Звіт про роботу управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської
міської ради за 2018 рік
Управління транспорту та зв’язку створено рішенням сесії ІваноФранківської міської ради та функціонує з 20 січня 2016 року.
Завданням управління є контроль за якістю надання послуг перевезення
пасажирів громадським транспортом в місті, організація заходів щодо безпеки
руху, контроль за діяльністю операторів паркувальних зон та майданчиків для
паркування.
Загальна кількість транспортних засобів (автобусів), які обслуговують
міські маршрути складає 215 одиниць, з них – 24 одиниці великого класу на
маршрутах: № 22 – 10 автобусів, № 27 – 6 автобусів, № 28 – 8 автобусів.
Мережа громадського транспорту нараховує 30 автобусних маршрутів та 6
тролейбусних маршрутів.
Підготовка проектів рішень виконавчого комітету і розпоряджень
міського голови, інформацій, довідок, службових записок
Упродовж звітного періоду управлінням підготовлено наступні рішення:
від 04.01.2018 р. №10 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету
міської ради від 10.09.2015 №500 «Про затвердження мережі міських
маршрутів»; від 11.01.2018 №43 «Про підняття автоматичних болардів»; від
18.01.2018 №59 «Про передачу на баланс»; від 18.01.2018 №60 «Про передачу
на баланс»; від 18.01.2018 №58 «Про передачу на баланс»; від 01.02.2018 №124
«Про забезпечення перевезення прочан»; від 01.02.2018 №125 «Про
забезпечення перевезень дітей, учасників АТО»; від 14.02.2018 № 148 «Про
передачу проектно-кошторисної документації»; від 14.02.2018 №142 «Про
внесення змін до рішення виконавчого комітету від 07.12.2017 р. №1111 «Про
затвердження плану діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік»; від 14.02.2018 №152 «Про передачу
на баланс світлофора»; від 14.02.2018 №153 «Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради від 30.01.2018 №44»; від 22.02.2018 №192
«Про передачу на баланс зупинок громадського транспорту»; від 22.02.2018
№193 «Про передачу на баланс болардів»; від 22.02.2018 №193 «Про передачу
на баланс інформаційних дощок»; від 22.02.2018 №197 «Про забезпечення
перевезень прочан»; від 22.02.2018 №194 «Про передачу на баланс»; від
22.02.2018 №198 «Про внесення змін у рішення виконавчого комітету міської
ради від 30.01.2017 р. № 44»; від 22.02.2018 р. №199 «Про внесення змін у
рішення виконавчого комітету міської ради від 10.09.2015 р. №501»; від 22. 02.
2018 №200 «Про проведення конкурсу з спеціальних перевезень пасажирів, до
садово-городніх масивів у місті Івано-Франківську; від 04.04.2018 р. №342
«Про забезпечення перевезень дітей, учасників АТО»; від 04.04.2018 р. №343
«Про забезпечення перевезень прочан»; від 04.04.2018 №344 «Про внесення
змін у додаток 2 до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської
ради від 21.01.2016 р. №48»; від 04.04.2018 №345 «Про визначення особи,
уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги у м.
Івано-Франківську»; від 04.04.2018 №346 «Про введення в дію результатів
конкурсу з спеціальних перевезень пасажирів до садово-городніх масивів»; від

12.04.2018 № 392 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
06.04.2017 р. №216 Про затвердження Положення про багатофункціональну
електронну картку «Картка іванофранківця»; від 19.04.2018 №436 «Про
внесення змін у рішення виконавчого комітету міської ради від 22.03.2018 р.
№296»; від 19.04.2018 №437 «Про затвердження Умов проведення конкурсу на
визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування міста Івано-Франківська»; від
19.04.2018 №438 «Про забезпечення спеціальних перевезень пасажирів до
садово-городніх масивів»; 19.04.2018 №439 «Про проведення конкурсу на
міських автобусних маршрутах загального користування»; від 03.05.2018 №500
«Про затвердження складу конкурсного комітету для проведення конкурсу з
визначення операторів паркування в місті Івано-Франківську»; від 10.05.2018
№520 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 07.12.2017 р.
№1111 «Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»; від 10.05.2018 №516
«Про затвердження архітектурних типів тимчасових споруд у м.ІваноФранківську»; від 17.05.2018 р. №527 «Про внесення змін до рішень
виконавчого комітету міської ради»; від 17.05.2018 №543 «Про затвердження
складу робочої групи для обстеження пасажиропотоку на автобусному
маршруті №27»; від 17.05.2018 р. №544 «Про забезпечення спеціальних
перевезень пасажирів до садово-городніх масивів у с.Черніїв»; від 24.05.2018 р.
№564 «Про забезпечення перевезень прочан»; від 24.05.2018 р. №565 «Про
забезпечення перевезень дітей, учасників АТО»; від 21.05.2018 р. №598 «Про
внесення змін у рішення виконавчого комітету від 27.04.2017 р. №267»; від
07.06.2018 р. №611 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
07.12.2017 р.№1111 «Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»; від
07.06.2018 №614 «Про забезпечення перевезень прочан»; від 07.06.2018 р.
№615 «Про забезпечення перевезень дітей, учасників АТО»; від 07.06.2018
р.№616 «Про внесення змін у рішення виконавчого комітету від 27.04.2018 р.
№267»; 27.06.2018 р. №730 «Про затвердження граничних коефіцієнтів
співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів до кількості
пасажирів, які оплачують проїзд у транспорті загального користування КП
«Електроавтотранс» у м. Івано-Франківськ»; 27.06.2018 №721 «Про
погодження єдиного взірця абонементного талона на паркування»; 12.07.2018 р.
№751 «Про внесення змін у додаток 2 до рішення виконавчого комітету ІваноФранківської міської ради від 21.01.2016р. № 48»; 12.07.2018 р. №754 «Про
внесення змін до Договору про організацію надання транспортних послуг
затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.01.2018р.
№68»; 12.07.2018 р. №755 «Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету міської ради від 15.12.2016 № 851»; 12.07.2018 р. №752 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення операторів
паркування в місті Івано-Франківську»; 19.07.2018 р. №787 «Про затвердження
складу конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення операторів
паркування в місті Івано-Франківську»; від 26.07.2018 р. № 801 «Про
забезпечення перевезення прочан»; від 26.07.2018 р. №802 «Про забезпечення
перевезення дітей, учасників АТО»; від 26.07.2018 р. №803«Про передачу на

баланс дорожніх знаків»; 02.08.2018 р. №836 «Про забезпечення спеціальних
перевезень пасажирів до садово-городніх масивів ДБК-сади»; 15.08.2018 р.
№891 «Про внесення змін у рішення виконавчого комітету від 19.07.2018р. №
787»; 22.08.2018 р. №910 «Про проведення конкурсу на міському автобусному
маршруті»; 22.08.2018 №911 «Про внесення змін в рішення виконавчого
комітету міської ради від 10.09.2015р. № 500»; 05.09.2018 р. №957 «Про
внесення змін до рішення виконавчого комітету від 07.12.2017р. №1111 «Про
затвердження плану діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік»; 05.09.2018 р. №963 «Про
забезпечення перевезень прочан»; 05.09.2018 р. №964 «Про забезпечення
перевезень дітей, учасників АТО»; 05.09.2018 р. №965 «Про внесення змін в
рішення виконавчого комітету міської ради від 10.09.2015р. № 500»; від
15.11.2018 р. №1229 «Про забезпечення перевезень прочан»; від 15.11.2018 р.
№1228 №Про забезпечення перевезень дітей, учасників АТО»; від 29.11.2018 р.
№1291 «Про передачу на баланс громадської вбиральні»; від 29.11.2018 р.
№1290 «Про передачу на баланс пультів дистанційного управління»; від
29.11.2018 р. №1289 «Про проведення конкурсу з спеціальних перевезень
пасажирів до садово-городніх масивів у місті Івано-Франківську»; від
12.12.2018 р. №1368 «Про забезпечення перевезень пасажирів до садовогородніх масивів у зимовий період»; від 12.12.2018 р. №1370 «Про організацію
та проведення конкурсів на перевезення пасажирів»; від 20.12.2018 р. №1436
«Про передачу на баланс урн»; від 20.12.2018 р. №1434 «Про передачу на
баланс електронного табло».
Рішення виконавчого комітету від 11.01.2018р. № 43 «Про підняття
автоматичних болардів»; від 18.01.2018р. № 58 «Про передачу на баланс
автоматичних болардів»; від 18.01.2018р. № 60 «Про передачу на баланс
світлофорний об’єкт набережна ім. В. Стефаника»; 22.02.2018р. № 194 «Про
передачу на баланс дорожніх знаків»; від 07.03.2018р. № 258 «Про тарифи на
послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних
засобів»; від 07.03.2018р. № 259 «Про заборону руху вантажних транспортних
засобів у м. Івано-Франківську»; від 29.03.2018р. № 319 «Про створення
робочої групи з проведення перевірки осіб, які надають послуги щодо
перевезення пасажирів без дозвільних документів у м. Івано-Франківську»; від
04.04.2018р. № 641 «Про внесення змін у додаток 2 до рішення виконавчого
комітету Івано-Франківської міської ради від 21.01.2016р. № 48»; від
03.05.2018р. № 500 «Про затвердження складу конкурсного комітету для
проведення конкурсу з визначення операторів паркування в місті ІваноФранківську»; від 31.05.2018р. № 598 «Про внесення змін у рішення
виконавчого комітету від 27.04.2017р. № 267»; від 07.06.2018р. № 616 «Про
внесення змін у рішення виконавчого комітету від 27.04.2017р. № 267»; від
12.07.2018р. № 751 «Про внесення змін у додаток 2 до рішення виконавчого
комітету Івано-Франківської міської ради від 21.01.2016р. № 48»; від
12.07.2018р. № 752 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
визначення операторів паркування в місті Івано-Франківську»; від 19.07.2018р.
№ 787 «Про затвердження складу конкурсного комітету для проведення
конкурсу з визначення операторів паркування в місті Івано-Франківську»; від
05.09.2018р. № 966 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської

ради від 07.03.2018р. № 258»; від 01.11.2018 р. №1168 «Про передачу на баланс
сферичного дзеркала»; від 12.12.2018 р. №1369 «Про передачу на баланс
світлофорів»; від 20.12.2018р. № 1432 «Про тарифи на послуги з користування
майданчиками для платного паркування транспортних засобів»; від 20.12.2018
р. №1433 «Про передачу на баланс світлофора»; від 20.12.2018 р. №1435 «Про
передачу на баланс болардів автоматичних».
Організація роботи щодо вдосконалення маршрутної мережі міста
Робота управління направлена на вдосконалення міської маршрутної
мережі пасажирських перевезень, впорядкування організації дорожнього руху у
місті, підвищення якості пасажирських перевезень, безпеки руху транспорту та
безпеки пасажирів.
Враховуючи пропозиції мешканців міста та за результатами обстеження
пасажиропотоків змінено наступні маршрути:
1. Маршрут № 39 «с. Угорники – Обласна лікарня».
2. Маршрут № 40 «м-н «Каскад» - Автостанція № 3».
3. Маршрут № 44 «Обласна лікарня – Меблева фабрика».
Впроваджено три комунальних маршрути:
1. Маршрут № 27 «м-н «Каскад» - вул. Пулюя».
2. Маршрут № 41К «м-н «Каскад» - Онкодиспансер».
3. Маршрут № 55 «с. Крихівці – Вокзал».
Проведено тендерні закупівлі та закуплено 2 тролейбуси Volvo/Kiepe, тип B 7
LA (низькопідлогові, тролейбуси бувші в користуванні);
Проведення конкурсів на перевезення пасажирів
07.06.2018р. Управлінням транспорту та зв’язку проведено конкурс на
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування та визначено перевізників: на маршруті № 27 «м-н «Каскад» вул. Пулюя» - комунальне підприємство «Електроавтотранс», на маршруті
№ 48 «вул. Івасюка – Хлібокомбінат» - фізичну особу-підприємця Федорищака
Миколу Васильовича.
27.03.2018 Управлінням транспорту та зв’язку проведено конкурс для
забезпечення спеціальних перевезень мешканців міста до садово-городніх
масивів.
Автобуси курсували у період з 12.04.2018р. по 31.10.2018р.
Умови перевезень:
- безкоштовний проїзд (з обов`язковим пред`явленням посвідчення) усіх
пільгових категорій пасажирів відповідно до чинного законодавства;
- вартість проїзду для інших пасажирів – 4.00 грн.
Маршрути, за якими курсували автобуси:
1. Вокзал – Автоливмаш - ДБК (сади).
2. АС-2 (Пасічна) – Хриплин.
3. Вокзал – Дем`янів Лаз.
4. Вокзал – об`їзна с. Рибне (дачі).

5. Вокзал – Тисмениця (дачі).
6. Вокзал – с. Крихівці.
7. Вокзал – с. Черніїв.
8. Вокзал – с. Старий Лисець.
9. Вокзал – с. Тязів.
Додатково для можливості доїзду мешканців міста до садових та дачних
ділянок прийнято рішення виконавчого комітету міської ради про курсування
маршрутів «Вокзал – Автоливмаш - ДБК (сади)» та «Вокзал – Дем`янів Лаз» у
зимовий період (з листопада по 12 квітня).
15.11.2018р. було організовано проведення конкурсу на перевезення
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на
маршруті № 40 «м-н «Каскад» Автостанція № 3», проте учасників не було. З
метою забезпечення якісного обслуговування машканців міста на автобусному
маршруті № 40 визначено тимчасового перевізника ТзОВ «Корида-Транс».
Оголошено конкурси на перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування № 40 «м-н «Каскад» – Автостанція № 3»,
№ 45 «вул. Симоненка – Онкодиспансер», № 49 «АС-2 – вул. Петлюри», № 50
«Обласна лікарня – Онкодиспансер» та на маршрут з спеціальних перевезень
пасажирів до садово-городніх масивів «Вокзал – с. Чукалівка»;
Забезпечення контролю за дотриманням договорів на перевезення
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про автомобільний транспорт», умовами Договору
на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті загального
користування міста Івано-Франківська, з метою забезпечення дотримання
вимог щодо надання послуг з перевезення пасажирів у відповідності до вимог
Порядку надання послуг з перевезення пасажирів у міському пасажирському
транспорті загального користування міста Івано-Франківська розпорядженням
міського голови № 80 від 22.02.2016 року було затверджено склад рейдової
групи з контролю за дотриманням договорів на перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах загального користування міста ІваноФранківська. До перевізників, які порушили умови договору перевезення було
вжито фінансові санкції. За звітний період роботи управління на перевізників
було складено 147 актів про порушення умов договору на загальну суму
124950,00 гривень. Проводиться претензійна робота. Підготовлено службову
про розірвання договорів з перевізниками, які порушили договора перевезення
та не оплатили фінансові санкції.
Проведення обстежень роботи громадського транспорту
Відповідно до розпорядження міського голови від 29.11.2016 року
№ 806-р «Про затвердження складу громадських інспекторів з контролю за
роботою громадського транспорту міста Івано-Франківська» управлінням
транспорту та зв’язку спільно з громадськими інспекторами здійснено 87
виїзних обстеження на маршрути. При виявленні порушень умов договорів
на перевезення пасажирів громадським транспортом на перевізників складалися

акти та застосовувалися фінансові санкції у розмірі 850 грн за кожне
встановлене порушення.
Підготовлено зміни в договори на перевезення пасажирів та зміни в
паспорти маршрутів.
Також підготовлено документи для подачі позову у суд щодо несплати
перевізниками міста штрафних санкцій згідно умов договору.
Проводились спільно з представниками Управлінням патрульної поліції
та Управління Укртрансбезпеки в Івано-Франківській області обстеження
випуску транспортних засобів на маршрут.
Інформативне забезпечення мешканців міста
Для кращого інформативного забезпечення мешканців міста щодо
графіків руху автобусів управлінням транспорту та зв’язку проведено тендерні
закупівлі 5 інформаційних електронних табло DOZOR, які встановлено на
наступних зупинках: вул. Горбачевського, 14 (АС-2), вул. Федьковича, 91
(Обласна клінічна лікарня), вул. Галицька, 142 (Радіозавод), вул. Незалежності,
46 (к-р «Космос» - з центру), вул. Незалежності, 97 (к-р «Космос» - у центр).
Постійний моніторинг діяльності перевізників на маршрутах через
http://iv-frankivsk.dozor-gps.com.ua
Диспетчерами управління проводиться постійний моніторинг діяльності
перевізників на маршрутах через http://iv-frankivsk.dozor-gps.com.ua
та
http://www.city@dozor-gps.com.ua.
Здійснення заходів щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями
Проведено наради з перевізниками, під час яких здійснено
роз’яснювальну роботу щодо забезпечення перевезення учнів, пенсіонерів,
пасажирів пільгових категорій, інвалідів.
Підготовлено та замовлено до друку інформаційні листи щодо пільгових
категорій, які мають право безкоштовного проїзду. В салонах автобусів
розміщено підготовлену інформацію про пільгові категорії, які мають право
безкоштовного проїзду.
Під час проведення конкурсів на перевезення, однією з вимог на
великогабаритних маршрутах була наявність в учасника транспортного засобу,
який призначений для перевезення пільгових категорій.
На даний час курсує за маршрутами перевезення близько 28 таких
автобусів. Низькопідлогові автобуси передбачені на маршрутах:
маршрут № 21 (Онкодиспансер - Вокзал) 1 транспортний засіб;
маршрут № 22 (вул. Хоткевича – АС-2) 10 транспортних засобів;
маршрут № 24 (с. Хриплин – вул. Б. Хмельницького) 1 транспортний
засіб;
маршрут № 25 (Тролейбусне депо – Меблева фабрика) 1 транспортний
засіб;

маршрут № 28 (мікрорайон Каскад – АС-3) 8 транспортних засоби;
маршрут № 30 (вул. Хоткевича – АС-3) 2 транспортних засоби;
маршрут № 35 (вул. Симоненка – Європейська площа) 1 транспортний
засіб;
маршрут № 41 (мікрорайон Каскад – АС-3) 1 транспортний засіб;
маршрут № 43 (вул. Симоненка – АС-3) 1 транспортний засіб;
маршрут № 44 (Обласна лікарня – вул. Дудаєва) 1 транспортний засіб.
Спільно з громадською організацією «Біла тростина» визначено технічні
особливості та проведено тендер і монтаж обладнання на маршрутах № 21, 25,
35, 40, 44, 48. Обладнано засобами внутрішнього та зовнішнього звукового
оповіщення 44 автобуси.
Встановлення сучасних зупинок
У 2018 року встановлено 31 зупинку громадського транспорту за
наступними адресами:
- вул. Довженка, 3 (з міста);
- вул. Коновальця (навпроти готелю «Бистриця»);
- вул. Коновальця «Опришівці»;
- вул. Юності «Тайко Електронікс»;
- вул. Довженка «Заравшан»;
- площа Привокзальна (навпроти ж/д вокзалу);
- вул. Пасічна «Барбарис» (з центру);
- вул. Петлюри «УТОС»;
- вул. Галицька «Радіозавод»;
- вул. Максимовича, 6;
- вул. Симоненка «Золота нива» (в сторону вул. Миколайчука);
- вул. Симоненка «Золота нива» (в сторону вул. Симоненка);
- вул. Галицька «Швейна фабрика»;
- Північний бульвар «Панорама плаза»;
- вул. Петлюри «Хлібокомбінат» (в сторону вул. Коновальця);
- вул. Бандери, 62 «Європейська площа»;
- вул. Коновальця, 182 (Арматурний завод);
- вул. Вовчинецька, 196;
- вул. Дудаєва-Ребета;
- вул. Є.Коновальця, 351;
- вул. Крихівецька (Церква Успіння Пресвятої Богородиці);
- вул. Симоненка «Каскад»;
- АС-3 (навпроти ТЦ «Сільпо»);
- вул. Лепкого «ЗШ 11»;
- вул. Миколайчука «Арсен»;
- вул. Довга, 96А;
- вул. Ребета, 6;
- вул. Незалежності, 154;
- вул. Мельника «Сахарова»;
- вул. Галицька, 82 (вул. Целевича з центру);

- вул. Тисменицька (вул. Декабристів в центр).
Всього за 2017 та 2018 рік встановлено 60 нових сучасних зупинок
громадського транспорту.
Проведено ремонт пошкоджених зупинок, а саме: заміна задньої стінки скла
на зупинці вул. Г. Хоткевича «ТЦ «Кошик»»; заміна задньої стінки скла на
зупинці вул. Незалежності «ЗШ 15»; заміна задньої стінки скла на зупинці вул.
Коновальця, 149 «Дитяча лікарня»; заміна задньої стінки скла на зупинці вул.
Пулюя «ІФНТУНГ»; заміна скляного даху на зупинці вул. Тичини, 67 «Довга»;
у зв’язку з крадіжками встановлено нове обладнання на електронному табло по
вул. В. Симоненка (зупинка «Золота нива»): маршрутизатор Mikrotik
RB2011UiAS-2HnD-IN 802. 11n 2.4 GHz, 5xFE+5xGE RJ45, 1xSFP, RouterOS L5
балансовою вартістю 3866,00 гривень; 2 камери відеоспостереження Nikvision
DS-2CD2WD-I (4/0) (20028) балансовою вартістю 4393,00 грн. кожна.
Забезпечено прибирання 89 зупинок громадського транспорту (з них 31 –
двічі на день та 58 - щоденно). Інформація про прибирання підтверджується
фотофіксацію виконаних робіт.
Озвучення зупинок та маршрутів
Спільно з громадською організацією «Біла тростина» визначено технічні
особливості та проведено закупівлю і монтаж обладнання на маршрутах № 21,
25, 35, 40, 44, 48. Обладнано засобами внутрішнього та зовнішнього звукового
оповіщення 44 автобуси.
Забезпечення безкоштовного перевезення пільгових категорій
Відповідно до рішення від 22.03.2018 р. №296 «Про тарифи на проїзд у
міському пасажирському транспорті загального користування» погоджено для
перевізників, які здійснюють перевезення на міських автобусних маршрутах
загального користування на підставі договору (надалі – Перевізники),
граничний розмір тарифу на проїзд пасажирів у міському пасажирському
автотранспорті загального користування у період доби з 06.00 год. до 20.00 год.
в розмірі 5, 00 грн., а у період з 20.00 год. до 23.00 год. – в розмірі 6,00 гривень.
Перевізники забезпечують з 10.00 год. до 16.00 год. без обмежень, до
10.00 год. та після 16.00 год. у кількості 3 пільгових місця в кожному
транспортному засобі, який обслуговує міські автобусні маршрути загального
користування міста Івано-Франківська безоплатне перевезення пільгових
категорій громадян, які мають право безоплатного проїзду в міському
пасажирському транспорті загального користування, а саме: осіб з інвалідністю
внаслідок війни; учасників бойових дій; учасників АТО; осіб – постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС – 1 категорії; учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС – 2 категорії; дітей, які потерпіли від ЧАЕС, яким встановлено
інвалідність, пов’язану з цією катастрофою; ветеранів військової служби;
ветеранів органів внутрішніх справ; ветеранів державної пожежної охорони;
ветеранів Державної служби спеціального зв’язку; ветеранів служби цивільного
захисту; ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранів
податкової міліції; батьків військовослужбовця, який загинув, помер або пропав

безвісті під час проходження військової служби; осіб з інвалідністю військової
служби; реабілітованих; дітей з багатодітної сім’ї; осіб з інвалідністю 1, 2 та 3
групи, дітей з інвалідністю та осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю 1
групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з
інвалідністю 1 групи або дитину з інвалідністю); пенсіонерів за віком та учнів.
Безоплатне перевезення осіб з інвалідністю 3 групи та пенсіонерів за
віком у міському пасажирському транспорті загального користування
здійснюється при наявності посвідчення, яке надає право безкоштовного
проїзду та «Картки іванофранківця».
Наразі, пільгу на безоплатний проїзд в громадському транспорті м.ІваноФранківська отримують такі категорій громадян:
- згідно Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»:
-інваліди війни;
-учасники бойових дій.
- згідно Закону Закон України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:
-особи- постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС— 1 категорії;
-учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — 2 категорії ;
-діти, які потерпіли від ЧАЕС, яким встановлено інвалідність, пов’язану
з цією катастрофою.
- згідно Закону України «Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист»:
-ветеран військової служби;
-ветеран органів внутрішніх справ;
-ветеран державної пожежної охорони;
-ветеран Державної служби спеціального зв’язку;
-ветеран служби цивільного захисту;
-ветеран Державної кримінально-виконавчої служби;
-ветеран податкової міліції.
- згідно Закону
України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»:
-батьки військовослужбовця, який загинув, помер або пропав безвісті під
час проходження військової служби;
-інвалід військової служби
- згідно Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні»:
-реабілітовані (стаття 1)
- згідно Закону України «Про охорону дитинства»:
-дитина з багатодітної сім’ї
- згідно Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні»:
-інваліди 1 та 2 групи
-діти – інваліди (1 супроводжуючий інваліда).
Постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року № 354 "Про
безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" і

від 16.08.1994 року № 555 "Про поширення чинності постанови Кабінету
Міністрів України від 17.05.1993 року № 354":
- передбачено право пенсіонерів за віком та інвалідів на безоплатний
проїзд на міському пасажирському транспорті загального
користування та приміських маршрутах.
Також відповідно до п. 2.3.3. Договору на перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах загального користування міста ІваноФранківська перевізників зобов’язано здійснювати за рахунок власної
господарської діяльності безоплатне перевезення пенсіонерів та пільгових
категорій громадян на маршрутах загального користування з 10.00 год. до 16.00
год. без обмежень, до 10.00 год. та після 16.00 год. безоплатне перевезення
пенсіонерів та пільгових категорій громадян здійснювати у кількості 3
пільгових місця в кожному транспортному засобі, який обслуговує міські
автобусні маршрути загального користування міста Івано-Франківська.
Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.02.2017
р. № 145 забезпечено пільговий проїзд учнів у міському пасажирському
транспорті загального користування за наявності учнівського квитка:
- щоденно з 7:00 до 19:00 год., за винятком вихідних, святкових днів і канікул;
- щоденно з 7:00 до 21:00 год. для учнів Івано-Франківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 1, Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 6, Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 11,
Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22, за винятком
вихідних, святкових днів і канікул;
- у суботу з 7:00 до 21:00 год. для учнів Івано-Франківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 1, Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 11 та Української гімназії № 1.
Управлінням транспорту та зв’язку постійно здійснюються рейдові
перевірки на маршрутах щодо дотримання перевізниками безкоштовного
перевезення пільгових категорій громадян.
Перевезення дітей, учасників АТО, прочан
Організовано та забезпечено перевезення прочан, учасників АТО, дітей
до відпустових місць та місць реабілітації.
З початку року здійснено близько 50 поїздок.
Перевезення до садово-городніх масивів
27.03.2018 Управлінням транспорту та зв’язку проведено конкурс для
забезпечення спеціальних перевезень мешканців міста до садово-городніх
масивів.
Автобуси курсували у період з 12.04.2018р. по 31.10.2018р.
Умови перевезень:
- безкоштовний проїзд (з обов`язковим пред`явленням посвідчення) усіх
пільгових категорій пасажирів відповідно до чинного законодавства;
- вартість проїзду для інших пасажирів – 4.00 грн.
Маршрути, якими курсували автобуси:

1. Вокзал – Автоливмаш - ДБК (сади).
2. АС-2 (Пасічна) – Хриплин.
3. Вокзал – Дем`янів Лаз.
4. Вокзал – об`їзна с. Рибне (дачі).
5. Вокзал – Тисмениця (дачі).
6. Вокзал – с. Крихівці.
7. Вокзал – с. Черніїв.
8. Вокзал – с. Старий Лисець.
9. Вокзал – с. Тязів.
Також протягом року у вихідні та окремі святкові дні курсував
спеціальний маршрут «Вокзал – с. Чукалівка» для перевезення мешканців міста
до Міського кладовища.
Додатково для можливості доїзду мешканців міста до садових та дачних
ділянок прийнято рішення виконавчого комітету міської ради про курсування
маршрутів «Вокзал – Автоливмаш - ДБК (сади)» та «Вокзал – Дем`янів Лаз» у
зимовий період (з листопада по 12 квітня).
Заходи щодо організації безпеки дорожнього руху
Рішенням виконавчого комітету від 21.01.2016 р. № 48 створена міська
комісія з безпеки дорожнього руху, на якій розглянуто близько 454 питання, за
результатами яких управління транспорту та зв’язку сприяє надання
обов’язкових до розгляду та реагування рекомендацій відповідальними
службам, установам та організаціям щодо пріоритетів у виконанні ремонтних
робіт, встановлення дорожніх знаків, острівців безпеки, антикишень, нанесення
дорожньої розмітки, засобів обмеження руху та паркування, примусового
зниження швидкості, світлофорних об’єктів, організації місць зупинки та
паркування, велосипедної інфраструктури.
Організовано проведення 15 засідань міської комісії з безпеки
дорожнього руху.
Спільно з управлінням патрульної поліції міста проводиться моніторинг
необхідності встановлення знаків, розмітки тощо.
Встановлення біотуалетів та стаціонарний туалет
З метою покращення умов праці для водіїв на кінцевих зупинках
громадського транспорту встановлено один стаціонарний туалет (перехрестя
вул. Симоненка – 24 Серпня) та три біотуалети (вул. Федьковича, вул. Дудаєва,
вул. Галицька). Забезпечується їх обслуговування.
Встановлення пристроїв моніторингу повітря
Проект EcoCity – це мережа пристроїв моніторингу стану якості повітря,
розміщених в місті. Ці станції визначають забрудненість повітря і додаткові
показники (температуру, вологість, атмосферний тиск, рівень шуму). Дані з
сенсорів на станції обробляються платформою Arduino і надсилаються на
сервер. Після цього дані виводяться в зручному вигляді на сайті

http://freearduino.com.ua/eco-city .Кожен житель міста може переглянути
показники на сайті.
Наявність таких станцій дозволяє вести контроль забрудненості в місті, а
також вести аналіз цих даних з метою виявлення джерел забруднення. Екологи
можуть використовувати дані з станцій для різного роду розрахунків. Також
таким чином можна доводити інформацію про стан забрудненості повітря в
маси
і
популяризувати
екологічний
рух
серед
населення.
В даний момент в Україні це перший такий проект. До цього такі проекти
існували тільки в країнах Європейського Союзу, США, Китаю та інших
розвинених країнах. І ціна таких пристроїв відносно висока (від 1000 Доларів
США). За ціну одного такого пристроя ми створили п’ять, не поступаючих
якістю і точністю.
Проект Eco City реалізовується дітьми за грантової підтримки Urban
Space 100, співфінансування інтернет-магазину beegreen.com.ua, IT-компанії
"Yellow Leaf Technologies" та за підтримки Івано-Франківської міської ради.
Що таке показники PM2.5 та PM10? Показник PM 2.5 відображає
концентрацію твердих частинок діаметром до 2.5 мікрометра. Показник PM 10
відображає концентрацію твердих частинок діаметром до 10 мікрометрів.
Нормальним рівнем концентрації вважається ≤ 50 мкг/м3. Тверді частинки
діаметром 2.5 мікрометра, настільки малі, що їх можна тільки побачити за
допомогою мікроскопу. Вони без перешкод проникають глибоко в дихальні
шляхи, минаючи захисні системи організму людини. Існує зростаюча
обізнаність про небезпеку твердих частинок PM 2.5 та PM 10 для організму
людини. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що вони
впливають на більшу кількість людей у всьому світі, ніж будь-який інший
забруднювач. У своєму звіті в 2005 році організація дійшла висновку «Все
населення зазнає негативного впливу, але піддатливість організму до
забруднення може відрізнятися за віком та станом здоров’я.»
Нещодавно,
такий пристрій контролю встановлено на електронному
табло зупинки "Золота Нива" вул. Симоненка . Також в планах встановити дані
пристрої на вокзалі , на електронному табло біля ЦУМ та на табло біля
кінотеатру "Космос".
Стежтити за забрудненістю повітря в своєму мікрорайоні можна за
допомогою http://freearduino.com.ua/eco-city та змонтованих пристроїв
моніторингу.
Електронний квиток
Забезпечено прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про
впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, а саме: з
01.01.2019 р. – для пасажирського транспорту КП «Електроавтотранс», а з
01.01.2020 р. – для всіх одиниць міського пасажирського транспорту автобусної
мережі міста Івано-Франківська незалежно від форми власності.
Здійснюється SMS інформування пасажирів про виготовлення картки
«Іванофранківця». Впровадження системи заплановано на червень 2019 року.

Інформаційні табло та таблички, паспортизація зупинок.
Проведено обстеження всіх зупинок громадського транспотрту.
Забезпечено заміну 34 інформаційних табличок на зупинках громадського
транспорту;
Проведено тендер та забезпечено виготовлення паспортів зупинок
громадського транспорту.
Розроблена проектно-кошторисна документація:
ПКД на «Нове будівництво світлофорів» по вул. Галицька –
Горбачевського
Калуське
Шосе,
Коновальця-Василишина
О.Довбуша(поворот на Чукалівку), Коновальця – Сорохтея, Чорновола –
Гординського – Сахарова.
ПКД на піднятий пішохідний перехід по вул. Покутська.
ПКД на острівці безпеки по вул. Довженка(біля церкви),вул.
Целевича(біля м-ну «Тростянецький»),вул. Бандери, 60(біля зупинки).
ПКД на антикишені по вул. Бельведерська – Пилипа Орлика, вул. Пилипа
Орлика – Бельведерська, вул. Бельведерська – Новгородська,вул. Сахарова, 38.
Протягом 2018 року Управлінням транспорту та зв’язку також
здійснено:
1. Нанесена дорожня розмітка холодним пластиком на наступних
вулицях:
Вул. Незалежності (від вул. Лепкого до вул. С. Стрільців), Залізнична, Гурика,
В. Великого, П. Орлика, Сахарова-Київська (від вул. Бандери до вул.Височана),
Максимовича, Хмельницького, Дудаєва, Целевича, Хіміків, Гординського,
Кармелюка, Вовчинецька (кільце), Гнатюка, Манюха, Деповська, Йосипа
Сліпого, Кисілевської, Короля Данила (від вул. Мазепи до вул. Вороного),
Дучимінської, Сагайдачного, Хоткевича, Вагилевича.
2. Нанесення дорожньої розмітки фарбою на наступних вулицях:
Вул. Надрічна, Матейка, С. Стрільців, Сахарова, Чорновола, Мельника,
Галицька, Привокзальна, Микитинецька, Шпитальна, Бандери, Мельничука,
Бельведерська, Миру, І. Павла ІІ, Тисменицька, Вовчинецька (від вул.
Симиренка до с. Вовчинець), Південний Бульвар, Ребета, Півн. Бульвар,
Тролейбусна, Пасічна, Федьковича, Національної Гвардії, Довженка, Мазепи,
Сорохтея, Коновальця (від вул. Сахарова до вул. Петлюри), Калуське шосе,
Петлюри, Стуса (від вул. Івасюка до вул. Миколайчука).
3. Нанесена дорожня розмітка фарбою на пішохідних переходах на
наступних вулицях:
Вул. Мартинця, Берегова, Дорошенка, Шухевичів, Височана, Микитинецька,
Вороного, Купчинського, Тарнавського, Угорницька, Блавацького, В.Ветеранів,
Івасюка, Гончара, Коперніка.

4. Нанесена дорожня розмітка на велодоріжках та піктограм на
наступних вулицях:
Вул. Пулюя, Тичини, Грушевського, Франка, Новгородська, Довженка
(від вул. Мазепи до вул. Сухомлинського), Довженка (від вул. Чорновола до
м-ну «Заравшан»), Галицька (від вул. Дністровської до моста через р.
Солотвинська), Північний Бульвар (від вул. П. Мирного до кільця),
Бельведерська (від вул. Вороного до вул. Південний Бульвар).
5. Встановлено дорожні знаки на наступних вулицях:
Вул. Бандери, вул. Галицька, вул. С. Стрільців, вул. Бельведерська, вул.
Коновальця, вул. Микитинецька, вул. Федьковича, вул. Пасічна, вул.
Покутська, вул. Коломийська, вул. Височана, вул. Шухевичів, Північний
бульвар, вул. Юності, вул. Тисменицька, вул. Деповська, вул. Миру, вул.
Вовчинецька, вул. Сагайдачного, вул. Максимовича, вул. Купчинького, вул.
Тарнавського, вул. Привокзальна, вул. Макухи, вул. Горбачевького, вул.
Лепкого, вул. Незалежності, вул. Весняна, вул. С. Стецько, вул. У. Дивізії,
вул. Чайковського, вул. Пулюя, вул. 24-Серпня, вул. Низова, вул. Івасюка,
вул. Симоненка, вул. Промислова, вул. Тролейбусна, вул. Мазепи, вул.
Новгородська, вул. Південний бульвар, вул. К. Данила, вул. Гурика, вул.
Берегова, вул. В. Великого, вул. Національної Гвардії, вул. Петлюри, вул.
Стуса, вул. Залізнична, вул. Гарбарська, вул. Сорохтея, вул. Надрічна, вул.
Довженка, вул. Ковальська, вул. Княгинен, вул. Декабристів, вул.
Хриплінська, вул. Мельничука, вул. Ребета, вул. І. Павла-ІІ, вул. Й. Сліпого,
вул. Дністровська, вул. Грушевського, вул. П. Мирного, вул. Шевченка.
У 2018 р. встановлено 567 дорожніх знаків.
6. Встановлено сферичне дзеркало на перехресті вул. Дучимінської Миру.
7. Встановлено боларди на наступних вулицях:
Парк ім. Т. Шевченка зі сторони вул. Чорновола,126, вул. Грушевського Курбаса, вул. Грушевського - Міцкевича, вул. Мартинця - Л. Українки, вул.
Старозамкова, вул. Шевченка - Гординського, вул. Галицька – Мартинця.
8. Встановлено урни на зупинках громадського транспорту на
наступних вулицях:
Вул. Целевича, вул. Пасічна, 38 (Рів’єра в місто), вул. К.Данила (біля корпусу
ІФНТУНГ в місто), вул. Петлюри,9а (УТОС), вул. Петлюри (УТОС в сторону
Довженка), вул. Петлюри (УТОС в сторону Коновальця), вул. Петлюри
(Хлібокомбінат в сторону Довженка), вул. Петлюри (Хлібокомбінат в сторону
Коновальця), вул. Вовчинецька (ТЦ Велес), вул. Хоткевича, 77 (в центр), вул.
Хоткевича (ТЦ Кошик в центр), вул. Тисменицька (Тополина в центр), вул.
Юності(ДАІ в місто), вул. Хоткевича, 50/3, вул. Сахарова(Роддом), вул.
Коновальця,149, вул. Надрічна(біля ТЦ «Торба»), вул. Тисменицька

(Укр.Декабристів) з міста, вул. Автоливмашівська( кінцева розворотнє кільце
тролейбусів), вул.Вовчинецька,6, вул.Галицька,38(Народний дім Княгинин),
вул.Галицька120а(м-н
Барбарис),
вул.Дністровська,4
(ЦУМ),
вул.
Дудаєва(Меблева фабрика), вул.Кармелюка,42а, вул.Коновальця,7- С.Стрільців,
вул.Коновальця,22(з
міста),
вул.Коновальця,243-Рильського
в
місто,
вул.Коновальця,258 (Аеропорт з міста), вул.Коновальця,405-Василишина (АЗС
в місто), вул. Медична (Онкодиспансер в місто), вул. Медична (Онкодиспансер
з міста), вул.Медична,7 (в місто), вул. Мельника, вул.Пасічна,38 (з міста), вул.
Сахарова(біля Перинатального центру в сторону вул. Коновальця),вул.
Симоненка (неподалік каплички в сторону Вовчинецької), вул. Лепкого,22,
вул.Стуса (Гранд базар), вул. Пулюя (біля ІФНУНГ), вул. Незалежності,152
(біля ЗОШ-15), вул. Тролейбусна (біля ЗОШ-18), вул. Тисменицька –
Українських Декабристів (в сторону центру).
Всього встановлено 54 урни на зупинках громадського транспорту.
9. Облаштовано освітлення нерегульованих переходів на наступних
вулицях:
Вул. Хіміків,8, вул. Коновальця (поворот на аеропорт), вул. КоновальцяБлавацького, вул. Коновальця,95, вул. Хоткевича-Івасюка, вул. ІвасюкаХоткевича, вул. Стуса(Гранд базар), вул. Федьковича,91(Обласна лікарня), вул.
С.Бандери-С.Стецько, вул. Сахарова- Мельника, вул. Сахарова (Держкомзем),
вул. Грушевського-Петрушевича, вул. Надрічна,46В, вул. Коноваця-Матейки,
вул. Чорновола,126-Нац.Гвардії, вул. Привокзальна, вул. Галицька,64.
У 2018р. - облаштовано освітлення нерегульованих 17 переходів.
10. Встановлено світлофорні об’єкти на наступних вулицях:
Вул. Довженка - Сухомлинського (навпроти магазину «Заравшан»).
Вул. Галицька - Целевича.
Спільно з Вовчинецькою сільською радою вул. Надрічна – Чумака
(навпроти ТЦ «Бізон»).
Спільно з Крихівецькою сільською радою на перехресті вулиць на вул.
Крихівецькій (при в’їзді в с. Крихівці зі сторони с. Драгомирчани).
Розроблено проектно-кошторисну документацію на встановлення
світлофорів на перехресті вул. Коновальця – Сорохтея, Коновальця –
Василишина – Довбуша, Чорновола – Сахарова – Гординського, Галицька –
Горбачевського – Калуське шосе.
Зроблено моделювання для покращення руху транспортних потоків на вул.
Незалежності, Галицька –Пулюя, перехрестя вул. Чорновола – Сахарова Гординського.
11.Облаштовано острівець безпеки на вул. С. Бандери та підсвітку
переходу і знаків.

12.Облаштовано антикишеню на вул. Сахарова,38 (зупинка біля
спорткомплексу).
13. Паркування
Затверджено схеми організації дорожнього руху на майданчиках для
платного паркування по вул. Бельведерська, вул. І. Франка, вул. Мельника, вул.
Лепкого 16-26 (від м-ну «Комфорт» до вул. Гнатюка),вул. Лепкого 19-31 (від
ЗШ№11 до вул. Гнатюка),вул. Лепкого 34-48 (від вул. Гнатюка до вул.
Рєпіна),вул. Лепкого 35-49А (від вул. Гнатюка до вул. Павлика),вул. Гнатюка
(від вул. Франка до вул. Лепкого),вул. Г. Мазепи (від вул. Бельведерської до
вул. С. Стрільців),вул. Г. Мазепи (від вул. С. Стрільців до вул. К. Данила), вул.
Шевченка (від вул. Гординського до м-ну «Вопак»),вул. Василіянок (біля Парку
Військових ветеранів),вул. Грушевського,16-22,вул. Заклинських (біля м-ну
«Меблі»),вул. Панаса Мирного в тому числі схема І-паркувальної зони
розроблена Комунальним виробничим підприємством «Архітектурно планувальне бюро-ІФ» та затверджена 16.08.2018р. Управлінням патрульної
поліції в Івано-Франківській області.
Відповідно до рішення виконавчого комітету від 12.07.2018р. №752 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення операторів
паркування в м. Івано-Франківську», 21.08.2018 р. проведено конкурс з
визначення операторів паркування в м. Івано-Франківську по чотирьох лотах та
визначено переможців конкурсу по:
Лоту 1 – ФОП Сочавську У.П., яка готова сплачувати 40% щомісяця з
коштів, зібраних від надання послуг з паркування по лоту.
Лоту 2 – ПП «Ярко-ІФ», який готовий сплачувати 11% щомісяця з коштів,
зібраних від надання послуг з паркування по лоту.
Лоту 3 – ПП «Ярко-ІФ», який готовий сплачувати 15% щомісяця з коштів,
зібраних від надання послуг з паркування по лоту.
Лоту 4 – ПП «Ярко-ІФ», який готовий сплачувати 15% щомісяця з коштів,
зібраних від надання послуг з паркування по лоту.
Рішенням виконавчого комітету визначено безкоштовні місця для паркування
електромобілів на паркувальних майданчиках м. Івано-Франківська ( по одному
місцю) та в першій паркувальній зоні (два місця).
В бюджет міста сплачено :
паркувального збору 2018р. Петришин Д.Я. – 150 038,83 грн. ПП «ЯркоІФ» - 435845,09 грн. ФОП Гавриляк М.Б. - 12850грн.
відсотки ПП «Ярко-Іф» 5% - 71778,02грн.; Петришин Д.Я. 16% 81193,02грн.; ФОП Гавриляу М.Б -10% 2018р. -7000грн.
Всього в бюджет 745854,06 грн.
Безпека руху та роз’яснювальна робота серед дітей

Проведено в рамках реалізації проекту «Модернізація та підвищення
безпеки мережі автомобільних доріг в Україні» інформування учнів шкіл міста
про безпеку руху та дотримання правил дорожнього руху . Також передано та
поширено наочні матеріали.
Здійснення заходів, спрямованих на розширення і удосконалення зв'язків
управління транспорту та зв’язку з громадськістю, відкритості в роботі
Спільно з відділом програмного та комп′ютерного забезпечення
здійснювалась робота щодо наповнення розділу сайту . На сайті розміщено
більше 50 відомостей в розділах «Інформація для пасажирів», «Інформація для
перевізників», «Робота груп та комісій». На сторінці УТіЗ в
https://www.facebook.com щодня розміщується інформація та дописи про роботу
управління. Група УТіЗ в https://www.facebook.com стала надійним і швидким
діалогом між управлінням та мешканцями міста.
Відповідно до розпоряджень міського голови та рішень виконавчого
комітету працівники управління брали участь у підготовці заходів, які
проходили у місті Івано-Франківську і були приурочені до пам’ятних дат.
Також управлінням вирішувались питання по залученню перевізників до
забезпечення транспортом цих заходів.
Плани УТіЗ на 2019 рік :
«Нове будівництво світлофорів» по вул. Галицька – Горбачевського Калуське Шосе, вул. Коновальця-Василишина - О.Довбуша(поворот на
Чукалівку), вул. Коновальця – Сорохтея, вул. Чорновола – Гординського –
Сахарова,
вул.
Довженка
–Сухомлинського
(навпроти
маг.
«Заравшан»),перехрестя набережна ім. Стефаника – Кармелюка.
Влаштування антикишень по вул. Бельведерська-П.Орлика, вул.
П. Орлика-Бельведерська, вул. Новгородська-Бельведерська, вул. Сахарова –
Мельника, вул. Сахарова, 38(зупинка біля спорткомплексу).
Встановлення берлінських подушок по вул. С. Стецько.
Придбання та встановлення болардів на вул. Саєвича, вул.
Вітовського,вул. Вірменська – Мельничука,вул. Шевченка – вул. 100 річчя
Червоного Христа,вул. Мазепи (Парк Готель).
Встановлення сферичних дзеркал на вул. Залізнична – Мендєлєєва,вул.
Матейки – Желехівського.
Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості по вул.
Сєчєнова – Коротка,вул. Б. Хмельницького – Затишна,вул. Блавацького, 29,вул.
Сєченова – Тисленка,вул. Кисілевської, 31,вул. Селянська, 15,вул. Сорохтея,
37,вул. Коновальця, 88,вул. Коновальця, 95.вул. Надвірнянська, 30,вул.

Тролейбусна,15,вул. Челюскінців, 73,вул.Левинського, 28,вул. Глібова,вул.
Миколайчука, 11,вул. Паркова, 20,вул. Пасічна, 20,вул. Коновальця, 138А.
Облаштування освітлення нерегульованих пішохідних переходів по
вул. Коновальця, 132А, вул. Мазепи – Крихівецька,вул. Чорновола,98-99,вул.
Гординського–Чорновола–Сахарова(перехрестя),вул.Коновальця – Василишина
– О.Довбуша),вул. Мазепи(перехрестя Мазепи – Дорошенка),вул. Мазепи,
35А,вул. Довженка(острівець безпеки біля заправки Укрнафти),вул.
Миколайчука(перехід на світлофорі від каплички Юди Тадея),вул. Стуса –
Миколайчука(на
перехресті),вул.
Мазепи(біля
медучилища),вул.
Гурика(навпроти
«Баварії»),вул.
Бельведерська,
39,вул.
Шухевичів(ДЮСШ),вул. Новгородська(вхід на ринок),вул. Симоненка(золота
нива),вул.
Симоненка(перехід
біля
м-ну
«Тростянецький»),вул.
Миколайчука(біля ТЦ «Арсен»),вул. Миколайчука – Симоненка,вул.
Дорошенка,29.
Влаштування острівців безпеки по вул. Целевича(біля м-ну
«Тростянецький»),вул. Довженка(біля церкви),вул. Івасюка, 26А(навпроти
буд.№7),вул. Привокзальна – Грюнвальдська,вул. Бандери, 14,вул. Коновальця
– Медична.
Влаштування піднятого пішохідного переходу по вул. Покутська.
Встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки на
вул. м. Івано – Франківська.
Розширення мережі комунального громадського транспорту, а саме – --закупівля нових великовмісних низькопідлогових автобусів;
-закупівля закупівля 2 тролейбусів МАН (низькопідлогові).
-встановлення нових типів зупинок громадського транспорту де ширина
тротуару не достатня для встановлення габаритних конструкцій зупинок з
боковими стінками і розширення тротуару неможливе.
-освітлення знаків, встановлених на острівцях безпеки
- освітлення зупинок громадського транспорту.

