес-

інкубатор" ІФНТУНГ 

170,0 0 0 0 0%  

Проект у звітному 

періоді не реалізо-

вувався 

Оперативна ціль D.1.4.  Розширення 

мережі дошкільних навчальних за-

кладів у мікрорайонах міста 

       

4.9. Розширення мережі дошкільних 

навчальних закладів шляхом будівни-

цтва за новими проектами "розумний 

будинок" (вул.С.Бандери, 10Г) 

105,0 

105,0 

(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

400,0 

тис.грн.) 

117,0 283,0 30% Проводяться роботи з реконструкції приміщення   

4.10. Будівництво дитячого садка в 

мікрорайоні "Каскад" в м.Івано-

Франківську 

66800,0 

5000,0 

(передба-

чено в 

міському 

бюджеті 

8000,0 

тис.грн.) 

 120,3 7879,7 1% 

Проведено закупівлю робіт, здано документи на 

отримання дозволу на початок будівництва, бу-

дівельні роботи буде розпочато у серпні 2018р. 

Подано пакет документів на конкурс інвести-

ційних проектів (програм) для отримання спів-

фінансування з державного фонду регіонального 

розвитку  
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Оперативна ціль D.1.5.  Співпраця 

між професійно-технічними навча-

льним закладами та промисловими 

підприємствами і МСП міста 

       

4.11. Співпраця між професійно-

технічними навчальними закладами та 

промисловими підприємствами і МСП 

міста 

180,0 40,0 0 40,0 50% 

З початку року з ініціативи управління праці на 

базі закладів професійно-технічної освіти міста, 

а саме: ЦПТО №1, політехнічного ліцею, профе-

сійного ліцею автомобільного транспорту і бу-

дівництва, професійного будівельного ліцею, 

вищого професійного училища №21, вищого 

художнього професійного училища №3, ресто-

ранного сервісу і туризму, ВПУ СОТ та  ВПУ 

№13 були організовані робочі зустрічі міського 

голови з керівництвом закладів за участю пред-

ставників підприємств, які відчувають потребу в 

робітничих кадрах, керівників структурних під-

розділів Івано-Франківської ОДА та міської ра-

ди, депутатів міської ради та ін. Обговорені 

проблемні питання, зокрема працевлаштування 

випускників закладів на підприємства міста. 

Проведено 3 засідання Дорадчої ради керівників 

промислових підприємств та керівників закладів 

професійної технічної освіти.  

Проведено 4 міських конкурси з визначення 

кращого за професією, а саме: з визначення 

кращого монтажника санітарно-технічних сис-

тем і устаткування; з визначення кращого слю-

саря з ремонту автомобілів; з визначення кращо-

го кондитера; з визначення кращого електромо-

нтера з ремонту та обслуговування електроуста-

ткування. 

Для школярів проведено: 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

- День відкритих дверей у ВПУ; 

- Свято "Фестиваль професій" у ВПУ; 

- загальноміську олімпіаду радіотехнічного на-

прямку на базі МЦНТТУМ; 

- загальноміський турнір "Шкільна кулінарна 

ліга" серед учнів 9-11 класів на базі Івано-

Франківського коледжу ресторанного сервісу і 

туризму Національного університету харчових 

технологій; 

- заняття "Школа гостинності" на базі Івано-

Франківського коледжу ресторанного сервісу і 

туризму Національного університету харчових 

технологій. 

Проводилися різноманітні профорієнтаційні 

заходи для молоді, зокрема "Ярмарки кар’єри", 

"Ярмарки професій", "Майстерні професій". 

Виготовлений інформаційний фільм "ВПУ за-

прошують на навчання". 

Оперативна ціль D.1.6.  Вдоскона-

лення системи підвищення кваліфі-

кації та перекваліфікації працівни-

ків у відповідності до потреб робо-

тодавців 

       

4.12. Сприяння працевлаштуванню 

ветеранів АТО та членів їх сімей шля-

хом їх професійної підготовки та ада-

птації до ринку праці 

200,0 80,0 17,0 63,0 50% 

У Центрі розвитку підприємництва "Бізнес-

Інкубатор" Інституту економіки та управління у 

нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ з ініціативи 

виконавчого комітету Івано-Франківської місь-

кої ради, впродовж березня-травня 2018 року 

проводились навчальні курси з основ програму-

вання для учасників, ветеранів АТО та членів їх 

сімей, а також з основ комп’ютерної грамоти 

для осіб – власників картки іванофранківця. Був 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

підготовлений спеціальний рекламний ролик, 

який впродовж лютого-березня транслювався на 

ТРК " Вежа”. 

Спеціальні сертифікати про проходження нав-

чання отримали 14 учасників АТО та 24 власни-

ки картки франківця. 

4.13. Бізнес школа для розвитку підп-

риємництва 
750,0 150,0 0 45,0 10% 

Учасниками ГО "Івано-Франківський ІТ клас-

тер": 

- домовлено про співпрацю з групою бізнес-

компаній та отримано згоду на роботу з їхніми 

бізнес-челенджами (серед компаній: ДТЕК, ОК-

КО, МХП та ін.); 

- розпочато роботу в напрямку пошуку іннова-

ційних рішень серед ІЕ компаній, кафедри уп-

равління бізнесом Прикарпатського національ-

ного університету ім.В.Стефаника, студентської 

спільноти stb:hub в форматі ідеатонів, хакатонів, 

брейнштормів. 

Відсутність достат-

нього фінансування 

Оперативна ціль D.1.7.  Проведення 

профорієнтаційної роботи серед мо-

лоді міста  

       

4.14. Івано-Франківський центр проф-

орієнтації учнівської молоді міста 
120,0 30,0 0 10,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

Стратегічна ціль D.2. Доступна 

медицина 
       

Оперативна ціль D.2.1.  Розробка 

електронної картки пацієнта 
       

4.15. Розробка системи електронної 

реєстратури та електронної картки 

пацієнта в медичних закладах міста 

700,0 200,0 0 0 15% 

Здійснюється за рахунок гранту Івано-

Франківської міської ради  від ІТ-компанії  

"Medics" 

Відсутні технічні 

можливості 

Оперативна ціль D.2.2.  Оснащення 

медичних закладів сучасним облад-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

нанням і застосування нових техно-

логій діагностики й лікування 

4.16. Забезпечення медичної амбула-

торії сімейної медицини села Микити-

нці необхідним обладнанням для про-

ведення ефективної та ранньої діагно-

стики 

380,0 380,0 0 380,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування 

4.17.Створення "Центру здоровʼя ди-

тини". Оснащення сучасним діагнос-

тичним обладнанням дитячих медич-

них закладів міста. 

4937,5 1920,0 0 1400,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансувавня 

на облаштування 

катамнестичного 

кабінету, педіатри-

чних відділень 

4.18. Покращення якості медичного 

обслуговування населення в первинній 

медичній допомозі м.Івано-

Франківська 

4300,0 300,0 0 300,0 10% 
Розроблена кошторисна документація. Розроб-

лено документи на тендер 
 

4.19. Покращення якості медичного 

обслуговування населення в Івано-

Франківській області шляхом викори-

тання інтервенційних методів ліку-

вання 

137280,0 29780,0 980,4 0 100% 

Закуплено: спірометр, комплектуючі для рент-

генапаратури; проведено 293 коронарографії; 

поставлено 161 стент. 

 

Оперативна ціль D.2.3. Створення 

нових сучасних підрозділів у медич-

них закладах, які відповідають пот-

ребам пацієнтів  

       

4.20. Організація та планування меди-

чної допомоги населенню міста, ре-

гіону, яка має бути спрямована на на-

дання високоспеціалізованої стаціона-

рної та амбулаторної допомоги шля-

хом використання інтервенційних 

117000,0 7000,0 0 0 0%  
Відсутність асигну-

вань 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

методів лікування 

Оперативна ціль D.2.4. Розробка та 

застосування енергоефективних 

заходів у роботі медичних закладів  

       

4.21. Покращення доступності та якос-

ті медичного обслуговування населен-

ня, покращення якості перебування 

відвідувачів і працівників в закладі, 

покращення енергоефективності та 

енергозбереження  

5500,0 500,0  29,5 100,0 30% 

Для покращення енергоефективності та енерго-

збереження було закуплено з Бюджету розвитку 

на суму 29,5 тис. грн.: 

Лампа LED – 3шт. – 0,3 тис. грн.; 

Світильник з лампою розжарювальною – 1шт. – 

0,1тис. грн.; 

Світильник LED – 12шт. – 3,2 тис. грн.; 

Світильник підвісний – 2 шт. – 0,3 тис. грн.; 

Блоки віконні – 3,9м2. – 7,3 тис. грн.; 

Блоки дверні – 9,1м2. – 18,3 тис. грн. 

СП "Міська поліклініка №5" КНП "ЦПМКДД" 

передбачено освоїти 950,0 тис. грн. на покра-

щення якості медичного обслуговування пацієн-

тів 

 

Стратегічна ціль D.3. Різнопрофіль-

не культурне середовище 
       

Оперативна ціль D.3.1.  Розвиток та 

підвищення просвітницької ролі 

соціокультурного потенціалу та ку-

льтурної спадщини 

       

4.22. Проведення святкових заходів до 

відзначення державних свят 
1058,0 328,0  1027,6 0 95% 

Всі заходи передбачені проектом виконуються 

впродовж року 
 

4.23. "Літо+" 60,0 20,0 20,0 0 100,0% 

Працівники бібліотек спільно з батьками, вчите-

лями, вихователями пришкільних таборів, вико-

ристовуючи інноваційні ігрові форми бібліотеч-

ної роботи, пов`язані з книгою і читанням, про-

вели тематичні різнопланові заходи – майстер-

класи, флешмоби, літературні читання, екоподо-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

рожі, прес-дайджести, інформаційні калейдос-

копи, відеомандрівки, презентації книг, малюн-

ки на асфальті,  бібліопікніки, азбуки безпеки, 

години веселого настрою, конкурси, інтелектуа-

льні завдання, рухливі ігри тощо. Заходи відбу-

валися в приміщенні бібліотек, на вулиці, в пар-

ку, на дитячих майданчиках, сквері міста й при-

міських сіл в рамках проведення міських фести-

валів та родинних свят.  Кожен захід в серед-

ньому відвідало 15 дітей. 

4.24. Екологія мовного середовища 

Івано-Франківська 
350,0 100,0 0 0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

Оперативна ціль D.3.2.  Забезпечен-

ня доступності та актуальності со-

ціально-культурних послуг для всіх 

категорій населення 

       

4.25. Фестиваль "Івано-Франківськ - 

місто для життя" та проведення свят-

кових заходів, присвячених Дню міста   

1166,5 281,1 246,2 0 100% 
Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.26. Відкритий конкурс юних викона-

вців на духових та ударних інструмен-

тах 

50,0 50,0 34,4 0 100% 

Проведено 6 конкурсів на базі ДМШ № 2 ім. В. 

Барвінського. Конкурси проходять один раз в 

два роки, останній шостий проведений в березні 

2018 року. За час існування конкурс здобув ви-

соку популярність, вийшов за межі Івано-

Франківської області. Участь у ньому беруть 

представники багатьох міст та областей Украї-

ни, зокрема Львівської, Тернопільської, Волин-

ської, Рівненської, Одеської, Чернівецької, Пол-

тавської та ін. 

 

4.27. Всеукраїнський конкурс юних 

виконавців ім.В.Лисенка 
95,0 40,0 0 0 0%  

Конкурс прово-

диться один раз у 

два роки. Буде про-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

І півріччі 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

водитись у 2019 

році 

4.28. Відкритий міський конкурс обра-

зотворчого мистецтва "Франковий 

мотив" 

37,0 10,0 0 0 50% 

Станом на 12.07.2018 року зареєстровано 130 

учасників конкурсу в 2018 році; отримано 135 

конкурсних робіт; визначено 26 переможців у 3 

номінаціях (за 3-ма віковими категоріями).  

Відкриття виставки 

конкурсних робіт та 

нагородження пе-

реможців 27 серпня 

2018 року. 

4.29. Фестиваль танцювального мис-

тецтва "Stanislaviv dance" 
100,0 30,0 26,7 0 100% 

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.30. Віртуальна реальність в бібліоте-

ках Івано-Франківська – спосіб вихо-

вати у дітей цікавість до бібліотеки та 

читання 

238,0 0 0 0 100% 
Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.31.  Фестиваль "Все українське на 

новий лад"  
575,0 185,0 0 185,0 0%  

Фестиваль буде 

проведено в серпні 

4.32. Фестиваль "Новорічні витребе-

ньки" 
270,0 70,0 70,0 0 100% 

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.33. Інформаційний простір для не-

зрячих 
790,0 790,0 0 0 50% 

Розроблено  та впроваджено версію сайту Івано-

Франківської централізованої бібліотечної сис-

теми для осіб з вадами зору. У бібліотеці-філії 

№4 створено робочу зону для осіб з вадами зо-

ру. Придбано аудіокниги для незрячих осіб. Да-

ний проект був поданий на конкурс проектів 

Фонду сприяння демократії посольства Сполу-

чених Штатів Америки в та не пройшов відбір. 

Не придбано спеці-

алізоване дорогова-

ртісне обладнання 

та ліцензійне про-

грамне забезпечен-

ня 

4.34. Капітальні ремонти в бібліотеках 

Департаменту культури 
1900,0 300,0 0 100,0 2% 

Виготовляється проектно-кошторисна докумен-

тація на "Капітальний ремонт приміщення біб-

ліотеки філії №5 по вул. Тролейбусна, 22А в м. 

Івано-Франківську". На даний момент готується 

документація для проектантів на виготовлення 

проектів на перепланування приміщення, систе-

му опалення, освітлення, пожежної та охоронної 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 
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міського 
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нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

сигналізації, системи пожежогасіння, водопо-

стачання та газопостачання. 

4.35. Капітальні ремонти в народних 

домах 
6000,0 2700,0 0 329,8 2% 

На капітальний ремонт актового та спортивного 

залів Муніципального Центру дозвілля вже ви-

готовлено проектно-кошторисну документацію, 

яка пройшла експертну перевірку і даний пакет 

документів, керуючись рішенням виконавчого 

комітету №557 від 24.05.2018р. "Про передачу 

проектно-кошторисної документації", вже пере-

дано на баланс Управління капітального будів-

ництва для проведення подальшої тендерної 

закупівлі.  

Капітальний ремонт фасадів Міського Народно-

го дому по вул. Вовчинецька, 188 в м. Івано-

Франківську вже виготовлено проектно-

кошторисну документацію  та направлено на 

експертну перевірку. 

 

4.36. Капітальні ремонти в школах 

Департаменту культури  
7916,0 3115,0 267,4 1552,6 15% 

Капітальний ремонт Дитячої музичної школи 

№2 (корпус І) по вул. Січових Стрільців, 88А в 

м. Івано-Франківську, перехідний об’єкт, роботи 

розпочато в 2017 р. та продовжено в 2018 р. На 

даний момент роботи завершено. На капіталь-

ний ремонт аудиторій та встановлення охорон-

но-пожежної сигналізації в Дитячій музичній 

школі №3 по вул. Галицька, 101 в м. Івано-

Франківську вже виготовлено проектно-

кошторисну документацію та направлено на 

експертну перевірку. На капітальний ремонт 

фасаду Дитячої Художньої школи по вул. Пав-

лика, 17 в м. Івано-Франківську вже виготовлено 

проектно-кошторисну документацію  та направ-

лено на експертну перевірку. 
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Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Оперативна ціль D.3.3.  Підтримка 

різноманітності мистецьких колек-

тивів для молоді сіл приміської зо-

ни. 

       

4.37. Концерти мистецьких колективів 

для молоді сіл приміської зони 
14,0 7,0 7,0 0 100% 

Проведено роботу зі сприяння відродженню, 

збереженню, розвитку народних, культурних 

традицій. Проводилось знайомство молоді сіл 

приміської зони з мистецькими колективами, 

кращими солістами та ансамблями м. Івано-

Франківська. 

 

4.38. Фестиваль "Різдво у Франківсь-

ку"  
639,0 119,0 74,1 0 100% 

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.39. Фестиваль "Купальська ніч" 290,0 60,0 0 0 100% 
Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.40. Фестиваль весільно-ресторанної 

музики "Лабух-ФЕСТ" 
330,0 100,0 0 0 0% 

У звітному періоді виконано всі заходи спрямо-

вані на підготовку проекту 

Фестиваль відбува-

тиметься в серпні 

4.41. Фестиваль патріотичної пісні 105,0 45,0 0 0 0%  

Фестиваль відбува-

тиметься в ІІ пів-

річчі 

4.42. Фестиваль духовної та естрадної 

пісні "Великодні дзвони" 
205,0 60,0 53,0 0 100% 

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.43. Фестиваль-конкурс молодіжної 

музики "Едельвейс" 
360,0 80,0 0 0 0%  

Фестиваль відбува-

тиметься в 2019 

році 

4.44. Фестиваль "Мамина пісня" 188,0 53,0 78,0 0 100% Фестиваль проведено у травні  

4.46. Збереження та популяризація 

самобутності українського мистецтва 

Прикарпаття народним вокальним 

ансамблем "Гуцулочки" 

220,0 70,0 0 0 5% 

Ансамбль "Гуцулочки" готовий працювати від-

повідно до  програм урочистих заходів, присвя-

чених визначним датам і подіям у житті міста, 

українського народу, а також забезпечення кон-

цертних програм під час візитів делегацій за 

кордон і приїзду  іноземних гостів та посадових 

осіб до нашого краю. Є записані аудіо-диски, 
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фільми. 

Всього по Стратегічному напряму 
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Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних напрямків 

Стратегічний напрямок 

Бюджет проектів на 2018-2020 роки 

(тис. грн.) 

Освоєно з місь-

кого бюджету у 

І півріччі 2018р., 

тис. грн. 

Потреба у фінансу-

ванні з міського 

бюджету, тис.грн. Всього 2018р. 

А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу 71 653,0 18 858,0 6 097,8 6 343,0 
В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої 

до довкілля інфраструктури 
2 626 114,3 4 964 449,7 159 659,75 276 361,5 

С. Місто відкритої влади та сучасного управління 29 866,5 27 096,5 300,0 110,0 

D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культур-

ного середовища 
364 743,0 54 778,1 3 168,6 12 872,1 

Разом, тис. грн 3 092 376,8 597 182,3 169 226,2 295 686,6 

 


