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Звіт про роботу управління економічного та інтеграційного 

розвитку  
 

Діяльність управління економічного та інтеграційного розвитку 

спрямована на вдосконалення форм і методів економічного аналізу, 

оперативного та стратегічного планування, енергозбереження, співпраці з 

промисловими підприємствами та суб'єктами підприємницької діяльності, 

туристичними організаціями, сприяння розвитку підприємництва та сфери обігу 

споживчих товарів і послуг, які, в свою чергу, сприяють наповненню міського 

бюджету, збільшенню робочих місць, соціальному, культурному та 

економічному розвитку міста Івано-Франківська. 
 

Економічний розвиток та стратегічне планування 

 

Успіхи міста Івано-Франківська підтверджуються лідерськими позиціями в 

різноманітних рейтингах за результатами аналізу прозорості та відкритості. 

До прикладу, за результатами щорічного моніторингу міст України за 

індексом публічності міської влади Івано-Франківськ став лідером. Із загальним 

результатом 78% наше місто вийшло на першу сходинку. 

На основі підготовленої управлінням економічного та інтеграційного 

розвитку інформації рейтинговим агентством "Кредит-Рейтинг" розроблено 

Інвестиційний паспорт міста Івано-Франківська, а 31 серпня 2018 року прийнято 

рішення щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості міста до 

найвищого "uaINV5". Наявність позитивної кредитної історії міста є важливим 

показником для потенційних інвесторів. 

Також Івано-Франківськ здобув перше місце у рейтингу прозорості 

інвестиційного сектору 100 найбільших міст України, який проводило 

Українське представництво міжнародної антикорупційної мережі Transparency 

International  в рамках програми Transparent cities.  

Надано інформацію для Офісу ефективного регулювання (BRDO) з метою 

підготовки до рейтингу Regional Doing Business-2018, на основі якої Івано-

Франківськ зайняв друге місце серед регіонів за рівнем комфортності для 

ведення бізнесу в Україні.  

У місті Івано-Франківську діє Стратегія розвитку міста Івано-Франківська 

на період до 2028 року, розроблена у співпраці з Проектом "Партнерство для 

розвитку міст" (ПРОМІС), який впроваджується Федерацією канадських 

муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади, та з урахуванням думки 

громадськості. З метою проведення моніторингу підготовлено інформацію про 

виконання Плану реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку міста Івано-

Франківська, який містить 140 проектів. Інформацію про моніторинг Стратегії 

презентовано на засіданні Комітету з управління впровадженням Стратегії 

розвитку міста Івано-Франківська та розміщено на офіційному сайті міста Івано-

Франківська www.mvk.if.ua в розділі "Бізнес та інвестиції" – "Стратегія 

економічного розвитку".  Також надано проектні пропозиції для включення їх до 

Плану заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Івано-

Франківської області на період до 2020 року". 

http://www.mvk.if.ua/
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Підготовлено інформацію "Досвід Івано-Франківська щодо написання та 

реалізації стратегії розвитку міста" для видання "Кращі практики" Асоціації міст 

України. 

 На основі аналізу результатів економічного і соціального розвитку 

території міської ради та невирішених проблем у 2018 році розроблено та 

затверджено сесією міської ради Програму економічного і соціального розвитку 

м.Івано-Франківська на 2019-2020 роки, в якій визначено основні завдання, цілі 

та пріоритети економічного і соціального розвитку, запропоновано ряд заходів, 

що сприятимуть зміцненню економічного та інвестиційного потенціалу міста, 

підвищенню рівня і якості життя населення.  

Інформацію про основні досягнення та перспективи розвитку міста Івано-

Франківська надіслано Надзвичайному і Повноважному Послу України в 

Йорданському Хашимітському Королівстві. 

Підготовлено та розміщено на он-лайн платформі Автоматизованої 

системи муніципальної статистики Асоціації міст України розширену 

інформацію про економічний і соціальний розвиток міста Івано-Франківська за 

2017 рік.   

 16 листопада 2018 року у рамках співпраці Проекту "Партнерство для 

розвитку міст" (ПРОМІС), Асоціації міст України та Івано-Франківської міської 

ради організовано круглий стіл, на якому відбулася презентація та передача 

місту нового електронного порталу "Вітрина даних". Івано-Франківськ став 

першим містом України – учасником пілотного проекту, для якого розроблено 

даний портал. 

Розроблено "План місцевого економічного розвитку м.Івано-Франківська 

до 2020 року"  в рамках ініціативи "Мери за економічне зростання", який було 

високо оцінено експертами Світового Банку та нагороджено Дипломом. План 

МЕР відповідає Стратегії розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 

року.   

Для приведення нормативних актів міської ради у відповідність до 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами) розроблено 

ряд рішень. Зокрема, щодо встановлення місцевих податків і зборів на території 

м.Івано-Франківська та ставок  податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. Для забезпечення соціального захисту окремих категорій 

платників податків фізичних осіб розроблено проект рішення міської ради "Про 

надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на території м. Івано-Франківська на 2019 рік". Відповідно до Закону 

України від 23.11.2018р. №2628-VІІІ "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 

адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" внесено зміни в 

Положення про туристичний збір. 

Здійснено аналіз перебування туристів та гостей у м.Івано-Франківську 

впродовж 2016 року (за даними української телекомунікаційної компанії 

"Київстар"), а також за 2017 рік (за даними української телекомунікаційної 

компанії "Vodafone"). Інформації надано міському голові та розміщено на 

офіційному сайті міста Івано-Франківська. 

З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста шляхом 

залучення додаткових надходжень до міського бюджету здійснюється 
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моніторинг виконання заходів щодо наповнення бюджету міста у 2018 році, які 

затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради  від 01.03.2018р. №239.  

 Підготовлено та подано пакет документів на розгляд регіональної комісії 

для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).  Підготовлено два проекти: 

"Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" в м.Івано-Франківську" – 

(загальна вартість проекту – 70597,501тис.грн.) та "Будівництво басейну в ФОК 

в м.Івано-Франківську, вул.Симоненка,13" – (загальна вартість проекту – 

93796,4тис.грн.). 

Відповідно до звернень мешканців міста та відповідних висновків 

управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та 

діяльності правоохоронних органів міської ради та фінансового управління 

підготовлено 11 проектів рішень виконавчого комітету міської ради "Про 

виділення коштів з резервного фонду міського бюджету", якими надано 

матеріальну допомогу 13 мешканцям Івано-Франківської міської ради на 

загальну суму 156,0 тис.грн. Всього з резервного фонду міського бюджету 

використано кошти в сумі 721,3 тис.грн. 

Організовано та проведено у квітні 15-ту церемонію нагородження 

переможців акції вшанування лідерів економічного розвитку "Тріумф-2017". 

Акцію  проведено з метою визначення його найуспішніших суб'єктів 

господарської діяльності та ознайомлення громади міста з їх здобутками. 

Переможців визначено у 12 номінаціях. Серед вже традиційних номінацій – 

"Найбільший платник податків до місцевого бюджету у 2017 році", "Краще 

підприємство-експортер" та "Соціально-відповідальне підприємство", було 

чимало нових номінацій, зокрема: "Лідер впровадження енергоощадних 

технологій у 2017 році", "Краща кав’ярня року", "Кращий салон краси року", 

"Кращий готель-мотель", "Інноваційне підприємство малого бізнесу","Успішний 

менеджер – жінка","Кращий   навчальний заклад   з підготовки  робітничих 

кадрів", "Краще підприємство 2017 року в галузі інформаційних технологій". Не 

оминули увагою і лідера номінацій переможців акції "Тріумф" 2003-2016 років, 

ним стало ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат".  

 У рамках відзначення 356-ї річниці заснування міста Івано-Франківська 

вже втретє спільно з ВНЗ міста проведено науково-популярний захід "Науковий 

пікнік". Особливість "Наукового пікніка" полягає в тому, що відвідувачі не 

тільки дізнаються про незвичайні властивості речовин, які щодня 

використовують у побуті,  та спостерігають за лабораторними дослідами, але  

можуть провести такі досліди власноруч. Підготовлено інформацію про 

співпрацю з вищими навчальними закладами в рамках виконання Меморандумів 

про співпрацю. 
 Спільно з управлінням інвестиційної політики організовано та проведено 

28 вересня 2018 року ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

"Партнерство і Перспектива" та урочисту церемонію вручення Призу Європи. 

 Участь у заході взяли потенційні інвестори, делегації з наших міст-

партнерів, представники іноземних дипломатичних місій в Україні, міжнародних 

фінансових інституцій, фондів, сфери бізнесу, освіти та культури, народні 

депутати, очільники міст та областей. У  заході взяли участь 7 офіційних 
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делегацій з поріднених і партнерських міст за кордоном та 3 іноземні 

дипломатичні місії в Україні. 

 Підготовлено інформацію про потенціал міста Івано-Франківська для 

розміщення в альманасі "Ділова Івано-Франківщина".  

Підготовлено презентації: на засідання Дорадчої ради при міському 

голові про економічний і соціальний розвиток міста Івано-Франківська за 2017 

рік, "У пошуку методів пришвидшення розвитку міст і регіонів Центральної та 

східної Європи" для представлення міста на Міжнародному економічному 

форумі в м.Жешув (РП), "Про організацію роботи зі стратегічного планування 

міста Івано-Франківська" для навчального візиту в рамках проекту USAID, "Про 

соціально-економічний розвиток міста Івано-Франківська" на зустріч з 

представниками Тернопільської міської ради, "Формування високого рівня 

привабливості Івано-Франківська, як одна із основних умов залучення 

інвестицій" для участі у міжнародному форумі в м.Брест (Республіка Білорусь), 

"Івано-Франківськ  - місто комфортного проживання" для презентації на IV 

Міжнародному інвестиційно-економічному форумі та ряд інших. 

 

Розвиток промислового комплексу 
З метою створення умов для розширення виробничих потужностей, 

залучення інвестицій, створення нових робочих місць, впровадження передового 

досвіду, освоєння нових технологій та інновацій, зміцнення міжгалузевих і 

міжрегіональних зв’язків налагоджено тісну співпрацю з промисловими 

підприємствами міста, іншими суб’єктами господарської діяльності.  

Відбулося 4 засідання Дорадчої Ради при міському голові. Під час 

засідання 02.03.2018р. підведено підсумки співпраці за 2017 рік, затверджено 

план діяльності на 2018 рік, обговорено стан справ на ПрАТ "Івано-

Франківський локомотиворемонтний завод", подано кандидатуру 

Д.Д.Втерковського на присвоєння звання почесного громадянина Івано-

Франківська,  а також обговорено зміни в трудовому законодавстві. За 

результатами засідання було підготовлено проект рішення міської ради "Про 

присвоєння звання "Почесний Громадянин міста Івано-Франківська", 

02.05.2018р. однойменне рішення сесії міської ради було прийняте; 08.06.2018р. 

проведено чергове засідання Дорадчої ради на ТДВ "Івано-Франківський 

хлібокомбінат", під час якого підприємства харчопереробної галузі презентували 

зразки інноваційної продукції, а також відбулося обговорення шляхів 

покращення співпраці місцевих виробників з торговими мережами міста та 

залучення місцевих харчопереробних підприємств до участі у тендерах на 

харчування у дошкільних, шкільних та інших закладах освіти міста; 26.12.2018р. 

проведено підсумкове за рік засідання Дорадчої ради. 

Здійснювалась постійна тісна співпраця з Радою підприємців при 

виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради, громадськими 

організаціями, структурами підтримки бізнесу, підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм власності з питань розвитку та підтримки бізнесу, 

вирішення актуальних проблем місцевого підприємництва. У 2018 році 

проведено 4 засідання: 05.03.2018р., в ході якого обговорено окремі моменти 

впровадження в дію Порядку розміщення вивісок у Івано-Франківську; 

19.06.2018р. - обговорено проекти регуляторних актів, які вносилися на розгляд 



5 
 

чергової сесії міської ради; 12.12.2018р. – розглянуто проект Програми 

посилення конкурентоспроможності малого й середнього підприємництва на 

2019-2021рр., за результатами якого було внесено доповнення до даного 

проекту; 23.11.2018р. разом з управлінням праці організовано та проведено 

спільне засідання Дорадчих рад та Ради підприємців, а саме форум "Роботодавці 

і навчальні заклади" за участю керівників промислових підприємств, 

підприємців, професійно-технічних навчальних закладів, університетів міста, 

представників міського центру зайнятості та профспілок. Під час заходу 

обговорено питання щодо стажування та працевлаштування студентів ВНЗ та 

учнів ПТНЗ на промислових підприємствах міста. Роботодавці інформували про 

свою зацікавленість у кваліфікованих кадрах, про збільшення кількості вакансій 

саме робітничих спеціальностей на своїх підприємствах та про готовність брати 

учнів на проходження практики з подальшим працевлаштуванням. Керівники 

професійно-технічних навчальних закладів деталізували спеціалізацію кожного 

із своїх випускників та навели приклади успішної співпраці з роботодавцями 

нашого міста. Особливу увагу на форумі було приділено стажуванню та 

працевлаштуванню випускників - жінок. 

В ході засідань Ради підприємців при виконавчому комітеті, Дорадчої ради 

при міському голові з керівниками підприємств та підприємцями обговорюються 

актуальні питання працевлаштування населення, здійснюється аналіз факторів, 

які впливають на рівень зайнятості в місті, узагальнюються пропозиції щодо 

забезпечення його зростання, проводиться інформаційно - роз’яснювальна 

робота щодо вжиття заходів з метою популяризації робітничих професій та 

здійснюються поточні роз’яснення виконання вимог Закону України "Про 

зайнятість населення". 

З метою впровадження картки іванофранківця продовжено роботу з 

основними харчопереробними підприємствами щодо можливості реалізації 

продукції зі знижкою у соціальних магазинах міста, а також у фірмовій мережі 

кожного з місцевих виробників. Для організації стабільної співпраці періодично 

проводяться переговори з керівниками харчопереробних підприємств щодо 

кількості, обсягу поставок продукції у соціальні магазини та цінової політики на 

визначені види продукції. Забезпечено реалізацію продукції зі знижкою у 

фірмових мережах,  в результаті чого з вересня 2018 року мешканці міста при 

наявності картки іванофранківця мають змогу придбати 4 види соціального хліба 

(для прикладу, Формовий звичайний, Луцький подовий, Дарницький) у фірмовій 

мережі ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат" зі знижкою 5%. 

В рамках здійснення підготовчих заходів до Дня міста реалізовано ідею 

проведення у місті першого етнофестивалю "Край.ка", під час якого місцеві 

дизайнери – представники малого підприємництва у Івано-Франківську - 

презентували франківцям та гостям міста традиційний національний одяг з 

етнічними мотивами. Досвід проведення такого фестивалю виявився вдалим, 

захід отримав багато позитивних відгуків.  

З метою популяризації місцевої продукції та сприяння в реалізації 

місцевим товаровиробникам проводяться промоційні акції "Купуємо івано-

франківське – даємо роботу іванофранківцям", щорічні передсвяткові ярмарки, 

тематичні фестивалі тощо. Так, у квітні поточного року організовано та 

проведено одночасно з передвеликоднім ярмарком традиційну акцію "Купуємо 
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івано-франківське – даємо роботу іванофранківцям". Учасниками акції були 

понад 20 суб’єктів господарювання - промислові підприємства Івано-

Франківська: ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат", ПАТ "Івано-

Франківський м’ясокомбінат", ТДВ "Івано-Франківський міськмолокозавод", 

ПАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", ПАТ ВТКФ "Ласощі", ТзОВ 

"Лігос", ТДВ "Полонина" та інші. Серед учасників були також місцеві 

підприємці – хлібопекарі. 

Мешканці та гості міста мали змогу більш детально ознайомитися з 

напрямками виробничої діяльності промислового комплексу Івано-Франківська. 

Під час акції відбулися конкурси на Великодню тематику: краща паска 

(переможець – ТОВ "Надія"), краща писанка (ПП Федик Н.Р.), кращий 

великодній кошик (ПАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика"), кращий 

кондитерський виріб (ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат") та кращий 

м’ясний смаколик (ПП Дорожівський Ю.І.). Переможці у зазначених номінаціях 

нагороджені дипломами. 

У серпні – вересні поточного року організовано та проведено тематичні 

фестивалі "Свято винограду та вина" і "Свято хліба та сиру". Фестивалі 

проведено на належному рівні за участю понад 50-ти місцевих виробників та  

підприємців - хлібопекарів регіону. 

Позитивними моментами у проведенні таких заходів для підприємств є 

можливість нарощувати обсяги виробництва і реалізації, орієнтуючись на 

місцевого споживача, для мешканців міста – можливість ознайомлення з 

промисловим потенціалом міста, у тому числі для молоді – потенційне 

працевлаштування, для міста - наповнення міського бюджету, промоція міста та 

місцевого виробника. 

З метою сприяння місцевим виробникам в реалізації продукції, розширенні 

діючих та пошуку нових ринків збуту здійснюється інформаційна підтримка 

промислових підприємств міста щодо участі у тендерних закупівлях, зокрема 

щодо дати проведення конкурсних торгів, терміну подачі та вимог заповнення 

заявки учасника, технічних вимог до предмету тендерних закупівель, пакету 

необхідних документів тощо. 

27.03.2018р. організовано та проведено семінар для членів Дорадчої ради 

та Ради підприємців на тему здійснення публічних закупівель та роботи в 

системі Prozorro. У заході взяли участь близько 50 суб’єктів господарювання; 

21.09.2018р. організовано та проведено спільний навчальний захід для 

замовників Івано-Франківської міської ради та учасників з питань публічних 

закупівель. Захід відбувся за участю міського голови, а також представників 

департаменту регулювання закупівель Мінекономрозвитку України. У заході 

взяли участь понад 30 суб’єктів господарювання. 

В результаті спільної роботи обсяг реалізованої продукції промисловими 

підприємствами основного кола за 11 місяців 2018 року в м. Івано-Франківську 

склав близько 11 731,2 млн. грн. проти 9 556,7 млн. грн. за аналогічний період 

2017 року, темп росту становить 122,7%. 

07.09.2018р. організовано та проведено урочистості до відзначення Дня 

підприємця. Кращих платників податків – представників малого та середнього 

бізнесу Івано-Франківська нагороджено грамотами виконавчого комітету та 

відзначено подяками міського голови. Захід відбувся за участі громадськості, 
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ЗМІ, членів Ради підприємців, Дорадчої ради, заступника міського голови та 

інших представників виконавчого комітету міської ради. 

Подано пропозиції щодо відзначення Дня машинобудівника та Дня 

працівників харчової промисловості, опрацьовано з керівниками підприємств, 

сформовано та надано перелік кращих працівників підприємств зазначених вище 

галузей: (ДП ВО "Карпати", ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад", до 

десятиріччя з дати заснування підприємства - ТзОВ "Тайко Електронікс Юкрейн 

Лімітед", ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат", ТОВ "Залізнична пекарня") 

до нагородження грамотами виконавчого комітету та подяками міського голови.  

 

Розвиток середнього і малого бізнесу 

В Івано-Франківську створено сприятливі умови для розвитку бізнесу. 

Зокрема на території міста працює 3559 економічно активних підприємств - 

суб’єктів господарської діяльності (на 350 підприємств більше, ніж у 

попередньому році). Частка у загальній кількості підприємств: великих 

підприємств – 0,1%, середніх - 3,5%, малих - 96,4%. 

Варто зазначити, що Івано-Франківськ за кількістю малих підприємств на 

10 тис. наявного населення займає 5 місце серед обласних центрів України. А 

також перше місце за кількістю малих і середніх підприємств на 10 тисяч 

населення серед обласних центрів з аналогічною чисельністю населення. 

Крім того, протягом року кількість зареєстрованих фізичних осіб-

підприємців на 846 одиниць перевищила кількість тих, що припинили свою 

діяльність, кількість юридичних осіб – перевищила на 262 одиниць.  

 Важливо, що суб'єкти підприємницької діяльності, особливо ФО-

підприємці, зареєстрували свою діяльність в різних сферах, а не тільки в 

торгівлі, як це було раніше (≈90%). 

Зокрема, у 2018 році із 1952-х новозареєстрованих ФО-підприємців, 

здійснюють діяльність в: ІТ-сфері, інформації та телекомунікації – 15%; туризмі 

та організації харчування – 10%; професійній, науковій та технічній діяльності – 

8%; переробній галузі – 5%. 

Станом на 01.01.2019р. зареєстровано 25718 СПД, що на 1108 більше, ніж 

на початок 2018 року. 

З метою підтримки бізнесу та надання допомоги підприємцям-початківцям 

забезпечено функціонування Центру розвитку підприємництва "Бізнес-

інкубатор" при ІФНТУНГ, на базі якого потенційні та діючі суб’єкти 
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Кількість  малих і середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення
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підприємництва мають можливість отримати комплекс бізнес-послуг на 

безкоштовній основі.  

На виконання договору про співпрацю з Івано-Франківським національним 

технічним університетом нафти і газу управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку спільно з управлінням праці протягом року двічі 

організовано двомісячний курс навчань з основ комп’ютерної грамоти для 

учасників АТО, членів їх сімей та для пенсіонерів - власників картки 

іванофранківця, а саме у квітні – травні та у жовтні-листопаді 2018 року. 

Навчання проводилися у ЦРП  "Бізнес-Інкубатор". Всього навчання пройшли 

понад 80 учасників АТО та людей літнього віку. По закінченню навчань - 

05.06.2018р. та 18.12.2018р. відбулося урочисте вручення міським головою 

учасникам відповідних сертифікатів.  

У співпраці з експертами українсько-канадського проекту "Партнерство 

для розвитку міст" (ПРОМІС) розроблено проект Програми посилення 

конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва в м.Івано-

Франківську, яка узгоджена із пріоритетними напрямами, завданнями Стратегії 

розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року. У Програмі визначено 

5 основних цілей: 1) покращення умов  розвитку бізнес-клімату міста; 2) 

розвиток жіночого підприємництва; 3) співпраця влади та малого й середнього 

підприємництва; 4) залучення інвестицій у малий та середній бізнес; 5) 

підвищення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва. 

Програму затверджено рішенням сесії міської ради від 14.12.2018р. №332.  

З метою сприяння розвитку підприємницької діяльності, надання 

фінансової підтримки суб’єктам господарювання міста для створення нових 

робочих місць вперше проведено конкурс стартапів. Згідно з рішенням міської 

ради від 30.08.2017р. №212-15 "Про затвердження Положення про конкурсний 

відбір стартапів для реалізації у місті Івано-Франківську", розпорядженням 

міського голови від 29.09.2017р. №546-р "Про створення конкурсної комісії 

щодо проведення конкурсного відбору з визначення переможців з метою 

реалізації стартапів у місті Івано-Франківську" у березні 2018 року проведено 

конкурсний відбір проектів стартапів на умовах інноваційності. За результатами 

двох засідань конкурсної комісії з-поміж 15-ти учасників комісією обрано 4 

переможці, проекти яких, після збору пакету необхідних документів, 

профінансовано на загальну суму 250,0 тис.грн.  

Здійснено сприяння в організації та проведенні 06.06.2018р. семінару для 

представників малого та середнього бізнесу Івано-Франківська на тему 

"Можливості та виклики для розвитку МСБ в контексті програми "Горизонт 

2020". Захід організовано у співпраці з ГО "Громадський центр "Еталон" та 

Національним контактним пунктом Рамкової програми Європейського Союзу з 

досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (м. Кропивницький) за напрямом "Малі 

та середні підприємства".  

Організовано та проведено зустріч у форматі круглого столу "Активізація 

участі жінок у бізнесі" в рамках проекту "SheEmpowers – розширення 

можливостей жінок в економічному житті міста Івано-Франківська". Під час 

зустрічі обговорено можливості жінок у бізнесі, відзначено жінок як ефективних 

управлінців, визначено пріоритетні напрямки розвитку жіночого бізнесу в місті, 

а також представлено проект Програми посилення конкурентоспроможності 
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малого і середнього підприємництва у м. Івано-Франківську на 2019 – 2021р.р., 

однією з цілей якої є розвиток жіночого підприємництва. Учасники мали змогу 

обговорити даний проект, визначити пріоритети розвитку жіночого 

підприємництва та надати пропозиції для включення їх в проект Програми. 

 

Регуляторна політика у сфері господарської діяльності 

Для забезпечення дії принципів здійснення регуляторної політики 

управлінням  економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету 

міської ради здійснюється координація діяльності з реалізації регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності у місті Івано-Франківську. Це, в свою 

чергу, передбачає забезпечення повноти та якості виконання структурними 

підрозділами міської ради, її виконавчого комітету вимог чинного 

регуляторного законодавства, а також здійснення моніторингу, перегляду та 

аналізу дії регуляторних актів спільно з їх розробниками. 

Протягом 2018 року управлінням економічного та інтеграційного розвитку 

своєчасно та у повному обсязі забезпечено дотримання процедури прийняття і 

відстеження результативності поточних регуляторних актів. 

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної 

діяльності робота проводилася у таких напрямках: 

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів; 

- оприлюднення проектів регуляторних актів та документів, які 

супроводжують  процес здійснення регуляторної діяльності; 

- залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та 

громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у 

сфері підприємництва; 

- проведення відстеження результативності регуляторних актів; 

- ведення реєстру регуляторних актів. 

Для забезпечення відкритості регуляторного процесу рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 07.12.2017р. №1111 затверджено План 

діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регулятор-

них актів на 2018  рік та відповідно рішенням міської ради від 15.12.2017р. 

№363-17 затверджено План діяльності Івано-Франківської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.  

Протягом 2018 року управлінням економічного та інтеграційного розвитку 

внесено змін та доповнень, зокрема на основі звернень розробників проектів 

регуляторних актів: 

- до рішення виконавчого комітету від 07.12.2017р. №1111 –                            

13 доповнень; 

- до рішення міської ради від 15.12.2017р.  № 363-17  –  6 доповнень. 

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності" забезпечено дотримання процедури 

прийняття та відстеження результативності поточних регуляторних актів, 

поданих структурними підрозділами виконавчого комітету, своєчасно та у 

повному обсязі.  

На  підставі  Планів  з  підготовки  регуляторних  актів  на  2018 рік 

забезпечено належну підготовку структурними підрозділами міської ради, її 

виконавчого комітету 25 проектів регуляторних актів, з них прийнято 12 
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регуляторних актів, у тому числі 4 рішення міської ради, 8 регуляторних актів 

перебувають у процедурі розгляду та прийняття, проведено 22 відкритих 

громадських обговорень відповідно.  

Погодження проектів регуляторних актів – рішень міської ради здійснено в 

Державній регуляторній службі України. 

 Інформація про здійснення покрокових заходів згідно з процедурою 

розгляду та прийняття регуляторного акту, а саме: зміни до Плану (у разі 

необхідності внесення доповнень), повідомлення про оприлюднення проектів 

регуляторних актів, а також проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного 

впливу регуляторних актів, звіти про відстеження результативності 

регуляторних актів, інформація про здійснення регуляторної діяльності 

оприлюднювалася на офіційній сторінці виконавчого комітету міської ради в 

мережі Інтернет. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів 

в обов’язковому порядку відповідно до вимог Положення друкувалися на 

шпальтах газети "Західний кур’єр".  

 Відповідно до плану-графіку проведено відстеження результативності 

регуляторних актів у 2018 році з метою оцінки стану впровадження  

регуляторних актів та досягнення  ними  цілей, задекларованих при їх 

прийнятті, було здійснено 29 відстежень результативності регуляторних  актів,  

з  них  14 – базові,  15 – повторні.  

 Кількісна та якісна оцінка застосованого державного регулювання 

дозволяє стверджувати  про  досягнення  цілей,  визначених  при  розробці  

більшості регуляторних  актів.   

 Також у 2018 році з метою забезпечення дотримання державної 

регуляторної політики структурними  підрозділами Івано-Франківської міської 

ради, її виконавчого комітету, працівниками відділу  промисловості та розвитку 

підприємництва підготовлено однойменний проект рішення, внесено на розгляд 

виконавчого комітету та 22.02.2018р. відповідне рішення було прийняте. 

Рішенням передбачено проведення інвентаризації діючих регуляторних актів та 

посилення контролю щодо якості і своєчасності підготовки регуляторних актів 

структурними підрозділами міської ради, її виконавчого комітету. 

 

Енергозбереження та екологія 

Основні напрями і заходи місцевої політики щодо забезпечення сталого 

енергоощадного розвитку та охорони довкілля у м.Івано-Франківську визначені 

"Програмою сталого енергетичного розвитку м. Івано-Франківська на період до 

2020р." та "Програмою охорони навколишнього природного середовища 

м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки". 

Здійснюється забезпечення і вдосконалення функціонування єдиної 

автоматизованої системи моніторингу і аналізу споживання енергоносіїв та 

комунальних послуг закладами бюджетної сфери. До роботи у системі залучені 

усі 95 закладів освіти (за програмою, розробленою ТОВ "ФІАТУ"), а також усі 

57 будівель закладів охорони здоров’я та культури (програма "Smart City" 

компанії ТОВ "uMuni"), якими вноситься до баз даних обох систем інформація 

про споживання усіх видів енергоносіїв. 

Зібрано і узагальнено інформацію, підготовлено презентації про 

фінансування і виконання на території міської ради природоохоронних заходів, 
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затверджених "Програмою охорони навколишнього природного середовища 

міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки", затвердженою рішенням міської 

ради від 02.05.2018 №103-19, а також заходів "Програми сталого енергетичного 

розвитку м.Івано-Франківська на період до 2020 р." у редакції, затвердженій 

рішенням міської ради від 28.07.2015р.  № 1807-56. 

Вивчено порядок підготовки моніторингового звіту про виконання вимог 

Угоди мерів, підготовлено та надіслано запити про подання відповідної 

інформації усім виконавчим органам міської ради та комунальним 

підприємствам, які беруть участь у реалізації "Програми сталого енергетичного 

розвитку м.Івано-Франківська на період до 2020 р.". 

Постійно здійснюється моніторинг використання енергоресурсів 

установами та закладами, що фінансуються з міського бюджету, щоквартально – 

аналіз дотримання встановлених лімітів та виконання плану заходів з 

енергозбереження, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради 

від 07.03.2018р. №251 "Про використання лімітів споживання енергоносіїв і 

комунальних послуг у 2017 році виконавчими органами Івано-Франківської 

міської ради та підпорядкованими їм бюджетними закладами". 

Розпочато роботу із встановлення у бюджетних закладах міста засобів 

дистанційної передачі даних про споживання енергоносіїв та заміни приладів їх 

обліку на сучасні, що дозволяють автоматизувати збір та передачу цих даних 

через Інтернет. 

Підготовлено пропозиції щодо реалізації 2 проектів спільно з іспанськими 

підприємцями та японською компанією "Марубені Корпорейшн" з переробки 

твердих побутових відходів та виробництва електричної і теплової енергії з 

осаду стічних вод на очисних спорудах КП "Івано-Франківськводоекотехпром".  

Ініційовано проведення у закладах освіти численних заходів, пов’язаних з 

відзначенням Міжнародного дня біорізноманіття, проведення Днів сталої енергії, 

перелік яких затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 

05.09.2018р. №956. 

Підготовлено перелік пунктів приймання вторсировини, розташованих на 

території міста, із зазначенням її видів. Дану інформацію розміщено на 

офіційному сайті міста у розділі "Діяльність з енергозбереження та екології", а 

також подано в управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

для розміщення на сайті Мінприроди України. 

На виконання рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради від 05.09.2018р. № 956 "Про проведення Днів сталої енергії" та відповідно 

до Програми сталого енергетичного розвитку м. Івано-Франківська на період до 

2020 р. здійснено заходи: 

- ініційовано і організовано у вересні-жовтні в рамках Днів сталої енергії 

спільно з Департаментом освіти та науки міської ради та ІФНТУНГ 

загальноміські учнівські конкурси проектів "Енергоефективність та 

енергозаощадження 2.0" та плакатів "Наш дім – планета"; 

- 29 листопада 2018 року у Науковому містечку "Нова енергія", створеному 

на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 

проведено урочисте нагородження переможців цих конкурсів призами (книги, 

настільні ігри), придбаними за сприяння управління економічного та 

інтеграційного розвитку, сертифікатами на безкоштовні навчальні курси у 
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"Новій енергії" та дипломами Департаменту освіти та науки міської ради. 

Учасники свята відвідали захоплююче "Тесла-шоу" у Науковому містечку; 

- у вересні – листопаді 2018 року управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку спільно з Департаментом освіти та науки для учнів шкіл 

міста організовано 50 екскурсій в Наукове містечко "Нова енергія", на діючі 

об’єкти ІФНТУНГ, на яких впроваджені енергоощадні технології, проведено 6 

лекцій про використання альтернативних видів енергії та сучасні енергоощадні 

технології, майстер-класи для дітей із складання моделей, у яких використані 

відновлювані джерела енергії; 

- 16 листопада у приміщенні Наукового містечка управлінням проведено 

семінар для енергоменеджерів усіх бюджетних закладів освіти, а також 

енергоменеджерів вищого рівня міста з питань роботи в Інформаційній системі 

енергомоніторингу (ІСЕ), розробленій ТОВ "ФІАТУ". У семінарі взяли участь 90 

енергоменеджерів. Після семінару відбулася робоча зустріч фахівців ТОВ 

"ФІАТУ" з представниками ОСББ з питання оптимізації теплоспоживання в 

житлових будівлях шляхом підвищення ефективності роботи індивідуальних 

теплових пунктів. В зустрічі також взяли участь представники Департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради і ДМП "Івано-

Франківськтеплокомуненерго". 

З метою формування свідомого ставлення населення до охорони довкілля 

та використання енергоресурсів у розділі "Діяльність з енергозбереження та 

екології" офіційного сайту виконавчого комітету міської ради впродовж року 

розміщено 15 новин з питань екології та 13 – з питань енергозбереження. 

Починаючи з жовтня, інформація з питань екології та енергозбереження 

розміщується також на сторінці "Екомісто.ІФ" у мережі Фейсбук, створеній для 

тіснішої комунікації і співпраці з населенням задля поліпшення стану довкілля у 

місті. За цей період на сторінці розміщено 78 новин. 

Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 02.10.2015 р. №647 

"Про стан наповнення бюджету Пенсійного фонду України в області" 

щоквартально готується відповідна інформація та подається Головному 

управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області. 

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 

посадкового матеріалу для озеленення території Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; проведення заходів з охорони підземних вод та 
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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. 

Проводилася інформаційна кампанія серед учнів, студентів ПТУ, коледжів 

та вищих навчальних закладів з пропаганди охорони довкілля. 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 з 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. 

Управління брало участь у розгляді численних звернень мешканців міста з 

питань про стан довкілля з виїздами на місце із залученням працівників Івано-

Франківської міськрайонної філії ДУ "Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України", 

управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та 

діяльності правоохоронних органів, КП "Муніципальна варта". 

Впродовж року підготовлено 13 проектів рішень виконавчого комітету 

міської ради. 

 

Розвиток сфери обігу споживчих товарів і послуг, публічні закупівлі 

Торгівлю товарами народного споживання в місті  станом на 31.12.2018р. 

здійснюють 1641 торговий заклад  загальною площею 165,7 тис.кв.м та 697 

підприємств ресторанного господарства на 38,7 тисяч посадкових місць, 

зокрема:  

-   торгові центри та супермаркети - 72;  

- продовольчі магазини – 889; 

- промислові магазини –  656; 
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- книгарні - 24 ; 

- ресторани – 64; 

- кафе, кав’ярні, паби – 633.   

Побутове обслуговування населення здійснюється через 398 підприємств 

побуту.  

За звітний період на території міста відкрились  9 супермаркетів "АТБ- 

Маркет", кожний з яких площею понад 800 кв.м, 17 закладів ресторанного 

господарства, 4 підприємства побутового обслуговування, в результаті чого 

створено додатково   364 робочих місць.   

  Протягом 2018 року проводилась активна робота із суб’єктами 

господарювання м.Івано-Франківська, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі 

та громадського харчування. 

Опрацьовано 527 заяв від суб’єктів господарської діяльності, які надійшли 

через Центр надання адміністративних послуг, забезпечено організацію та 

проведення  25 засідань комісії з організації сезонної торгівлі. 

На основі рекомендацій комісії підготовлено 29 розпоряджень міського 

голови, 43 проекти рішень виконавчого комітету міської ради, відповідно до 

яких надано погодження: 

-128 суб’єктам господарювання на розміщення торгових майданчиків 

загальною площею понад 3190,0 кв.м; 

-114 суб’єктам господарювання на розміщення об’єктів дрібнороздрібної 

торгівлі та  надання послуг у сфері розваг. 

 Відповідно до Положення "Про тимчасове користування окремими 

елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності, торгових майданчиків, 

стаціонарних атракціонів та тимчасових гаражів" за розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг до міського бюджету 

суб’єктами господарювання сплачено 914,4 тис.грн.  

Протягом 2018 року проводилось адміністрування договорів на право 

тимчасового користування елементами благоустрою для розміщення тимчасових 

споруд,  літніх та всесезонних торгових майданчиків, загальна кількість яких 

становить 498. За тимчасове користування елементами благоустрою до міського 

бюджету  поступило 3 млн. 349,7 тис. грн. 

Всього до міського бюджету надійшло коштів на суму 4 млн. 264,1 тис.грн. 

В липні 2018р. напередодні професійного свята Дня працівника торгівлі  

проведено зустріч керівництва міста та представників оптових баз, закладів 

торгівлі і ресторанного господарства. 

         Впродовж звітного періоду 2018 року на виконання розпорядження 

міського голови  від 11.11.2016р.  №761-р "Про створення робочої групи  з 

моніторингу закладів торгівлі міста щодо реалізації підакцизних товарів" 

здійснено моніторинг 586 закладів торгівлі щодо реалізації  підакцизних товарів. 

Одночасно  із продавцями  торгових закладів проводилось роз’яснення  щодо  

дотримання чинного законодавства під  час реалізації акцизних товарів. За  

2018р. до міського бюджету  поступило 77 млн. 473,9 тис.грн. акцизного податку 

з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. 

         Головним управлінням ДФС в Івано-Франківській області на основі 

отриманої інформації про невидачу фіскальних чеків під час реалізації 
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алкогольної і тютюнової продукції та відповідну мінімізацію сплати акцизного 

податку проведено  фактичні перевірки  закладів торгівлі, закладів ресторанного 

господарства та до 127 суб’єктів господарювання застосовано штрафних 

(фінансових) санкцій на загальну суму 1млн. 611,4 тис.грн. 

Крім цього: 

- розглянуто з виходом на місце 147 звернень від мешканців міста та 11 

депутатських запитів щодо роботи підприємств торгівлі, ресторанного 

господарства і побутового обслуговування населення; 

- щодекадно проводився аналіз цін на основні продовольчі товари на 

ринках, у закладах торгівлі міста (всього підготовлено 36 довідок, які подавались 

в ОДА та використовувались бюджетними організаціями для закупівлі продуктів 

харчування, а також були розміщені на офіційному сайті міста ); 

- проводилась активна робота в складі рейдової групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення в закладах торгівлі, 

ресторанного господарства та підприємств побутового обслуговування на 

території  міста Івано-Франківська. 

 На офіційному сайті міста створено додатково розділ  "Захист прав 

споживачів", в якому  висвітлюється актуальна  інформація щодо захисту прав 

споживачів.    

 

Публічні закупівлі 

Місто Івано-Франківськ прагне бути лідером у всіх сферах, і сфера 

публічних закупівель не є винятком. 

У 2018 році організовано та проведено 7 семінарів-навчань з питань 

покращення роботи в системі ProZorro. 

Налагоджено співпрацю з Центром компетенцій ProZorro в Івано-

Франківській області, спільно з яким проведено 3 безкоштовні семінари для 

представників Дорадчої ради та Ради підприємців, тобто самих учасників 

закупівель. Близько 30 учасників семінару одержали відповідні сертифікати. Це 

допомога місцевим суб’єктам господарювання у правильності підготовки пакету 

документів для перемоги у закупівлях, а для міста – позитивним стане те, що 

кошти міського бюджету залишатимуться саме в Івано-Франківську. 

Яскравим прикладом відкритості і прозорості є те, що Івано-Франківськ 

перше в Україні розмістив на офіційному сайті міста інформацію щодо всіх 

закупівель, які проводяться розпорядниками коштів Івано-Франківської міської 

ради. 

В будь-який час можна переглянути актуальну інформацію на таких двох 

розділах офіційного сайту міста: 

1) Державні закупівлі/Закупівлі – в он-лайн режимі відображаються всі 

закупівлі, розміщені структурними підрозділами та комунальними 

підприємствами Івано-Франківської міської ради в ProZorro із зазначенням 

теперішнього статусу закупівель та з можливістю вибору закупівель, які 

цікавлять, за допомогою різноманітних параметрів (http://www.mvk.if.ua/tender); 

2) Державні закупівлі/Статистика – дозволяє в он-лайн режимі 

переглянути статистику закупівель, оголошених розпорядниками коштів Івано-

Франківської міської ради, за різними показниками (http://www.mvk.if.ua/bipr). 
 

http://www.mvk.if.ua/tender
http://www.mvk.if.ua/bipr
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Європейська інтеграція 

За найбільш активну популяризацію європейського ідеалу за результатами 

2017 року Парламентська Асамблея Ради Європи у 2018 році присудила щорічну 

премію Приз Європи (Europe prize) місту Івано-Франківську. Урочисте вручення 

премії представниками ПАРЄ відбулось 28 вересня 2018 року в рамках ІV 

Міжнародного інвестиційно-економічного форуму "Партнерство і перспектива". 

Ця нагорода є доказом визнання досягнень міста в поширенні інтеграційних ідей 

європейської єдності. На базі вищих навчальних закладів, шкіл та бібліотек 

проводились тематичні пізнавальні і культурні заходи, спрямовані на 

інформування громадськості міста про Євросоюз та євроінтеграцію.  

До участі в молодіжному концерті, присвяченому врученню місту Призу 

Європи, були запрошені  три мистецькі колективи з міст-партнерів у Польщі та 

Молдові. 

Представники міста взяли участь у низці заходів, спрямованих на 

євроінтеграцію, а саме:  

- 5-10 січня делегація з Івано-Франківська з робочим візитом перебувала у 

м.Радеберг (Німеччина) з метою налагодження партнерських зв’язків та 

ознайомлення з використанням енергоефективних технологій у роботі 

комунальних підприємств; 

- 6-7 березня у засіданнях проектної групи  щодо написання спільних 

транскордонних проектів у м. Бая-Маре (Румунія); 

- 13-14 березня у засіданні дискусійного блоку "В пошуку методів 

пришвидшення розвитку міст і регіонів Центральної та Східної Європи", який 

відбувався в рамках ХІ Форуму "Європа-Україна асоціація з Європейським 

Союзом і що далі?" у м.Жешув (Польща), організованого Інститутом 

Східноєвропейських досліджень; 

- 1-3 червня у засіданні Асоціації міст Лауреатів Призу Європи у м.Любліні 

(Польща), організованого Урядом міста Люблін та харківським представництвом 

Парламентської Асамблеї Ради Європи; 

- 1-2 червня в ХІ економічному форумі Європа – Україна, що відбувався в 

порідненому місті Жешові; 

- 6 вересня в 28 Міжнародному економічному форумі в Криниці Здруй 

(Польща) з презентацією міста на засіданні дискусійної панелі "Інфраструктурне 

інвестиційне співробітництво між містами Карпатcького Регіону".  

-  24-25 вересня у Конгресі Ініціатив Східної Європи, який відбувся у місті 

Люблін (Польща).  

- 4-7 жовтня заступник міського голови О.Левицький разом з представниками 

ГО "Свято ковалів" взяли участь у щорічній Асамблеї  "Кола ковальських міст 

Європи"  у місті Штольберг (Німеччина). 

- 8 грудня на запрошення представників Асоціації міст-лауреатів Призу 

Європи секретар Івано-Франківської міської ради  прийняла участь у засіданні 

Президії Асоціації міст лауреатів Призу Європи у місті Ченстохова (Польща). 

З метою пропагування знань про Європу на базі культурних та освітніх 

закладів та за сприяння міської влади було організовано ряд культурно-

просвітницьких заходів до Дня Європи на базі вищих та загальноосвітніх  

навчальних закладів міста, Івано-Франківської центральної бібліотеки та її філій.  
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Міжнародна співпраця 

Місто Івано-Франківськ має документально оформлені поріднені зв’язки 

з 24 містами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, Чехії, Румунії, 

Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, Грузії, Португалії та США.  

З метою сприяння розвитку міжнародного співробітництва 

організовувалась робота в рамках підписаних угод про співпрацю між містами. В 

напрямку розширення міжнародної співпраці продовжується робота по 

налагодженню партнерства з м.Рочестер (США), з містом Брешія (Італія) та за 

сприяння Посла КНР - з  містом Наньнін. 

Організовано 32 міжнародних візити представників виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради, депутатського корпусу, працівників охорони 

здоров’я до поріднених і партнерських міст за кордоном (Краків, Бидгощ, 

Жешув, Кошалін, Хшанів, Хшанівський повіт, Дільниця Охота ст.м. Варшава, 

Ополє, Рибнік, Люблін, Криниця-Здруй, Зєльона Гура, Свідніца, Ченстохова 

(Польща), Прага, Пршерув (Чехія),  Брест (Білорусь), Тракай (Литва), Єлгава, 

(Латвія), Стрешенський район (Республіка Молдова), Бая-Маре (Румунія), 

Ніредьгаза (Угорщина), Руставі (Грузія), Кліші (Франція), Радеберг (Німеччина), 

Брага (Португалія), Шаосінь, Наньнін (КНР) з метою участі в урочистих та 

мистецьких заходах з нагоди заснування міст-партнерів, фестивалях, форумах та 

виставках-ярмарках.  

З метою активізації співпраці міста з міжнародними організаціями 

досягнуто домовленості про створення в місті громадської організації "Альянс 

Франсез", яка, крім поширення французької мови та культури, виконуватиме 

неофіційні представницькі функції Посольства Франції у всіх галузях франко-

українських відносин. Крім того, на рівні керівництва міст обговорено 

можливість створення у місті – партнері Жешові  (Польща) центру української 

культури. Також налагоджено діалог з Урядом міста Жешова щодо пошуку 

інвестора та можливого його залучення до проекту, метою якого є ревіталізація 

Палацу Потоцьких та створення нового українсько-польського конгрес-центру. 

Івано-Франківськ відвідала 51 іноземна делегація. Кожна з делегацій 

забезпечувалась презентаційними пакетами з відповідною промоційно-

сувенірною продукцією. 

Забезпечено організацію на належному рівні зустрічей влади міста з 

представниками неурядових міжнародних організацій та делегацій з 

дипломатичних іноземних представництв.  

В рамках продовження співпраці з порідненими містами забезпечено 

участь хорових колективів з поріднених міст Польщі – Жешова та Любліна, а 

також Румунії – міста Ясси у Різдвяному фестивалі "Коляда на Майзлях". 

Мистецька Фундація "Арс Актива" з Зєльоної Гури  взяла участь в урочистому 

концерті "В дусі свободи", що відбувся у травні в Івано-Франківську в рамках 

Днів Польської культури. 

Здійснено ряд організаційних заходів з проведення в Івано-Франківську 

четвертої "Великодньої поїздки за свободу і єдність України та мир в усій 

Європі", учасниками якої були громадяни Німеччини. 

У рамках відзначення 356 - річчя від дня заснування м.Івано-Франківська 

забезпечено проведення заходів по підготовці, супроводу та організації 
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перебування в місті  19 іноземних делегацій з міст-партнерів та 6 представників 

Дипломатичного корпусу.  

Організовано поїздку 20-особової групи дітей разом з опікунами на 

запрошення Уряду  партнерського міста Рибнік  для оздоровлення у спортивно-

рекреаційному осередку в місті Бєльско Бяле. 

Також організовано поїздку групи студентської молоді з Івано-

Франківська у село Корчмин Томашівського повіту Люблінського воєводства, де 

студенти протягом 5 днів впорядковували могили своїх предків.  

27 вересня в рамках заходів з відзначення Дня туризму в Івано-

Франківську за підтримки відділу міжнародних зв’язків, туризму та промоції 

міста управління економічного та інтеграційного розвитку та ГО "Асоціації 

індустрії гостинності України" проходив ФАМ-тріп та гостинний прийом 

канадських туроператорів. 

В рамках святкової програми з нагоди 100-літнього ювілею незалежності 

Польщі в листопаді в Івано-Франківську відбувся "7  Перегляд сучасного 

польського кіно "Під Високим Замком". 

З метою взаємного культурного пізнання, налагодження партнерських та 

дружніх відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, у 

листопаді – грудні  2018 року делегації представників виконавчого комітету 

міської ради взяли участь у "Другій Конференції Міжнародної Співпраці міст-

побратимів"  у місті Шаосінь (Чшедзянський адміністративний округ, КНР) з 

презентацією туристичного та культурного потенціалу Івано-Франківська та в 

12-їй Міжнародній садовій виставці у місті  Наньнін (Автономний Округ Гуансі-

Чжуань, КНР), де відбулось  підписання  листа-наміру про співпрацю з 

китайським містом Наньнін. 

З метою вдосконалення партнерських зв’язків, вчасного планування і 

належної підготовки міжнародних заходів розроблено календарний план 

співпраці з порідненими та партнерськими містами. Для широкого інформування 

громадськості план розміщено на офіційному сайті виконкому міської ради. 

 

Розвиток туризму. Промоція міста. 

В напрямку розвитку фестивального туризму в місті та на виконання 

заходів "Програми розвитку туристичної галузі в Івано-Франківську на 2016-

2020рр" протягом року надано сприяння в організації щорічних заходів, а саме: 

забезпечено участь представників з партнерських міст у Різдвяному фестивалі 

"Коляда на Майзлях"; святкуванні Дня міста (в програмі якого: виставка-

ярмарок "Прикарпатський вернісаж"; модний показ одягу в рамках фестивалю 

"КрайКа", велосипедний пробіг, участь в якому взяли мешканці та гості міста з 

метою популяризації їзди на велосипеді і екологічного способу пересування); 

Міжнародних фестивалях "Карпатський простір" та "Свято ковалів"; фестивалях-

ярмарках "Свято меду", "Свято винограду та вина", "Свято хліба та сиру". 

В рамках реалізації угод про співпрацю Івано-Франківська з курортними 

містами Моршин, Трускавець, Яремче організовано та проведено промотур для 

представників влади і туристичної сфери, під час якого учасники мали змогу 

обговорити ряд важливих питань щодо взаємної співпраці та шляхів вирішення 

проблемних питань галузі, розвитку транспортної інфраструктури та 

сполучення.  
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У Туристично-інвестиційному центрі реалізовувався проект фахової 

підготовки екскурсоводів для міста Івано-Франківська – курси екскурсоводів, які 

провели методисти та практикуючі гіди, сертифіковані тренери Федерації 

європейських гідів (FEG), члени ГО "Всеукраїнська асоціація гідів", викладачі 

вищих навчальних закладів Києва та Івано-Франківська. Головна мета проекту - 

розвиток інституційного партнерства, підвищення кадрового потенціалу у сфері 

екскурсійного супроводу. 

Завершена робота по ознакуванню велосипедного туристично-

екологічного маршруту  "Козакова долина" (м. Івано-Франківськ - с. Вовчинець 

– висота Березовець (352 м н.р.м.) - ур. Козакова долина - с.Ганнусівка - с.Узин - 

с.Колодіївка - м. Івано-Франківськ) загальною довжиною 30 км. Регулярно 

поновлюються вказівники та інформація на них до об’єктів туристичної 

інфраструктури.  

Туристичний потенціал міста презентовано на різноманітних форумах та 

виставках, у тому числі міжнародних, серед яких: "ITB BERLIN 2018" в 

м.Берліні (Німеччина), Дунайський салон, що проходив під час виставки в 

м.Берлін, туристичний ярмарок "В бік сонця" в м. Ополє (Польща), TT Warsaw в 

м.Варшава (Польща), міжнародна туристична виставка "Україна - Подорожі та 

Туризм"  "UITT 2018" в м.Києві, міжнародний туристичний тиждень в м.Одесі, 

міжнародна виставка-ярмарок "Тур’євроцетр – Закарпаття 2018" в м.Ужгороді, 

міжнародний туристичний салон "Україна – UITM’2018" в м.Києві, ХІХ 

міжнародна виставка "ТурЕКСПО 2018" в рамках  Львівського міжнародного 

форуму індустрії туризму та гостинності, Міжнародний ярмарок високоякісної 

продукції "Еко-Гала" в Жешові (Польща). 

21 травня проведено туристичний квест на тему: "Пізнаємо Івано-

Франківськ" для учнів шкіл міста з метою пропаганди туристичної 

привабливості міста, ознайомлення учнів шкіл з його історичним минулим та 

сьогоденням. 

У рамках українсько-канадського проекту "Партнерство для розвитку міст" 

(ПРОМІС) проводилась робота над розробкою бренду м.Івано-Франківська та 

маркетингової стратегії міста. За результатами конкурсу на кращу розробку 

дизайну бренда міста Івано-Франківська було обрано варіант, що максимально 

відображає впізнаваність міста. 

 Відбулася  презентація нового мобільного додатка "Відвідай Івано-

Франківськ", розробленого за сприяння  українсько-канадського Проекту 

ПРОМІС в рамках проекту "Розумний туризм в Івано-Франківську", в якому 

зібрано усю необхідну інформацію про місто. Мета розробки такого мобільного 

додатка – сприяння розвитку туристичного потенціалу міста, формування бази 

даних, оприлюднення і поширення інформації щодо ресурсів громади та 

підсилення зовнішньої привабливості міста.  

Спільно з Центром польської культури та європейського діалогу в Івано-

Франківську в рамках міжнародного проекту молодіжної європейської програми 

Erasmus+ "The voice of history" створено новий туристичний маршрут під назвою 

"Місто-зірка" на основі історичних даних, який охоплює майже 40 локацій по 

місту. Мета - створення інтерактивного квесту про історію міста за допомогою 

QR-кодів, розташованих на/або біля будівель чи пам’ятників.  

http://pleddg.org.ua/ua/2017/mista-partneri-promis-otrimayut-fina/
http://pleddg.org.ua/ua/2017/mista-partneri-promis-otrimayut-fina/
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За ініціативи та за участю Громадської організації "Парі-ІФ"/"Paris-IF" і 

"Chuhaister Pétanque Club", а також за підтримки Івано-Франківської міської ради 

проходив турнір з петанку "Cochonnet doré" або "Золотий кошонет". Колір - від 

фарб осені, а "кошонет" від петанку, французької національної гри. 

Також проводиться робота з облаштування інформаційно-туристичних 

стендів, кіосків на зупинках громадського транспорту та автостанціях 

приміського і міжміського сполучення, оновлено карту-схему міста на площі 

Ринок, випущено інформаційно-промоційну продукцію про Івано-Франківськ 

(туристичний путівник, карти, буклети, календарі, презентаційний комплект 

листівок "Івано-Франківськ" тощо), створено ряд промоцій них відео-роликів 

українською та англійською мовами.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


