
1 

 

Інформація про виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища м. Івано-Франківська на 2016-2020 роки станом на 01.10.2018 р. 

 

Основні завдання програми: 

– попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом 

покращення роботи міських очисних споруд, реконструкції (ремонту) 

існуючих і будівництва нових каналізаційних мереж; 

– зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; 

– покращення екологічного стану міста, зменшення кількості твердих 

побутових відходів для захоронення на міському полігоні шляхом 

запровадження системи роздільного збору побутових відходів, забезпечення 

безпечного захоронення відходів, які не підлягають утилізації; 

– захист території від затоплення і підтоплення; 

– охорона і збільшення площ зелених насаджень; 

– забезпечення моніторингу стану навколишнього природного 

середовища; створення системи екологічної освіти та інформування населення 

про стан довкілля. 

 

Виконання природоохоронних заходів станом на 01.10.2018 р. 
тис. грн. 

Назва заходу План на 

рік 

Скори-

гований 

план на 

рік 

Профі-

нансова

но за 

звітний 

період 

Джерела 

фінансування 

Викорис-

тано 

Вико-

нання, 

% Обл. 

фонд 

ОНПС 

Міський 

бюджет 

розвитку 

інші 

Придбання посадкового мате-

ріалу для озеленення міста 

(саджанці дерев та кущів) 

500000,0 500000,0 405900,0   405900,0   405900,0 100,0 

Придбання обладнання (кон-

тейнерів) для збору твердих 

побутових відходів на терито-

рії Івано-Франківської місь-

кої ради (с.Крихівці) 

1200000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0   1000000,0 100,0 

Влаштування та утримання 

клумб, газонів, квітників, 

вазонів, молодих дерев, 

саджанців та інших елементів 

4000000,0 4000000,0 1732006,0   1732006,0   1732006,00 43,30 

Послуги з обрізування дерев 

(в т.ч. вздовж ліній) і кущів 

1300000,0 1300000,0 1136934,6   1136934,6   1136934,63 87,46 

Послуги з видалення дерев 2600000,0 2600000,0 1410209,39   1410209,39   1410209,39 54,24 

Послуги з корчування пнів 700000,0 601100,0 290401,74   290401,74   290401,74 48,31 

Послуги з садіння дерев і 

кущів 

900000,0 900000,0 633655,00   633655,00   633655,00 70,41 

Регулювання чисельності без-

притульних тварин та реєст-

рація тварин 

800000,0 800000,0 327205,01   327205,01   327205,01 40,90 

Утримання та ремонт парків, 

озер, рекреаційних зон в т.ч. 

берегів річок та організація 

рятування людей на водних 

об'єктах (КП Центр розвитку 

міста та рекреації) 

4000000,0 4000000,0 2845009,43   2845009,43   2845009,43 71,13 
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Будівництво каналізаційної 

мережі в с.Хриплин Івано-

Франківської міської ради 

5543928,0 5543928,0 5543928,0 398434,0 4149716,0 995778 5543928,0 23 

Фільтратопровід від полігону 

ТПВ в районі с. Рибне до 

точки врізки в міську каналі-

зацію в м. Івано-Франківську 

1137089,0 1137089,0 1137089,0 901381,0 235708,0   55 

Придбання сортувально-по-

дрібнюючого комплексу для 

сортування твердих побуто-

вих відходів м.Івано-Фран-

ківська 

5612415,0 5612415,0 5612415,0  5612415,0  5612415,0 100 

Утримання зелених насад-

жень у міському парку 

культури та відпочинку ім. 

Т.Г.Шевченка, у т.ч. у 2018 р. 

150000,0 150000,0 150000,00   150000,00   150000,00 100,00 

Утримання об'єктів природно-

заповідного фонду (утримання 

міського парку культури та від-

починку ім. Т.Г.Шевченка)  у 

2018р. 

3900000,0 3900000,0 3900000,0   3900000,0   3900000,00 100,00 

Проведення заходів з озеле-

нення с.Микитинці (на тери-

торії комунального дошкіль-

ного навчального закладу 

№25 «Янголятко» Івано-

Франківської міської ради) 

195000,0 195000,0 195000,0 195000,00     195000,00 100,00 

Оснащення Івано-Франків-

ської міської дитячої екологіч-

ної станції приладами, облад-

нанням, інвентарем 

50000,0 50000,0 50000,0 50000,00     50000,00 50,00 

Придбання посадкового мате-

ріалу для озеленення території 

Івано-Франківської міської дитя-

чої екологічної станції 

30000,0 30000,0 30000,0 30000,00     30000,00 29,95 

Проведення заходів з охорони 

підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення на території 

спортивної школи №3 по вул. 

Незалежності, 152б 

50000,0 50000,0 50000,0 50000,0     

Всього 32668432 32369532 26449753 2624815 22829160 995778 25262664 78 

Відповідно до „Програми охорони навколишнього природного середо-

вища м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки” підготовлено і подано у 

встановленому порядку в управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 14 запитів на виділення у 2018 році з обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища (далі – ОНПС) коштів на 

загальну суму 22095,0 тис. грн. на реалізацію природоохоронних заходів на 

території міської ради. 

На подані запити з обласного фонду у 2018 році виділено 1325,0 тис. грн. 

на реалізацію природоохоронних заходів: проведення заходів з озеленення 

с.Микитинці (на території комунального дошкільного навчального закладу 

№25 «Янголятко» Івано-Франківської міської ради); придбання обладнання 

(контейнерів) для збору твердих побутових відходів на території Івано-

Франківської міської ради (с.Крихівці); оснащення Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції приладами, обладнанням, інвентарем; придбання 
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посадкового матеріалу для озеленення території Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; проведення заходів з охорони підземних вод та 

ліквідації джерел їх забруднення на території спортивної школи №3 по вул. 

Незалежності, 152б (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації). 

Підготовлено необхідні документи і організовано проведення засідання 

комісії з розподілу коштів міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища (ОНПС), під час якого згідно з поданим запитом 

виділено кошти Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 

– на суму 200 тис. грн. 

На підставі попередніх статистичних даних про викиди в атмосферу і за 

даними Головного управління ДФС України в області про сплату екологічного 

податку суб'єктами господарювання в м. Івано-Франківську виконано аналіз 

сплати згаданого податку за 2017 рік. Згідно з результатами аналізу та 

висновками Головного управління ДФС в області, розміри екологічного 

податку, сплаченого суб’єктами господарювання, зареєстрованими на 

території міської ради, за 2017 рік, відповідає чинному законодавству. 
 У розділі „Діяльність з енергозбереження та екології” офіційного сайту міста 
постійно розміщується актуальна інформація з питань охорони довкілля. Впродовж 
шести місяців 2018 року на сайті міста опубліковано 16 повідомлень про результати 
екологічного моніторингу, утворення твердих побутових відходів та викидів в 
атмосферу на території міської ради, про природоохоронні акції, семінари та науково-
практичні конференції, що проводилися у місті, щодо охорони об’єктів рослинного і 
тваринного світу тощо. 

Проводилася інформаційна кампанія серед учнів, студентів ПТУ, 
коледжів та вищих навчальних закладів з пропаганди охорони довкілля. Так, за 
ініціативою управління економічного та інтеграційного розвитку у травні у 
закладах освіти м. Івано-Франківська з нагоди відзначення у 2018 році 
Міжнародного дня біорізноманіття проведені тематичні виховні заходи, під 
час яких учням розповідали про важливість збереження біорізноманіття та 
усвідомлення відповідальності за збереження цієї дорогоцінної спадщини для 
нинішніх та прийдешніх поколінь. 

З метою привернення уваги мешканців та гостей міста до екологічних 
проблем управлінням вжито заходів для проведення у місті всесвітньої акції 
„Година Землі”. 24.03.2018р. з 20.30. год. на годину на вулицях міста загасили 
ліхтарі, а також освітлення телевізійної вежі. Символічне вимкнення світла у 
місті демонструвало готовність взяти на себе зобов’язання піклуватися про 
природу щодня. Захід проводився на Вічевому Майдані. Його учасники 
насолоджувалися fire show від театру вогню „Коли приходить ніч”, слухали 
акустичний концерт молодих виконавців, мали змогу провести час у дружній 
атмосфері та зробити фото з символом WWF-панди. 

http://gk-press.if.ua/ivano-frankivsk-doluchyvsya-do-godyny-zemli-2/

