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  Виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за 2018 рік  

Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Стратегічний напрям А. Місто підт-

римки інвестицій та розвитку бізне-

су 

       

Стратегічна ціль А.1. Розбудова біз-

нес інфраструктури 
       

Оперативна ціль А.1.1. Розширення 

мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-

акселераторів 

       

1.1.Проведення конкурсу стартапів 

при науковому парку "Прикарпатсь-

кий університет" 

300,0 100,0  250,0 0,0 100% 

Виконавчим комітетом міської ради у квітні 

2018р. проведено конкурс стартапів. 

За результатами конкурсу з-поміж 15-ти учасни-

ків обрано 4 проекти-переможці: 

 1) "Термостан" (50 тис.грн) - Суп Василь Євге-

нович –; 

2) "Жуйка на основі карамелізованого меду, 

воску та прополісу для профілактики та ліку-

вання пародонтиту і пародонтозу та інших сто-

матоологічних захворювань" (100 тис.грн) - Ку-

рта Сергій Андрійович; 

3) "Впровадження технологій мобільного нав-

чання та доповненої реальності під час вивчення 

хімії в закладах середньої освіти" (50 тис.грн) - 

Мідак Лілія Ярославівна; 

4) "Налагодження серійного виробництва при-

ладу для контролю теплоти згоряння природно-

го газу GAS-HI-Q" (50 тис.грн) - Карпаш Андрій 

Михайлович. 

 

1.2. Створення інкубатору для ста-

ртапів 
750,0 150,0 40,0 60,0 70% 

Учасниками ГО "Івано-Франківський ІТ клас-

тер": 

- розроблено тренінгові програми  у тематиці 

Відсутність достат-

нього фінансування 
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"Інформаційна безпека" та проведено перший 

етап цієї програми; 

- розроблено серію майстер-класів у сфері ма-

шинного навчання для початківців;  

- організовано та проведено 2 тренінги (корпо-

ративний і відкритий); 

- розроблена та перебуває в процесі тестування 

унікальна навчальна програма для менторів ІТ 

Бізнес Інкубатора; 

- проведено ряд співбесід з Radar Tech, Reac-

tor.ua, Agrohub щодо співпраці у реалізації прое-

ктів. 

1.3. Комплексна підтримка малого та 

середнього підприємництва в Івано-

Франківську шляхом створення місь-

кого кластеру "Система консалтинго-

вих послуг" – "СКП" 

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

Відсутність співфі-

нансування з місь-

кого бюджету, три-

ває пошук можли-

востей фінансуван-

ня проекту 

Оперативна ціль А.1.2. Створення 

умов для роботи наукових технопа-

рків 

       

1.4. Створення науково-виробничого 

центру з мікроклонального розмно-

ження рослин наукового парку Прика-

рпатського національного університе-

ту 

900,0 400,0 0 300 40% 

Проводились роботи зі створення науково-

виробничого центру з мікроклонального розм-

ноження рослин на базі ДВНЗ "Прикарпатський 

університет імені Василя Стефаника" та форму-

вання колекції безвірусних стерильних культур 

рослин. 

Відсутність фінан-

сування для побу-

дови теплиці для 

акліматизації ро-

слин 

1.5. Створення відкритого студентсь-

кого коворкінг-простору "Paragraph" 

350,0 250,0 50,0 0 100% 

Презентація проекту відбулася 14 листопада 

2018р. в Прикарпатському національному уніве-

рситеті ім.В.Стефаника Це перший такий прект 

в західному регіоні нашої країни. Авторами та 

координаторами проекту є студент-міжнародник 
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Прикарпатського університету Віктор Лесик, 

працівник відділу управління проектами Андрій 

Шпак. Paragraph – це простір для студентів, де 

здійснюватиметься їх неформальна освіта, а 

також він слугуватиме майданчиком для само-

реалізації та самоосвіти студентської молоді 

Івано-Франківська. Кошти залучені з різних 

джерел фінансування. 

Стратегічна ціль А.2. Розвиток мало-

го та середнього підприємництва 
       

Оперативна ціль А.2.1. Впрова-

дження механізмів фінансової підт-

римки розвитку МСП 

       

1.6. Надання фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктам господарювання 

в місті Івано-Франківську  

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

Опрацьовується 

механізм надання 

фінансово-кредит-

ної підтримки 

Оперативна ціль А.2.2. Розробка та 

підтримка діяльності інформаційно-

консультативної платформи для 

МСП 

       

1.7. Інформаційно-маркетингові пос-

луги (в тому числі проведення марке-

тингових досліджень) для суб’єктів 

МСП 

540,0 180,0 0 0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

1.8. Ревіталізація промислової зони 

заводу "Промприлад" 
675000,0 
(уточнений) 

32400,0 
(уточнений) 

0 400,0 100% 

Функціонує пілот проекту – третій поверх пло-

щею 1800 квадратних метрів. Це ревіталізовані 

приміщення постіндустріального заводу "Пром-

прилад", на реконструкцію яких залучили понад 

1,2 млн дол. США, що надійшли від 11-ти ком-

паній і 21-го приватного інвестора. Тут вже пра-

цюють 12 операторів та 16 функцій.  

Концепція "Промп-

рилад. Реновація" 

передбачає викуп 

та реконструкцію 

території площею 

близько 2 га з чо-

тирма корпусами 
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Пілотний третій поверх – це лише 5% від усієї 

території "Промприладу". Тут чимало можливо-

стей для розвитку, креативу та взаємодії – і це 

вже близько півсотні робочих місць у перших 

орендарів. Більше того, запити щодо вільних 

площ надходять чи не щодня – наразі потенцій-

ний попит на оренду перекриває 89% майбутніх 

площ. 

Проект містить як комерційну, так і соціальну 

складову в рівному співвідношенні. 50% прибу-

тку центру витрачатиметься на суспільні проек-

ти, а близько третини всіх площ здаватиметься 

за пільговими ставками для суспільно-важливих 

орендарів. Також передбачено окупність інвес-

тицій та доходи у вигляді дивідендів.  

Протягом п’яти років проект залучить у формі 

імпакт-інвестицій понад 700 млн грн від приват-

них інвесторів та організацій, аби поетапно за-

пустити сім будівель та парк. Тут розмістяться 

офісні простори, лабораторії, майстерні, вистав-

ковий та розважальний центри, готель та хостел, 

фермерський ринок, ресторани та багато іншого. 

заводу "Промпри-

лад". 

Cума інвестицій до 

кінця 2019 року має 

скласти 4,5 млн 

дол.США. 

Оперативна ціль А.2.3. Розвиток 

корпоративної соціальної відпові-

дальності бізнесу 

       

1.9. Центр корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу міста Івано-

Франківська 

210,0 55,0 0 55,0 20% 

Організовано і проведено 25.04.2018 р. тренінг 

на тему "Проектний менеджмент: вітчизняні і 

закордонні можливості" (кількість учасників - 

38 осіб). 

Проведено інформаційну просвітницьку кампа-

нію із залученням представників МСП щодо 

впровадження принципів корпоративної соціа-

Відсутнє достатнє 

фінансування 
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льної відповідальності на їх підприємствах.  

Оперативна ціль А.2.4. Розвиток 

жіночого підприємництва 
       

1.10. Івано-Франківськ – місто прогре-

сивних жінок-підприємців 
310,0 140,0 0 140,0 25% 

Організовано і проведено 27.06.2018р. тренінг 

на тему: "Я і бізнес: стратегія розвитку й PR-

менеджмент" (кількість учасників - 27 осіб). 

Розроблено та проведено комплексний тренінг 

курс "Бізнес: від ідеї до успіху" для студентів 

випускних курсів. Кількість годин:  90 год. Кі-

лькість слухачів: 42 особи. 

Відсутнє достатнє 

фінансування 

Стратегічна ціль А.3. Залучення 

інвестицій 
       

Оперативна ціль А.3.1. Впрова-

дження комплексної програми за-

лучення та супроводу інвесторів 

       

1.11. Розробка пілотного проекту "Ка-

рта інвестиційних майданчиків" 

м. Івано-Франківська 

490,0 0,0 0 0 0%   

Реалізація проекту 

розпочнеться з 

2019 року 

Оперативна ціль А.3.2. Залучення 

інвестицій у розвиток пріоритетних 

галузей економіки 

       

1.12. Залучення інвестицій у післяпри-

ватизаційний розвиток ПрАТ "Івано-

Франківський локомотиворемонтний 

завод" 

4468,0 

7000,0  
(передбачено 

у міському 

бюджеті) 

6000,0 1000,0  5% 

Встановлено 2 з 5-ти твердопаливних котлів. 

Розроблено Стратегію розвитку підприємства на 

період 2018-2022 роки. Надано з міського бю-

джету поворотну фінансову допомогу на безо-

платній основі в сумі 2 млн грн та безповоротну 

фінансову допомогу на безоплатній основі в 

сумі 4 млн грн. 

 

Стратегічна ціль А.4. Розвиток пріо-

ритетних сфер економіки міста 
       

Оперативна ціль А.4.1. Впрова-

дження екологічних стандартів дія-
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льності бізнесу, підтримка "зеленого 

бізнесу" 

1.13. Розробка та впровадження про-

грами зменшення забруднення довкіл-

ля міста підприємствами, що функціо-

нують на його території 

1100,0 50,0 0 0 0%  

Робота над розроб-

кою проекту про-

грами розпочнеться 

в 2019 році 

1.14. "Енергетична Академія" 29000,0 8000,0 0,0 500,0 0 % 

Прийнято рішення про передачу майнового 

комплексу будівлі котельні на вулиці Карпатсь-

кій з балансу КП "Івано-Франківськтепло-

комуненерго" до ІФНТУНГ. Зараз відбувається 

процедура узгодження передачі по лінії МОН 

України. Наступним етапом стане розроблення 

комплекту ПКД для створення по побудови про-

екту "Енергетична Академія" 

Триває пошук мо-

жливостей фінан-

сування проекту із 

залученням гранто-

вих коштів та кош-

тів міського бю-

джету 

Оперативна ціль А.4.2. Підтримка 

розвитку бізнес-кластерів 
       

1.15. Створення кластерних об’єднань 

як основний елемент економічного 

розвитку міста 

575,0 225,0 0 225,0 40% 

Управлінням інвестиційної політики МВК: 

- проведено аналіз та визначено потенційні сфе-

ри для утворення кластерних об’єднань;  

- здійснено пошук та залучення представників 

підприємств та організацій як сторін, зацікавле-

них у створенні кластерних об’єднань 

Триває пошук мо-

жливостей фінан-

сування проекту із 

залученням гранто-

вих коштів та кош-

тів міського бю-

джету 

1.16. Створення Центру розвитку кла-

стерів (ЦРК) 
1000,0 0,0 0 1000,0 20% 

Враховуючи те, що проекти "Створення Центру 

розвитку кластерів" і "Створення Дому народ-

них художніх промислів у м.Івано-Франківську" 

є складовими консолідованої проектної пропо-

зиції "Впровадження кластерної моделі розвитку 

народних художніх промислів на Прикарпатті" 

та відсутність виділеного фінансування на їх 

реалізацію, розроблено і подано: 

- субпроект "Створення платформи розвитку  

У зв’язку початком 

реалізації у 2018 

році проекту 

"Створення проек-

тно-освітнього цен-

тру розвитку інно-

вацій та інвестицій 

в регіоні" (Агенти 

змін ПНУ), який 
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кластерних ініціатив" на отримання фінансуван-

ня з Фонду сприяння розвитку малих і середніх 

підприємств (ПРОМІС), 

 - розроблено концепцію "Передання китайсько-

го досвіду культурних кластерів для створення 

центру народних художніх промислів в Україні 

(на прикладі Карпатського регіону)", 

- розроблено концепцію проекту "Створення 

платформи розвитку бізнес-навичок у молодих 

людей мистецьких професій" на міжнародні 

грантові конкурси, 

-розроблено проект "Розвиток кластерних ініці-

атив місцевих громад  у туризмі" (подавався на 

Грант для випускників американських програм 

стажування), 

-підготовлено Меморандум про кластерну спів-

працю з організацією Northwest Networks із 

США, одним із партнерів є Івано-Франківська 

міська рада), 

-розпочато створення профілю Кластера народ-

них художніх промислів на European Cluster 

Collaboration Platform, що неможливо заверши-

ти, поки нема підтвердження створеної платфо-

рми на регіональному (місцевому) рівні. 

став переможцем у 

рамках сектораль-

ної бюджетної під-

тримки Євросоюзу, 

проект щодо ство-

рення Центру роз-

витку кластерів 

пропонується мо-

дифікувати під 

Платформу, оскіль-

ки є вже приміщен-

ня Центру Агенти 

змін ПНУ, де мож-

ливо поєднати дану 

проектну діяль-

ність. За умови 

підтримки даного 

напряму, буде за-

пропоновано кон-

цепцію оновленого 

проекту із перегля-

нутим бюджетом. 

1.17. Підтримка інформаційної діяль-

ності Прикарпатського еко-

енергетичного кластеру 

400,0 100,0 0 30,0 0%  
Відсутність фінан-

сування 

Стратегічна ціль А.5. Розвиток тури-

зму 
       

Оперативна ціль А.5.1. Створення 

нових якісних туристичних продук-

тів 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

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

нього фінансування 

1.19. Розвиток ковальського мистецтва в 

Івано-Франківську 
3000,0 1000,0 131,5 0 100% 

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

сування з міського бюджету відбувся 16-й Між-

народний фестиваль ковальського мистецтва 

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

ковалів з 11 країн світу. Спеціально до фестива-

лю вийшов мобільний додаток "Свято ковалів 

AR" – розважально-пізнавальна гра-квест. 

 

1.20. Створення Дому народних худо-

жніх промислів у м.Івано-Франківськ 
8000,0 5000,0 0 1500,0 1% 

Враховуючи те, що проекти "Створення Центру 

розвитку кластерів" і "Створення Дому народ-

них художніх промислів у м.Івано-Франківську" 

є складовими консолідованої проектної пропо-

зиції "Впровадження кластерної моделі розвитку 

народних художніх промислів на Прикарпатті" 

та відсутність виділеного фінансування на їх 

реалізацію, розроблено і подано: 

- розроблено концепцію "Передання китайсько-

го досвіду культурних кластерів для створення 

центру народних художніх промислів в Україні 

(на прикладі Карпатського регіону)", 

- розроблено концепцію проекту "Створення 

платформи розвитку бізнес-навичок у молодих 

людей мистецьких професій" на міжнародні 

грантові конкурси, 

-розпочато створення профілю Кластера народ-

них художніх промислів на European Cluster 

Collaboration Platform, що неможливо заверши-

ти, поки нема підтвердження створеної платфо-

рми на регіональному (місцевому) рівні.  

Триває пошук мож-

ливостей фінансу-

вання проекту із 

залученням гранто-

вих коштів та кош-

тів міського бю-

джету 

1.21. Розумний туризм в Івано-

Франківську (Smart Tourism) 
580,0 580,0 0 0 100% 

Проект реалізовувався за кошти Проекту "Парт-

нерство для розвитку міст" (ПРОМІС). 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Організовано та проведено 3 робочі зустрічі. 

Розроблено мобільний додаток "Відвідай Івано-

Франківськ", завдяки якому можна отримувати 

розумні повідомлення від об’єктів, що обладнані 

передавачами. При вході в зону дії передавача 

користувач автоматично отримує інформацію 

про даний об’єкт, його події та може прослухати 

аудіо-тур на обраній мові. 

Програма містить наступні розділи: розумні 

повідомлення, про місто, карта, історичні 

пам’ятки, необхідно знати, де зупинитись, де 

поїсти, шопінг, розваги та дозвілля, міська вла-

да, транспорт, безпека. 

Доступні мови: Українська, Англійська, Німець-

ка, Польська. 

Відеоролик привертає увагу глядачів на турис-

тичні ресурси м. Івано-Франківська, його при-

вабливі сторони та інформує про функціонал 

новоствореного мобільного додатку. Ролик ви-

користовується під час презентацій міста пред-

ставниками виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради для забезпечення 

сталої туристичної промоції, поширений в Інте-

рнет-мережі (Youtube, Facebook). 

Створений новий публічний простір, де 16 вере-

сня 2018 року на оновленому просторі відбувся 

воркшоп "Простір активного дозвілля". Створе-

ний простір уже став улюбленим місцем для 

мешканців та гостей. Особливо популярний він 

серед фотолюбителів, так як доволі часто фото-

сесії проводяться на ньому. Завдяки універсаль-

ному дизайну та забороні руху автомобілів но-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

вий простір розширив історичну центральну 

площу та затримує відвідувачів на деякий час, 

пропонуючи зручні вуличні меблі та заманюючи 

насолодитися краєвидом, завітавши до затиш-

них кав’ярень, що розташовані поблизу. 

Оперативна ціль А.5.3. Активна 

співпраця влади та туристичного 

альянсу 

       

1.22. Розробка маркетингової стратегії 

міста 
1000,0 500,0 0 50,0 60% 

Спільно з Проектом ПРОМІС розроблено техні-

чне завдання на розробку дизайну бренду 

м.Івано-Франківська. 

У травні оголошено конкурс на розробку бренду 

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

них авторів. 30 липня 2018р. конкурсною комі-

сією обрано переможця.  

Доопрацьовується проект маркетингової страте-

гії міста. 

Бренд міста не за-

тверджено сесією 

міської ради 

Всього по Стратегічному напряму 

А:  
733653 57090,0 6471,5 7790,0    

Стратегічний напрям В. Місто ком-

фортного проживання, енергоефек-

тивної та дружньої до довкілля ін-

фраструктури 

       

Стратегічна ціль В.1. Просторовий 

розвиток та привабливий зовнішній 

вигляд міста 

       

Оперативна ціль В.1.1. Збереження 

та розвиток зелених, рекреаційних 

зон 

       

2.1. Озеленення територій, влаш-

тування клумб та ландшафтна реконс-

трукція 

950,0 470,0 
(уточнений) 

470,0 2268,0 100% 

Проведено реконструкцію клумб на центральній 

алеї міського парку культури та відпочинку 

ім.Т.Г.Шевченка з влаштуванням системи поли-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

ву. 

2.2. Поліпшення стану каскаду озер в 

міському парку культури та відпочин-

ку ім. Т. Г. Шевченка 

940,0 540,0 0 0 100% Завершено  

2.3. Створення рекреаційної зони на 

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

Впродовж звітного 

періоду кошти на 

виконання робіт не 

виділялися 

2.4. Збереження водойм (озер) на те-

риторії міста 
15000,0 5200,0 1320,6 3879,4 25,3% 

Виконано поточний ремонт переливних мереж 

міського озера та проведення заходів із захисту 

від підтоплення територій між центральним 

міським озером та відстійником. 

 

2.5. Зелений Івано-Франківськ 12000,0 

9681,6 
(передбачено 

у міському 
бюджеті) 

6390,5 0 100% 

Посаджено понад 1000 дерев. Зрізано 670 ава-

рійних дерев, проведено обрізку та формування 

крон дерев на вулицях міста, вздовж ліній елек-

тропередач та поблизу світлофорних об’єктів. 

Зокрема, проведено обрізку нижніх гілок на 511 

деревах, формування крон 350 дерев та обрізку 

305 дерев на виконання звернень мешканців. 

Висаджено 7000 кущів бирючини для форму-

вання живоплоту вздовж вело доріжки на Набе-

режній ім.В.Стефаника.   

Особливим став підхід до дерев в центральній 

частині міста на відреконструйованих вулицях. 

На цих локаціях вперше в місті були висаджені 

дерева висотою 4-5 метрів. 

 

2.6. Створення пляжних зон у місті 1800,0 

1394,6 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

1249,1 145,5 89,6% 

Влаштовано місця для відпочинку, благоустрій 

та освітлення території пляжної зони біля Гали-

цького моста. 

Здійснено благоустрій відпочинкової зони на 

березі річки Бистриця Солотвинська в районі 

вулиці Флотської та Пасічної та Бистриця На-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

двірнянська в районі вулиць Івасюка-Хоткевича.  

2.7. Створення привабливого пейзажу 

міста 
25300,0 8500,0 4427,4  4072,6 52,0% 

Здійснено: 

-  утримання клумб,газонів, квітників, вазонів, 

молодих дерев, саджанців та інш. Елементів; 

- влаштування газонів у лунках дерев на вул. 

Тринітарській, у сквері Княгинин,  вздовж вело-

доріжки на Галицькій (від вул. Добролюбова до 

повороту на Галич); 

- влаштування газонів та клумб на вул. Галиць-

кій (від вул. Дністровської до моста). 

 

2.8. Рекреація – здоров’я нації 16200,0 

8508,8 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

7876,8 0 100% 

Проведено роботи з: 

- утримання скверів, дитячих та спортивних 

майданчиків; 

- виготовлення проектів на капітальний ремонт 

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

влаштування міні-скверу на вул. Миколайчука, 

16, на влаштування міні-скверу на перехресті 

вул. Петрушевича-Франка; 

- проведено капітальний ремонт скверу на вул. 

Грюнвальдській; 

- капітальний ремонт проїжджої частини та тро-

туарів на площі Міцкевича. 

 

Оперативна ціль В.1.2. Прозоре ко-

ригування містобудівної докумен-

тації та формування правил забудо-

ви центральної частини міста 

       

2.9. Внесення змін до генерального 

плану м. Івано-Франківськ 
1096,4 

(уточнений) 
1096,4 

(уточнений) 
404,0 692,0 37% 

ДП УДНДІПМ "Діпромісто" імені 

Ю.М.Білоконя виконано проект коригування 

генерального плану міста. Розпочато процедуру 

розгляду та врахування пропозицій громадсько-

сті. Направлено листи в суміжні населені пункти 

(сільські ради), а також на інстанції міста для 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

узгодження генерального плану. 

Оперативна ціль В.1.4. Реставрація 

та відновлення архітектурних 

памʼяток 

       

2.10. Збереження архітектурної спад-

щини: будівлі по вул. Шопена, 1 – 

пам’ятки архітектури місцевого зна-

чення 

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

фасадні двері.  
Відсутність достат-

нього фінансування 

В.2. Підвищення енергоефективнос-

ті та впровадження альтернатив-

них джерел енергії 

       

Оперативна ціль В.2.2. Впрова-

дження комплексної програми з 

використання енергозберігаючих 

технологій та альтернативних дже-

рел енергетики 

       

2.11. Впровадження електричного 

теплоакумуляційного обігріву в будів-

лі ДНЗ №17 "Ромашка" (вул. Вовчи-

нецька, 210) 

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

У 2018 році не пе-

редбачені кошти на 

виготовлення тех-

нічної документа-

ції. 

2.12. Встановлення опалення елект-

ротеплоакумуляційного нагріву у ДНЗ 

№6 

999,9 

2000,0 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

174,4 1825,6 1% 

Виготовлено проект, пройдено експертизу, ук-

ладено угоду. Ведуться роботи з капітального 

ремонту системи опалення. 

 

2.13. Впровадження використання в 

теплоенергетиці альтернативних та 

відновлювальних (сонячна енергія) 

джерел енергії, проведення капіталь-

ного ремонту в системі теплозабезпе-

чення басейну дитячо-юнацької спор-

тивної школи №2. 

2000,0 50,0 0 0 0%  

У 2018 році не пе-

редбачено коштів 

на виготовлення 

технічної докумен-

тації. 

2.14. Встановлення сонячних панелей 490,0 490,0 0 490,0 0%  У 2018 році не пе-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

у спортивних залах КП "Муніципаль-

ний фізкультурно-оздоровчий центр" 

редбачено коштів 

2.15. Капітальний ремонт системи 

опалення ЗШ №4 (вул. Південний бу-

львар, 24) 

2004,7 400,0 458,7 
(кредит НЕФКО) 

0 23% 

Відремонтовано частину системи опалення. Її 

ремонт включено до проекту НЕФКО "Підви-

щення енергоефективності об’єктів бюджетної 

сфери міста Івано-Франківська" (II етап). 

 

2.16. Капітальний ремонт системи 

опалення ЗШС №3 (вул. Набережна, 

32а) 

1500,0 300,0 163,5 
(кредит НЕФКО) 

0 54,6% 

Проведено ремонт підвального розгалуження 

системи опалення. Її ремонт включено до проек-

ту НЕФКО (II етап) 

 

2.17. Створення енергонезалежного та 

енергоефективного корпусу Прикар-

патського національного університету 

ім.В.Стефаника 

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

Замінено усі вікна та вхідні двері на металопла-

стикові, утеплено огороджувальні елементи, 

світильники – на енергоощадні.  

12000,0 тис.грн (державний бюджет) 

 

2.18. Капітальний ремонт навчально-

реабілітаційного центру по 

вул.Г.Хоткевича, 52А в м. Івано-

Франківську 

5450,61 5450,61 0 0 90% 

У рамках реалізації проекту "Підвищення енер-

гоефективності об’єктів бюджетної сфери міста 

Івано-Франківська" розпочаті роботи та отрима-

ний перший транш кредиту та гранту. Отримані 

кошти використані  у т.ч. на виконання робіт у 

НРЦ: 

- з теплової ізоляції стін та цоколя;  

- заміну вікон і дверей н а нові пластикові, вста-

новлення віконних провітрювачів; 

- демонтаж системи опалення, придбання облад-

нання та матеріалів, встановлення ІТП. 

 

2.19. Теплі кредити для ОСББ 3750,0 

100,0 
(передбачено 

у міському 

бюджеті) 

63,9 28,5 64% 

З метою зменшення споживання паливно-

енергетичних ресурсів житловими будинками 

ОССБ Набережна, 32 відшкодовано витрати на 

придбання вікон для місць загального користу-

вання та дверей для підʼїзду та технічних при-

міщень. Планується відшкодування ОСББ "Пар-

кове, 2" за кредит для проведення робіт з термо-

модернізації внутрішньо-будинкових систем 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

опалення у розмірі 28,5 тис.грн. 

2.20. Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери міста Івано-

Франківська. 

239100,0 114349,9 
(план) 

20 805,5 0 18% 

Продовжуються роботи з реалізації І-го етапу 

проекту, який реалізовується за підтримки   Пів-

нічної екологічної фінансової корпорації      

НЕФКО та Фонду Е5Р. Отримані кошти викори-

стані на: 

- проведення робіт з теплової ізоляції стін та 

цоколя (утеплення цоколя, утеплення фасадів, 

влаштування відмостки, влаштування водостіч-

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

23, 36, 4, 33 та НРЦ;  

- заміну вікон і дверей на нові пластикові, вста-

новлення віконних провітрювачів,  відновлення 

зовнішніх та внутрішніх укосів у ДНЗ №16, 18, 

23, 36, 4, 33 та НРЦ. 

- демонтаж системи опалення у семи закладах, 

придбання обладнання та матеріалів, встанов-

лення ІТП і підʼєднання їх до мережі теплопо-

стачання.  

Проведений капітальний ремонт із заміною даху 

в ДНЗ №18. 

Розроблено ПКД по капітальному ремонту та на 

реконструкцію системи опалення ДНЗ №20 

"Троянада", ДНЗ №20 "Росинка", ДНЗ №27 "Ка-

рпатська казка", ДНЗ №29 "Кобзарик", ДНЗ №30 

"Ластівка, ДНЗ №9 "Дзвіночок", ДНЗ №11 "Пі-

знайко", ДНЗ №15 "Гуцулочка, ДНЗ №3 "Бджіл-

ка", ДНЗ №34 "Незабудка", ДНЗ №1 "Калинонь-

ка", ДНЗ №2 "Малятко", а також розроблено 

ПКД на капітальний ремонт ЗШ №8, №13, №22, 

№25 та НВК "Школа-гімназія" №3" на 

вул.Гоголя,10. 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Оперативна ціль В.2.3. Збільшення 

парку громадського електроавтора-

нспорту 

       

2.21. Розвиток тролейбусного руху у 

місті Івано-Франківську 
550000,0 50000,0 50014,0 0 100% 

Проведено тендер та підписано договір із ВАТ 

"Керуюча компанія холдингу Беллкоммунмаш" 

про постачання 29 низькопідлогових тролейбу-

сів за грантові та кредитні кошти ЄБРР. 

Проведено перший етап тендеру згідно із умо-

вами ЄБРР на будівництво підстанцій та тро-

лейбусної лінії Європейська площа - Автостан-

ція №3. 

Проведено тендер та підписано договір на пос-

тачання обладнання (валідаторів) для впрова-

дження автоматизованої системи оплати проїзду 

("електронного квитка"). 

Завершено навчання групи майбутніх водіїв 

тролейбусів на базі КП "Електроавтотранс". 

Побудовано зворотню тролейбусну лінію через 

залізничний вокзал. 

Розроблено проект та проведено підготовку бу-

дівництва тролейбусної лінії по вул. 24 серпня. 

Закуплено та запущено в експлуатацію 6 нових 

автобусів "Богдан" А 701.32. 

Виготовляється проектно-кошторисна докумен-

тація на будівництво тролейбусної лінії 

вул.Мазепи-Південний Бульвар-Північний Бу-

львар. 

 

Оперативна ціль В.2.4. Розвиток 

мережі безкоштовних заправок (за-

рядок) для електромобілів 

       

2.22. Розвиток електричної транс-

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

У грудні 2018 року офіційно оголошено про 

відбір проекту "Транскордонна зелена транспор-

Реалізація проекту 

розпочнеться з 2019 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

тна мережа" для співфінансування в рамках 

Програми транскордонного співробітництва 

Угорщина-Словаччина- Румунія-Україна  2014-

2020. Загальна сума проекту складає 280 828,95 

євро, з яких сума гранту - 252 746, 055 євро. 

Проект об’єднає партнерів з Угорщини, Словач-

чини та Румунії, а також 7 міст Західної Украї-

ни. У рамках реалізації проекту планується 

встановлення 3 електрозаправок на території 

м.Івано-Франківська (на території України – 11), 

за допомогою яких водії електромобілів змо-

жуть безперешкодно подолати відстань в 1200 

км між містами. Всі електрозаправки будуть 

підключені до світової безкоштовної онлайн-

мережі електрозаправок.  

року. 

2.23. Створення громадської ав-

тостоянки з станцією поповнення еле-

ктромобілів у мікрорайоні Пасічна 

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

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася через 

відсутність фінан-

сування.  

Стратегічна ціль В.3. Модернізація 

комунальної інфраструктури міста 
       

Оперативна ціль В.3.1. Модерніза-

ція обʼєктів комунальної інфра-

структури міста, житлового фонду, 

прибудинкової території 

       

2.24. Капітальний ремонт доріг міста 66000,0 22000,0 20305,5 1694,5 92,3% 

Здійснено капітальний ремонт 13 вулиць, в тому 

числі Дучимінської, Княгинин, Паркова, Сухом-

линського, Павлика, Вовчинецької (на ділянці 

від вул.Сагайдачного до вул.Дучимінської), Ка-

рпатської Січі, Лесі Українки, Рильського, Се-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

лянської, Білої, Гетьмана Мазепи, Станіславсь-

кої, Кардинала Любачівського, Слави Стецько, а 

також виготовлені проектні документи на інші 

вулиці. Завершуються роботи з будівництва 2 

вулиць: вул. 24 Серпня, вул.В.Стуса (на ділянці 

від вул.Миколайчука до вул.24 Серпня). Триває 

капітальний ремонт 12 вулиць. 

2.25. Капітальний ремонт житлового 

фонду міста 
70600,0 17200,0 4951,3 12248,7 100% 

Проведено роботи з капітального ремонту жит-

лового фонду в частині  впровадження енергоз-

берігаючих заходів в житлових будинках міста 

на суму 363,85 тис.грн, на проекти з капітально-

го ремонту та реконструкції житлового фонду, 

що перебувають на балансі ОСББ в частині  

впровадження енергозберігаючих заходів спря-

мовано 1290,4 тис.грн. 

В рамках Програми переможців міського конку-

рсу програм і проектів здійснено капітальний та 

поточний ремонти 24 житлових обʼєктів ОСББ 

на суму 1597,0 тис.грн.  

Крім того, зроблено капремонт 20 обʼєктів на 

суму 1700,0 тис.грн.  

 

2.26. Капітальний ремонт прибу-

динкових територій 
30500,0 

33148,3 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

27847,9 5300,4 84% 

Виконано капітальний ремонт міжбудинкових 

проїздів та прибудинкових територій вул. Пу-

люя, 3 та вул. Галицькій, 91, 93, 32; Василіянок, 

66, 66а; вул. Стуса, 9, 7, 11, 11а, 13; на вул. Вов-

чинецькій, 194в; вул. Національної Гвардії, 16, 

18, 20; Коновальця, 106а; від вул. Г.Мазепи до 

буд. №177 корп. 1- 3; 175-Д на вул. Г. Мазепи; 

вул. Хоткевича №54; на вул. Незалежності 152, 

152А; на вул. Коновальця,130А; на вул. Сахаро-

ва, 30; на вул.І.Павла ІІ, 28-30; вул.Івасюка, 28-

30; на вул.Галицькій,132 корп.1,корп.2,корп.3; 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

на вул. Сухомлинського, 4, 4А, 4Б, 6А; на вул. 

Бельведерській, 12-16; на вул.Вовчинецькій,178 

та 178А, на вул.Івана-Павла ІІ,12, 9; на 

вул.Кардинала Любомира Гузара, 7А; на вул. 

Молодіжній, 42-50 та 44-48; по вул. Сорохтея, 

26; до ДНЗ №34 "Незабудка" по вул.Хіміків,4А 

2.27. Реконструкція електричних ме-

реж 
8000,0 

7823,0 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

2600,0 5223,0 49% 

Здійснено: 

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-

лення на вул. Івасюка (встановлено світильники 

з функцією димірування); 

- реконструкцію мереж зовнішнього освітлення 

на 23 вулицях. 

- нове будівництво зовнішнього освітлення Ні-

мецького озера (встановлюються світильники з 

функцією димірування); 

- встановлено по вулиці Сорохтея нові сучасні 

LED світильники з функцією димірування; 

- відновлено вуличне освітлення по вул. Івана-

Павла ІІ. 

 

2.28. Влаштування системи управлін-

ня міським освітленням 
2200,0 2200,0 1897,3 0 100% 

КП "Івано-Франківськміськсвітло" для удоско-

налення управління зовнішнім освітленням в 

місті та для покращення надання послуг із зовні-

шнього освітлення модернізовано системи керу-

вання зовнішнім освітленням в кількості 91 шт. 

Крім того, здійснено технічне переоснащення 

шаф зовнішнього освітлення в кількості 10 шт. 

Вищезазначені заходи дали можливість дистан-

ційно проводити контроль роботи системи зов-

нішнього освітлення, удосконалити технічний 

облік електроенергії, зменшити витрати на оп-

лату електроенергії, на технологічні цілі при 

ремонті ліній освітлення. 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Оперативна ціль В.3.2. Реконструк-

ція мереж водопостачання та водо-

відведення, міських очисних споруд 

       

2.29. Будівництво лінії обробки мулу 

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

Роботи не викону-

ються через відсут-

ність фінансування 

2.30. Будівництво каналізаційної ме-

режі в с. Хриплин Івано-Франківської 

міської ради 

29997,2 
(уточнено - 

кошторисна 

вартість) 

8350,0 
(передбачено 

в міському 
та сільсько-

му бюджеті) 

6697,6 23299,6 80% 
Виконуються роботи з влаштування каналіза-

ційного колектора діаметром 800мм.  

Проект подано на 

співфінансування з 

Державного фонду 

регіонального роз-

витку України на 

2019 рік 

Оперативна ціль В.3.3. Реконструк-

ція котелень міста 
       

2.31. Реконструкція та модернізація 

системи централізованого теплопо-

стачання м. Івано-Франківська 

251280,0 126580,0 0 0 50% 

Завершено роботи за кредитні кошти ЄБРР та  

Гранту Sida: 

- з реконструкції котельні, що знаходиться на 

вул. Тролейбусна, 40а, із встановленням 1 котла 

на біопаливі потужністю 4 МВт з допоміжним 

обладнанням та встановленням 2-х еконромай-

зерів для 2-х існуючих газових котлів; 

- з реконструкції та модернізації котельні на вул. 

Військових Ветеранів, 8а, із встановленням 4-х 

нових газових котлів загальною потужністю 8 

МВт з повною автоматизацією та диспетчериза-

цією котельні та заміни насосного і іншого ко-

тельного обладнання на нове енергозберігаюче 

та енергоефективне; 

- з реконструкції та модернізації котельні на вул. 

Медична, 17а, із встановленням 2-х нових газо-

вих котлів та одного котла на біопаливі та замі-

ною насосного та іншого котельного обладнання 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

на нове енергозберігаюче та енергоефективне. 

Проекти на стадії реалізації: 

- реконструкція магістральної теплової мережі 

по вул. Стуса з підключенням споживачів двох 

мікрорайонів вул. Хоткевича, 44а та Надвірнян-

ська,30а - проводяться будівельно-монтажні 

роботи по заміні тепломережі.  

- реконструкція та модернізація котельні на вул. 

Довга, 68а, із встановленням нового газового 

котла потужністю 9 МВт з тягодутєвим облад-

нанням та іншого допоміжного обладнання ко-

тельні. – виконуються будівельно-монтажних 

робіт. 

- влаштування індивідуальних теплових пунктів 

в багатоповерхових житлових будинках та бю-

джетних закладах міста, теплоносій до яких пос-

тачається від котелень Дорошенка, 28а, Тролей-

бусна, 40а та ЦТП Надвірнянська, 30 Хоткевича, 

44а.  – на даний час проводиться міжнародний 

тендер, щодо визначення переможця. 

- провести реконструкцію котельні, що знахо-

диться на вул. Дорошенка, 28а, встановивши 

новий котел на біопаливі потужністю 3 МВт та 

замінивши існуюче котельне обладнання на нове 

енергозберігаюче та енергоефективне - на даний 

час проводиться міжнародний тендер, щодо 

визначення переможця 

- демонтаж існуючих теплових мереж та про-

кладання нового трубопроводу теплової мережі 

з використанням попередньо-теплоізольованих 

труб (з переходом з чотирьохтрубної системи 

теплопостачання на двохтрубну систему тепло-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

постачання) в  мікрорайонах  Дорошенка і Тро-

лейбусна  - підготовка тендерної документації. 

Оперативна ціль В.3.4. Модерніза-

ція системи поводження з твердими 

побутовими відходами на території 

міста 

       

2.32. Встановлення сміттєсорту-

вального комплексу на полігоні ТПВ 
13200,0 12000,0 

12000,0 
(в т.ч. 6000,0 

– кошти 

ОФОНПС) 

0 100% 

Придбано необхідне обладнання, встановлено і 

запущено у травні 2018р. сміттєсортувальний 

комплекс на полігоні ТПВ 

 

2.33. Мистецький проект "Ідейні. Тво-

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

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася 

2.34. Встановлення екоконтейнерів у 

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

На контейнерних майданчиках міста встановле-

но 100 екоконтейнерів на петпляшку європейсь-

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

нерів на склобій 1,1 м куб. Дані контейнери 

встановлені коштом ТОВ "Віза-вторма" в сумі 

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

про запровадження сортування сміття в м. Івано-

Франківську. 

 

2.35. Влаштування підземних кон-

тейнерних майданчиків на території 

міста 

11000,0 

760,0 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

11,3 748,7 1,5% 

Розпочато роботи з влаштування підземного 

контейнерного майданчика на вул. Грушевсько-

го (позаду стоматологічного корпусу). Заплано-

вано влаштувати 7 підземних контейнерних 

майданчиків. 

 

2.36. Влаштування та ремонт під’їзних 

шляхів до контейнерних майданчиків 
7600,0 

1988,8 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

821,1 1167,7 41,3% 

Влаштовано під'їзні шляхи до контейнерних 

майданчиків на вулицях: біля МП № 1 на вул. 

Чорновола, Коцюбинського, Гаморака 26,  Залі-

знична, 47, Бандери, 12. 

 

2.37. Розробка екологічно чистої тех- 800,0 300,0 0 90,0 0%  Відсутнє фінансу-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

нології та пристроїв для сепарації та 

рециклінгу відходів паперу-

макулатури, що містить в своєму 

складі полімери 

вання 

Оперативна ціль В.3.5. Забезпечен-

ня доступності міста для маломобі-

льних груп населення 

       

2.38. Громадська вбиральня 4200,0 

965,0 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

354,7 610,3 36,8% 

Влаштовано модульну громадську вбиральню на 

вулиці Грушевського (поруч стоматологічного 

корпусу Медуніверситету) . Проводяться роботи 

з встановлення вбиралень на вул. Валовій та у 

сквері Княгинин. 

 

2.39. Капітальний ремонт пішохідних 

зон з влаштуванням пандусів, а також 

влаштування пандусів в житлових 

будинках та об’єктах соціальної сфери 

13000,0 

121,5 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

33,8 87,7 38,5% 

У 2018 р. влаштовано пандус  в житловому бу-

динку на вул. Кисілевської, 40А. 

 

 

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

КП "Івано-Франківськміськсвітло" для ство-

рення безбар’єрного життєвого і суспільного 

середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, зокрема осіб з вадами зору, вла-

штовано озвучення світлофорних об’єктів в кі-

лько-сті 76 пристроїв звукового оповіщення на 

загальну суму 432,81 тис. гривень (кошти між-

народної технічної допомоги ЄС/ПРООН). 

Зазначені заходи забезпечили створення безпеч-

них умов при перетині доріг для осіб з вадами 

зору. 

 

Стратегічна ціль В.4. Розвиток ін-

фраструктури дозвілля та відпочи-

нку 

       

Оперативна ціль В.4.1. Розвиток 

дитячих клубів за інтересами (з вра-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

хуванням потреб та інтересів як 

хлопці, та і дівчат) 

2.41. Школа всебічного розвитку об-

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

Відсутність достат-

нього фінансування  

Оперативна ціль В.4.2. Будівництво 

сучасних спортивних споруд на те-

риторії міської ради 

       

2.42. Будівництво басейну в ФОК в м. 

Івано-Франківську 
93796,4 544,54 544,5 0 100% Виконуються роботи  

2.43. Будівництво Палацу спорту в м. 

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

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася 

2.44. Реконструкція стадіону "Рух" та 

прилеглої території 
40150,0 

348,2 
(передбачено 

у міському 

бюджеті) 

348,1 0 100% 

Проведено капітальний  ремонт кімнати на ста-

діоні  "Рух" для тимчасового утримання,   капі-

тальний ремонт воріт входу на стадіон із вста-

новлення турнікетів, виготовлення та встанов-

лення огорожі для гостьового фан-сектора пів-

денної трибуни (згідно регламенту ФФУ по фу-

тболу) 

 

2.45. Будівництво комплексного спор-

тивного майданчика для ігрових видів 

спорту в районі вул. Симоненка, 3в – 

Вовчинецька, 202 в м.Івано-Франків-

ську 

3788,1 
(уточнено-

кошторисна 

вартість) 

1106,3 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

1106,3 2681,8 29% Розпочато роботи   

2.46. Облаштування доріжок здоров’я 

на набережних річок Бистриця Солот-

винська та Бистриця Надвірнянська 

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

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася. 

Оперативна ціль В.4.3. Створення в 

місті сучасних громадських просто-

рів 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

2.47. Облаштування зон для про-

ведення дозвілля людей різних катего-

рій в парку на вул. Молодіжна 

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

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася 

2.48. Території для відпочинку в мік-

рорайонах міста 
10500,0 3800,0 

2010,8 
(з них 49,5 

субвенція з 

обл.бюджету) 

2165,4 92,8% 

Встановлено елементи благоустрою біля будин-

ків по вулицях Витвицького, 30 та Пасічна, 21, 

придбання дитячого майданчика на вул. Війсь-

кових Ветеранів, 3А, придбання та встановлення 

спортивного майданчика із штучним покриттям 

у сквері "Первоцвіт", капітальний ремонт тери-

торії біля комунального закладу "Прикарпатсь-

кий клінічний онкологічний центр", капітальний 

ремонт дитячого майданчика на вул. Івасюка, 26 

а також облаштовані інші території для відпочи-

нку 

 

2.49. Капітальний ремонт пішохідних 

зон міста з влаштуванням елементів 

благоустрою 

31800,0 10800,0 8738,0 9948,8 87,8% 

Проведено капітальний ремонт тротуарів та пі-

шохідних доріжок на вул. Незалежності, Барни-

ча, Мазепи, Симоненка, Грюнвальдська, Коно-

вальця, Ботанічна а також благоустрій території  

в р-ні ТОВ " Тайко Електронікс Юкрейн Лімі-

тед" 

 

2.50. Капітальний ремонт пішохідної 

зони навколо міського озера з влаш-

туванням велодоріжки та елементів 

благоустрою 

16700,0 

3084,4  
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

3084,4 3084,4 100,0% 

Проведено виконання робіт з влаштування:  

велодоріжки з асфальтним покриттям, бігової 

доріжки (бетонна основа), пішохідної доріжки 

вимощеної тротуарною плиткою на ділянці від 

центрального входу до станції моржів. 

 

2.51. Облаштування громадського 

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

КП "Івано-Франківськмісьсвітло влаштовано 

освітлення території, прилеглої до водойми. 

Кошти на виготов-

лення проектної 

документації та на 

реалізацію проекту 

не передбачені. 

2.52. Створення нового міського прос- 28000,0 8000,0 0 2400,0 0%  Впродовж звітного 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

тору відпочинку, дозвілля та спорту на 

території озера та прилеглих територій 

у мікрорайоні Пасічна м. Івано-

Франківськ та платформи формування 

підприємницьких навиків у молоді 

(14-35 років) 

періоду реалізація 

проекту не здій-

снювалася. 

2.53. "Пасічнянська Стометрівка" – 

реконструкція пішохідної алеї в мік-

рорайоні Пасічна 

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

Виготовлено проектно-кошторисну документа-

цію на капітальний ремонт пішохідної алеї в мік-

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

лейбусної).  

Вартість виконання робіт згідно зведеного кош-

торисного розрахунку - 9 511,934 тис. грн. 

 

2.54. Створення публічного простору 

як ключовий елемент модернізації 

бібліотек 

580,0 0 0 580,0 1% 

Здійснено аналіз та вибір приміщення та пошук 

можливостей залучення коштів міжнародної 

технічної допомоги.  

Заявку по проекту 

було подано для 

участі у грантовому 

конкурсі, оголоше-

ному Посольством 

Британії, проте 

проект не отримав 

фінансування, і 

решта заходів не 

було виконано. 

Стратегічна ціль В.5. Розвиток 

транспортної інфраструктури міс-

та 

       

Оперативна ціль В.5.1. Впрова-

дження сучасної комплексної тран-

спортної системи міста 

       

2.55 Будівництво вулиці 24 Серпня в 

м. Івано-Франківську 

16736,9 
(уточнено -  

кошторисна 
вартість) 

8190,0 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

8189,8 0 100% 

Влаштовано верхній шар асфальтобетонного 

покриття з ЩМА, а також  влаштовано тротуар, 

підпорну стінку, перильне огородження. 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

2.56. Будівництво вулиці Проектна, 1 

(Р.Гурика)  
21600,0 10600,0 0 19600 0%  

Відсутнє фінансу-

вання 

2.57. Будівництво вулиці Стуса на 

ділянці від вул. Миколайчука до вул. 

24 Серпня в м. Івано-Франківську 

10427,2 
(уточнено -  

кошторисна 
вартість) 

6704,1 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

6704,1 3723,1 100% 

Влаштовано верхній шар асфальтобетонного 

покриття з ЩМА, а також  влаштовано тротуар,  

2 зупинки для громадського транспорту. 

 

2.58. Будівництво вулиці Північний 

бульвар на ділянці від вул. Бельведер-

ської до вул. Панаса Мирного в м. 

Івано-Франківську 

44454,2 
(уточнено -  
кошторисна 

вартість) 

2025,8 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

2025,8 42428,4 100% 

Частково влаштовано корито та нижній шар 

дорожнього покриття, прокладено частину во-

допроводу та дощової каналізації. 

 

Оперативна ціль В.5.2. Розвиток 

велоінфраструктури 
       

2.59. Будівництво веломережі з обла-

штуванням велосипедної інфраструк-

тури 

12500,0 3500,0 9 061,1 9 067,4 99,9% 

Проведено капітальний ремонт тротуару з влаш-

туванням велодоріжки на Калуському шосе (від 

перехрестя Галицька-Горбачевського до газової 

заправки), реконструкцію тротуару з влашту-

ванням велодоріжки на вул. Галицькій (парна 

сторона), встановлено стійки для паркування 

велосипедів в центральній частині міста, облаш-

товано простір для паркування велосипедів на 

вул. Коновальця,140. 

 

2.60. Мережа велосипедних парковок 

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

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася. 

Оперативна ціль В.5.3. Будівництво 

моста через річку Бистриця Солот-

винська та транспортної розв’язки 

в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. 

Івано-Франківську. 

       

2.61. Будівництво моста через річку 

Бистриця Солотвинська та транспорт-

ної розв’язки в районі вул. Хіміків-

265271,9 
157905,3 
(передбачено 

в міському 

117200,6 - 
отримано фінан-

сування        
107366,6 15% Виконуються роботи  
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Надрічна в м. Івано-Франківську бюджеті) (надано аванс та 

оплачено за 

виконані робо-

ти), 23200,5 - 
виконання 

Оперативна ціль В.5.4. Забезпечен-

ня  нульової смертності на вулицях 

міста шляхом створення сучасної 

дорожньої інфраструктури 

       

2.62. Будівництво антикишень 1500,0 500,0 0 500,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася 

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

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася 

2.64. Оновлення світлофорних 

об’єктів 
9500,0 2500,0 2842,2 0 100% 

Проведено капітальний ремонт 13 світлофорних 

об’єктів із заміною кабельних мереж та старих 

світлофорно-регульованих секцій на нові енер-

гоємні з світлодіодною матрицею. А також здій-

снено диспетчеризацію 5-ти світлофорних об'єк-

тів. 

 

2.65. Острівці безпеки на переходах 850,0 300,0 53,3 304,4 17,5% 

Здійснено розробку ПКД для організації ДР на 

кільцевій розв'язці вул.Г.Мазепи-Довженка-

Крихівецька-Набережна ім. В.Сстефаника, на 

перехресті вул. Г.Мазепи-Гурика 

 

2.66. Підняті пішохідні переходи 

("лежачі зебри") 
6500,0 2000,0 0 2000,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася. 

2.67. "Розумна" розмітка на міських 

дорогах 
3000,0 1000,0 0 1000,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 



29 
 

Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

періоду не здійсню-

валася. 

Всього по Стратегічному напряму 

В:  

2
6

3
3
5

8
4

 

7
1
8
2
6
7
 

3
3
3
2
9
8
 

3
0

4
0
3

8
 

   

Стратегічний напрям С. Місто від-

критої влади та сучасного управ-

ління 

       

Стратегічна ціль С.1. Відкрите та 

ефективне врядування 
       

Оперативна ціль С.1.4. Запрова-

дження "Картки іванофранківця" 
       

3.1 Впровадження картки івано-

франківця  
300,0 300,0 300,0 0 100% 

Виготовлено картки, здійснено заходи для за-

безпечення населення картками, проведено  

промоційну компанію, яка включала розміщення 

інформації у ЗМІ. 

 

Оперативна ціль С.1.5. Підвищення 

результативності та ефективності 

функціонування виконавчих орга-

нів міської ради щодо надання му-

ніципальних послуг 

       

3.2 Впровадження вимог нової версії 

стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 

9001:2015) 

90,0 30,0 30,0 0 100% 

Вимоги нової версії стандарту ДСТУ ISO 

9001:2015 (ISO 9001:2015) впроваджено в робо-

ту виконавчих органів міської ради. 

 13-14 серпня 2018 року відбувся ресертифіка-

ційний аудит на відповідність системи управ-

ління якістю виконавчого комітету міської ради 

та видано відповідні сертифікати міжнародним 

органом по сертифікації ДЕКРА та органом з 

сертифікації систем менеджменту ТОВ "Глобал 

Сертифік". 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Оперативна ціль С.1.2. Розширення 

інформаціно-технологічних сервісів 

в роботі  Центру надання адмініст-

ративних послуг та його територіа-

льних підрозділів 

       

3.3. Створення універсального Кол-

центру в Центрі надання адміністра-

тивних послуг м.Івано-Франківська 

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

У 2018 році в місь-

кому бюджеті не 

передбачено коштів 

на реалізацію дано-

го проекту 

Оперативна ціль С.1.3. Організація 

навчання посадових осіб і керівни-

ків підприємств з питань сталого 

розвитку та охорони довкілля, ген-

дерної рівності. 

       

3.4. Гендерний аналіз в м.Івано-

Франківську 
116,5  116,5 0 0 100% 

Завершено в лютому 2018р.  

Cпільно з партнером проекту АМУ та проектом 

ПРОМІС проведено 10 зустрічей робочих груп 

з-поміж зацікавлених осіб, представників відпо-

відних підрозділів виконавчого комітету, в яких 

взяло участь 103 особи.  

Проведено гендерний аналіз у сфері містопла-

нування та містобудування, надання муніципа-

льних сервісів (опитування та  аналіз поточного 

стану врахування інтересів жінок та вразливих 

груп при плануванні міських територій, наданні 

муніципальних послуг. 501 особа взяла участь в 

опитуванні.  

Для поширення інформації про гендерну пріо-

ритетизацію у різних сферах життєдіяльності  

розроблено сюжет, знято відео ролик про поточ-

ний стан речей, щоб привернути увагу до даного 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

питання. Також для порівняння перекладено на 

українську мову відеоролик про застосування 

принців гендерної справедливості в Швеції.  

Проведено засідання круглого столу щодо пред-

ставлення результатів гендерного аналізу, в 

якому взяло участь 20 осіб. 

Розроблено макет екологічної торбинки та виго-

товлено 100 одиниць для розповсюдження з 

метою інформування людей, цільової групи про 

ініціативу, проблематику. 

Стратегічна ціль С.2. Активна гро-

мада 
       

Оперативна ціль С.2.1.  Впрова-

дження системи залучення мешкан-

ців та мешканок до процесу плану-

вання та прийняття рішення. 

       

3.5. Застосування інноваційних підхо-

дів у залученні громади до процесів 

планування місцевого розвитку 

500,0 100,0 0 30,0 0% Підготовлено ряд методичних матеріалів  

У звітному періоді 

проект не реалізо-

вувався 

Стратегічна ціль С.3. Безпека і пра-

вопорядок 
       

Оперативна ціль С.3.1.  Створення в 

місті Центру безпеки (одна з функ-

цій – забезпечення безпеки міського 

простору для дівчат та жінок) 

       

3.6. Безпечний Івано-Франківськ 1500,0 500,0   80% 

Налаштовано сервер обробки відео потоку з ip-

камер міста. На території Івано-Франківської 

міської ради встановлено 172 відеокамери. 

Майже усі перехрестя доріг обладнані відеока-

мерами. Також камери встановлено в громадсь-

ких місцях, площах, скверах та навіть дворах 

спальних районів. 
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Проекти за стратегічними цілями 
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Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 
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Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Даний сервер налаштований для керування відео 

потоками з камер, для здійснення запису відео 

та організації відео нагляду у відповідних струк-

турних підрозділах. Даний потік також транс-

люється для правоохоронних органів. 

В майбутньому планується придбання та вста-

новлення професійного програмного забезпе-

чення для нагляду за безпекою в місті. Також 

передбачається в громадських місцях, в межах 

дії відеокамер, встановлення "тривожних кно-

пок" для оперативного реагування на нештатні 

ситуації. 

3.7. Розвиток комунікацій та ІТ-систем 

як засоби ефективної комунікації, уп-

равління та безпеки. 

26000,0 26000,0 0 0 0% 

Проект в якості грантової заявки було подано 

для участі у конкурсах транскордонних програм 

співробітництва Європейського Союзу "Поль-

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

Якщо проектні активності отримають фінансу-

вання за рахунок залучення коштів міжнародної 

технічної допомоги, то заходи будуть реалізова-

ні у повному обсязі. Очікуються результати 

конкурсу Програми транскордонного співробіт-

ництва Румунія-Україна 2014-2020  

У звітному періоді 

проект не реалізо-

вувався через відсу-

тність фінансуван-

ня. 

Оперативна ціль С.3.2.  Реалізація 

проекту "Доступний Івано-

Франківськ" 

       

3.8. Надання автотранспортних послуг 

"Соціальне таксі" 
1260,0 100,0 16,8 0 17% 

Відповідно до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 12.04.2018р. №365 впроваджено 

послугу "Соціальне таксі" на базі Івано-

Франківського територіального центру соціаль-

ного обслуговування (надання соціальних пос-

луг). У 2018 році за наданням даної послуги 

звернулося 65 осіб, яким надано 318 послуг 
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Всього по Стратегічному напряму 

С:  
29866,5 27196,5 346,8 130,0    

Стратегічний напрям D. Місто якіс-

ної освіти, медицини, різноформат-

ного культурного середовища 

       

Стратегічна ціль D.1. Інноваційна 

наука, якісна освіта 
       

Оперативна ціль D.1.1.  Надання 

соціальних послуг геронтоосвіти 

через відкриття університетів тре-

тього віку 

       

4.1. Підвищення медіа грамотності 

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

Відсутність достат-

нього фінансування  

4.2. Комп'ютерна грамотність людей 

старшого віку 
128,0 0 0 0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

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

нього фінансування  

Оперативна ціль D.1.2.  Запрова-

дження концепції освітнього коучи-

нгу 

       

4.4. Створення в Івано-Франківську 

біологічного кластеру сучасної освіти, 

просвітництва, науково-технічної під-

тримки виробництв і профорієнтації 

для покращення якості життя людей та 

інноваційного розвитку 

950,0 350,0 0 300,0 80% 

Проведено ряд промоційних та профорієнтацій-

них заходів за межами університету (наукові 

пікніки, Дні науки, демонстраційні досліди у 

школах, зустрічі з провідними науковцями та 

представниками бізнесу) – один раз у квартал;  

Проведено у липні 2018р. для студентів та мо-

лодих вчених щорічну всеукраїнську науково-

практичну школу "Сучасна експериментальна 

біологія". 

Проведено 25-28 жовтня 2018р. для учнів При-

карпаття щорічну осінню школу з експеримен-

Відсутність примі-

щення під потреби 

популяризації нау-

ки та профорієнта-

ційної роботи зі 

школярами з пода-

льшим забезпечен-

ням його роботи на 

постійній основі; 

Відсутність фінан-

сування з міського 



34 
 

Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

тальної біології та біотехнології. 

Впродовж року учнями виконувались дослідни-

цькі роботи на базі біотехнологічної лабораторії 

МАН України, організованої на кафедрі біохімії 

та біотехнології. 

Проведено практичні тренінги з вчителями біо-

логії та хімії області. 

Впродовж року проводились тренувальні збори 

з підготовки до ІІІ та ІV туру Всеукраїнської 

олімпіади з біології. 

бюджету для обла-

штування елект-

ронної платформи 

роботи кластеру  

4.5. Платформа для розвитку іннова-

ційних технологій навчання природ-

ничим дисциплінам у середній і вищій 

школі 

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

нього фінансування 

4.6. Рівний доступ до якісної різнорів-

невої освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій 

600,0 0 0 0 1% 

Розпочато роботу над проектом на базі Інфор-

маційно-методичного центру Департаменту 

освіти і науки.  

Через відсутність 

достатнього фінан-

сування договір на 

розробку платфор-

ми дистанційного 

навчання не укла-

дений, що унемож-

ливлює вчасне ви-

конання плану реа-

лізації проекту. 

4.7. Школа волонтерів-інструкторів 350,0 100,0 0 100,0 20% 

Травень 2018 ‒ із студентами 1 курсу спеціаль-

ності "Початкове навчання" ДВНЗ "Прикарпат-

ський національний університет імені Василя 

Стефаника" проведено еко-захід "Плоггінг" 

Студенти підбирали сміття під час пробіжки у 

міському парку імені Тараса Шевченка. 

Червень 2018 ‒ у межах функціонування "Уні-

Відсутність достат-

нього фінансування 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

верситету обдарованої дитини" проведено майс-

тер-класи предметно-перетворювального та роз-

важально-дозвіллєвого змісту для дітей та юна-

цтва міста в канікулярний час. 

4.8. Створення освітнього фінансового 

коучингу для школярів при центрі 

розвитку підприємництва "Бізнес-

інкубатор" ІФНТУНГ 

170,0 0 0 0 0%  

Проект у звітному 

періоді не реалізо-

вувався 

Оперативна ціль D.1.4.  Розширення 

мережі дошкільних навчальних за-

кладів у мікрорайонах міста 

       

4.9. Розширення мережі дошкільних 

навчальних закладів шляхом будівни-

цтва за новими проектами "розумний 

будинок" (вул.С.Бандери, 10Г) 

105,0 

105,0 
(передба-

чено в місь-
кому бю-

джеті 400,0 

тис.грн.) 

117,0 283,0 30% 
Проводяться роботи з реконструкції приміщен-

ня.  
 

4.10. Будівництво дитячого садка в 

мікрорайоні "Каскад" в м.Івано-

Франківську 

70597,0 
(уточнено -  

кошторисна 
вартість) 

5000,0 
(передба-

чено в місь-
кому бю-

джеті 

3260,5 
тис.грн.) 

3260,5 67336,5 100% 
Виконані підготовчі та земляні роботи для вла-

штування ж/б фундаментів. 
 

Оперативна ціль D.1.5.  Співпраця 

між професійно-технічними навча-

льним закладами та промисловими 

підприємствами і МСП міста 

       

4.11. Співпраця між професійно-

технічними навчальними закладами та 

промисловими підприємствами і МСП 

міста 

180,0 40,0 0 40,0 80% 

З початку року на базі 9 закладів професійно-

технічної освіти міста  були організовані робочі 

зустрічі міського голови з керівництвом закладів 

за участю представників підприємств, які відчу-

вають потребу в робітничих кадрах, керівників 

структурних підрозділів Івано-Франківської 

ОДА та міської ради, депутатів міської ради та 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

ін. Обговорені проблемні питання, зокрема пра-

цевлаштування випускників закладів на підпри-

ємства міста. 

Проведено 3 засідання Дорадчої ради керівників 

промислових підприємств та керівників закладів 

професійної технічної освіти.  

Також проведено Форум "Роботодавці і навчаль-

ні заклади" за участю керівників професійно-

технічних та вищих навчальних заходів, проми-

слових підприємств, підприємців, представників 

міського центру зайнятості,  профспілок та ін. 

Під час заходу обговорено питання щодо стажу-

вання та працевлаштування учнів ПТНЗ та сту-

дентів ВНЗ на промислових підприємствах міс-

та.  

Проведено 4 міських конкурси з визначення 

кращого за професією. Впродовж 2018 року 

проведено 73 Брейн-ринги, 102 уроки щодо ви-

бору професії, 25 профінформаційних групових 

заходів, 3 ярмарки професій, участь у профоріє-

нтаційному проекті Місто професій та інші.  

Профорієнтаційна робота тривала й під час літ-

ніх канікул в оздоровчих комплексах, таборах.  

Крім того, з учнями випускних класів впродовж 

навчального проведені інформаційно-

просвітницькі заходи, спрямовані на професійне 

самовизначення та професійну просвіту з враху-

ванням актуальних потреб ринку праці. Зокрема, 

проведено:  

- професійну діагностику учнів старших класів, 

якою охоплено 368 учнів 8-11 класів; 

- профорієнтаційні уроки, тренінги, виховні го-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

дини, бесіди, семінари, тематичні диспути та 

круглі столи для учнів 8-11 класів; проведено 

124 вказаних заходів, охоплено 2165 учнів 8-11 

класів; 

- консультування учнів з приводу професійного 

самовизначення, яким охоплено 258 учнів 8-11 

класів; 

- індивідуальні та групові консультації батьків 

щодо можливостей подальшого навчання і пра-

цевлаштування, підготовки до ЗНО, якими охо-

плено 146 батьків; 

- індивідуальні та групові консультації педагогів 

щодо професійного самовизначення учнів, яки-

ми охоплено 115 вчителів. 

В усіх закладах міста для учнів 7-10 класів пра-

цівниками психологічної служби спільно з пред-

ставниками МЦЗ проведені профорієнтаційні 

заходи: семінари "Поради випускникам шкіл 

щодо вибору професії", "Моя професія – моя 

мрія", "Я та моя професія"; тренінги "Крок до 

самовизначення або як перетворити мрію на 

мету, а мету на реальність?", "Як обрати профе-

сію?", "Живи і працюй в Україні", "Проектуван-

ня професійного життєвого шляху" тощо. В 

школах пройшли тижні профорієнтаційної робо-

ти, в ході яких запрошувались працівники про-

фесійно-технічних училищ, коледжів, вищих 

навчальних закладів.  

Оперативна ціль D.1.6.  Вдоскона-

лення системи підвищення кваліфі-

кації та перекваліфікації працівни-

ків у відповідності до потреб робо-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

тодавців 

4.12. Сприяння працевлаштуванню 

ветеранів АТО та членів їх сімей шля-

хом їх професійної підготовки та ада-

птації до ринку праці 

200,0 97,0 97,0 0 100% 

У Центрі розвитку підприємництва "Бізнес-

Інкубатор" Інституту економіки та управління у 

нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ з ініціативи 

виконавчого комітету Івано-Франківської місь-

кої ради у квітні-травні та жовтні-листопаді 

проводились навчальні курси з основ програму-

вання для учасників, ветеранів АТО та членів їх 

сімей, а також з основ комп’ютерної грамоти 

для осіб – власників картки іванофранківця. Був 

підготовлений спеціальний рекламний ролик, 

який впродовж лютого-березня 2018р. транслю-

вався на ТРК "Вежа". 

Спеціальні сертифікати про проходження нав-

чання отримали 14 учасників АТО та 64 власни-

ки картки іванофранківця. 

 

4.13. Бізнес школа для розвитку підп-

риємництва 
750,0 150,0 40,0 80,0 50% 

Учасниками ГО "Івано-Франківський ІТ клас-

тер": 

- домовлено про співпрацю з групою бізнес-

компаній та отримано згоду на роботу з їхніми 

бізнес-челенджами (серед компаній: ДТЕК, ОК-

КО, МХП та ін.); 

- розпочато роботу в напрямку пошуку іннова-

ційних рішень серед ІЕ компаній, кафедри уп-

равління бізнесом Прикарпатського національ-

ного університету ім.В.Стефаника, студентської 

спільноти stb:hub в форматі ідеатонів, хакатонів, 

брейнштормів; 

- стартував спеціалізований курс "ІТ-навчання 

для дітей та підлітків", сфокусований на вивчен-

ні базових навичок програмування у поєднанні з 

розмовною практикою англійської мови. 

Відсутність достат-

нього фінансування 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Оперативна ціль D.1.7.  Проведення 

профорієнтаційної роботи серед мо-

лоді міста  

       

4.14. Івано-Франківський центр проф-

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

Відсутність достат-

нього фінансування  

Стратегічна ціль D.2. Доступна 

медицина 
       

Оперативна ціль D.2.1.  Розробка 

електронної картки пацієнта 
       

4.15. Розробка системи електронної 

реєстратури та електронної картки 

пацієнта в медичних закладах міста 

700,0 200,0 0 0 15% 

Здійснюється за рахунок гранту Івано-

Франківської міської ради  від ІТ-компанії  

"Medics" 

Відсутні технічні 

можливості 

Оперативна ціль D.2.2.  Оснащення 

медичних закладів сучасним облад-

нанням і застосування нових техно-

логій діагностики й лікування 

       

4.16. Забезпечення медичної амбула-

торії сімейної медицини села Микити-

нці необхідним обладнанням для про-

ведення ефективної та ранньої діагно-

стики 

380,0 380,0 0 0 100% 
Закуплено комп’ютерну техніку (за кошти ме-

дичної субвенції с.Микитинці) 

Відсутність достат-

нього фінансування 

4.17.Створення "Центру здоровʼя ди-

тини". Оснащення сучасним діагнос-

тичним обладнанням дитячих медич-

них закладів міста. 

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

Згідно з рішенням Івано-Франківської міської 

ради від 02.05.2018р. №123-19 "Про формування 

мережі первинної медичної допомоги в м.Івано-

Франківську" створено Комунальне некомер-

ційне підприємство "Міська дитяча клінічна 

лікарня Івано-Франківської міської ради" та 

Комунальне некомерційне підприємство "Центр 

первинної медичної і консультативно-

діагностичної допомоги Івано-Франківської мі-

ської ради" 

 

4.18. Покращення якості медичного 4300,0 300,0 11997,4 0 100% Закуплено рентгенівської системи в СП "Міська  
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Проекти за стратегічними цілями 
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Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

обслуговування населення в первинній 

медичній допомозі м.Івано-

Франківська 

поліклініка №3" КНП "ЦПМКДД" та СП "Місь-

ка поліклініка №5" КНП "ЦПМКДД" 

4.19. Покращення якості медичного 

обслуговування населення в Івано-

Франківській області шляхом викори-

тання інтервенційних методів ліку-

вання 

137280,0 29780,0 4700,41 0 100% 

Закуплено для ЦМКЛ: комплектуючі для рент-

ген апаратури; наборів для проведення корона-

рографій і стентувань коронарних артерій, рент-

ген-контрастну речовину і медикаменти.  

Закуплено витратні матеріали для стентування; 

витратні матеріали для гемодіалізу;  

сервер для створення комп’ютерної мережі в 

центральній міській клінічній лікарні.  

Проведено жителям м.Івано-Франківська 322 

коронарографії, в тому числі 177 ургентних; 

простентовано 187 хворих, в тому числі 119 

ургентно. 

 

Оперативна ціль D.2.3. Створення 

нових сучасних підрозділів у медич-

них закладах, які відповідають пот-

ребам пацієнтів  

       

4.20. Організація та планування меди-

чної допомоги населенню міста, ре-

гіону, яка має бути спрямована на на-

дання високоспеціалізованої стаціона-

рної та амбулаторної допомоги шля-

хом використання інтервенційних 

методів лікування 

117000,0 7000,0 250,0 0 0% 
Закуплено протези для протезування кульшових 

суглобів для міської клінічної лікарні №1. 
 

Оперативна ціль D.2.4. Розробка та 

застосування енергоефективних 

заходів у роботі медичних закладів  

       

4.21. Покращення доступності та якос-

ті медичного обслуговування населен-

ня, покращення якості перебування 

5500,0 500,0  31,0 100,0 30% 

Для покращення енергоефективності та енерго-

збереження було закуплено з Бюджету розвитку 

на суму 31, 0 тис. грн.: лампи LED, світильники 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

відвідувачів і працівників в закладі, 

покращення енергоефективності та 

енергозбереження  

LED; блоки віконні, блоки дверні для міської 

клінічної лікарні №1. 

Стратегічна ціль D.3. Різнопрофіль-

не культурне середовище 
       

Оперативна ціль D.3.1.  Розвиток та 

підвищення просвітницької ролі 

соціокультурного потенціалу та ку-

льтурної спадщини 

       

4.22. Проведення святкових заходів до 

відзначення державних свят 
1058,0 350,0  1027,6 0 100% Всі заходи виконані в повному обсязі  

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

Працівники бібліотек спільно з батьками, вчите-

лями, вихователями пришкільних таборів, вико-

ристовуючи інноваційні ігрові форми бібліотеч-

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

вели тематичні різнопланові заходи – майстер-

класи, флешмоби, літературні читання, екоподо-

рожі, прес-дайджести, інформаційні калейдос-

копи, відеомандрівки, презентації книг, малюн-

ки на асфальті,  бібліопікніки, азбуки безпеки, 

години веселого настрою, конкурси, інтелектуа-

льні завдання, рухливі ігри тощо. Заходи відбу-

валися в приміщенні бібліотек, на вулиці, в пар-

ку, на дитячих майданчиках, сквері міста й при-

міських сіл в рамках проведення міських фести-

валів та родинних свят.  Кожен захід в серед-

ньому відвідало 15 дітей. 

 

4.24. Екологія мовного середовища 

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

 

  

Відсутність достат-

нього фінансування  

Оперативна ціль D.3.2.  Забезпечен-

ня доступності та актуальності со-

ціально-культурних послуг для всіх 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

категорій населення 

4.25. Фестиваль "Івано-Франківськ - 

місто для життя" та проведення свят-

кових заходів, присвячених Дню міста   

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

повному обсязі 
 

4.26. Відкритий конкурс юних викона-

вців на духових та ударних інструмен-

тах 

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

29-30 березня 2018 року в Івано-Франківську, на 

базі дитячої музичної школи №2 

ім.В.Барвінського відбувся VІ Відкритий кон-

курс юних виконавців на духових та ударних 

інструментах, в якому взяло участь 51 учасник з 

7 областей України. За результатами прослухо-

вувань було визначено 23 переможці. 

 

4.27. Всеукраїнський конкурс юних 

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

Конкурс прово-

диться один раз у 

два роки. Буде про-

водитись у 2019 

році 

4.28. Відкритий міський конкурс обра-

зотворчого мистецтва "Франковий 

мотив" 

37,0 10,0 0 0 100% 

У конкурсі взяло участь130 учасників та визна-

чено 26 переможців у 3 номінаціях (за 3-ма ві-

ковими категоріями). 27 серпня 2018 року в 

приміщенні ЦСМ відбулося відкриття виставки 

конкурсних робіт та нагородження переможців. 

 

4.29. Фестиваль танцювального мис-

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

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.30. Віртуальна реальність в бібліоте-

ках Івано-Франківська – спосіб вихо-

вати у дітей цікавість до бібліотеки та 

читання 

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

повному обсязі 
 

4.31.  Фестиваль "Все українське на 

новий лад"  
575,0 190,0 185,0 0 100% 

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.32. Фестиваль "Новорічні витребе-

ньки" 
270,0 90,0 79,0 0 100% 

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.33. Інформаційний простір для не- 790,0 790,0 0 0 90% Розроблено  та впроваджено версію сайту Івано- Не придбано спеці-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

зрячих Франківської централізованої бібліотечної сис-

теми для осіб з вадами зору.  

У бібліотеці-філії №4 створено робочу зону для 

осіб з вадами зору. Придбано книги шрифтом 

Брайля, настільні розвиваючі ігри, аудіокниги 

для незрячих осіб.  

Даний проект був поданий на конкурс проектів 

Фонду сприяння демократії посольства Сполу-

чених Штатів Америки та не пройшов відбір. 

алізоване облад-

нання. 

4.34. Капітальні ремонти в бібліотеках 

Департаменту культури 
1900,0 800,0 0 100,0 2% 

Проектно-кошторисна документація на "Капіта-

льний ремонт приміщення бібліотеки-філії №5 

по вул. Тролейбусна, 22А в м. Івано-

Франківську". В 2018р. проектні роботи не ви-

конувались, приміщення готується до передачі  

в Управління охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради. 

 

4.35. Капітальні ремонти в народних 

домах 

35127,4 - 
кошторисна 

вартість 
 (8471,7 – 

нар.дім 

Угорники, 
6636,2 – 

нар.дім 

"Княгинин", 

17269,4 –

нар.дім 
ім.Шевченка, 

2750,1 - 

Муніципаль-
ний центр) 

5388,9 - 
передбачено 

в бюджеті 
(3000,0- 

нар.дім  

Угорники,   
1455,8 – 

нар.дім 

"Княгинин", 

329,8 – 

нар.дім ім. 
Шевченка, 

603,3- Муні-

ципальний 
центр) 

3896,7 –
(2107,90 - нар.дім  

в с.Угорники, 
1455,8 – нар.дім 

"Княгинин", 

329,8 – нар.дім  

ім.Шевченка, 

3,2 - Муніципа-
льний центр) 

31230,7 72% 

Виконуються роботи по  реконструкції народно-

го дому в селі Угорники  Івано-Франківської 

міської ради , а також  проводиться  капітальний 

ремонт народного дому "Княгинин"  на вул. 

Галицька, 40, ремонт приміщень Центрального 

народного дому на вул. Тараса Шевченка,1, 

проведено тендер по об’єкту капітальний ре-

монт приміщення спортивного залу Муніципа-

льного центру дозвілля по вул. Набережна,42. 

Розпочато капітальний ремонт фасадів Міського 

Народного дому по вул. Вовчинецька, 188.  

 

4.36. Капітальні ремонти в школах 

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

Завершено капітальний ремонт Дитячої музич-

ної школи №2 (корпус І) по вул. Січових Стрі-

льців, 88А. 

Розпочато капітальний ремонт аудиторій та 

встановлення охоронно-пожежної сигналізації в 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 
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ванні з 

міського 

бюджету, 
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нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

Дитячій музичній школі №3 по вул. Галицька, 

101 в м. Івано-Франківську: перехідний об’єкт, 

завершення робіт планується в 2019 році. 

На капітальний ремонт фасаду Дитячої Худож-

ньої школи по вул. Павлика, 17 виготовлено 

проектно-кошторисну документацію  та направ-

лено на експертну перевірку. У зв’язку з знач-

ними змінами в проектній документації, роботи 

по проекту призупинені.  

Оперативна ціль D.3.3.  Підтримка 

різноманітності мистецьких колек-

тивів для молоді сіл приміської зо-

ни. 

       

4.37. Концерти мистецьких колективів 

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

Проведено роботу зі сприяння відродженню, 

збереженню, розвитку народних, культурних 

традицій. Проводилось знайомство молоді сіл 

приміської зони з мистецькими колективами, 

кращими солістами та ансамблями м. Івано-

Франківська. 

 

4.38. Фестиваль "Різдво у Франківсь-

ку"  
639,0 119,0 74,1 0 100% 

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.39. Фестиваль "Купальська ніч" 290,0 60,0 58,4 0 100% 
Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.40. Фестиваль весільно-ресторанної 

музики "Лабух-ФЕСТ" 
330,0 100,0 172,2 0 100% 

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.41. Фестиваль патріотичної пісні 105,0 45,0 87,5 0 100% 
Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.42. Фестиваль духовної та естрадної 

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

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.43. Фестиваль-конкурс молодіжної 

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

Фестиваль відбува-

тиметься в 2019р. 

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

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету у 

2018р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

у 2018р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2018р 

4.46. Збереження та популяризація 

самобутності українського мистецтва 

Прикарпаття народним вокальним 

ансамблем "Гуцулочки" 

220,0 70,0 0 0 5% 

Ансамбль "Гуцулочки" готовий працювати від-

повідно до  програм урочистих заходів, присвя-

чених визначним датам і подіям у житті міста, 

українського народу, а також забезпечення кон-

цертних програм під час візитів делегацій за 

кордон і приїзду  іноземних гостів та посадових 

осіб до нашого краю. Є записані аудіо-диски, 

фільми. 

 

Всього по Стратегічному напряму 

D:  

3
9
7
6
6
7
 

5
7
9
9
1
 

2
6
7
2
8
,5

 

1
0
2
6
0
2
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Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних напрямків 

Стратегічний напрямок 

Бюджет проектів на 2018-2020 роки 

(тис. грн) 
Освоєно з міського 

бюджету  

у 2018р., тис грн Всього 2018р. 

А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу 733 653 57 090 6 471,5 

В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та 

дружньої до довкілля інфраструктури 
2 633 584 718 267,2 333 297,9 

С. Місто відкритої влади та сучасного управління 29 866,5 27 196,5 346,8 

D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного 

культурного середовища 
397 667,4 57 991 26 728,5 

Разом, тис. грн 3 794 771 860 544,7 366 844,7 
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Додаток 2  

 

Затверджено: 

Комітетом з управління впровадженням Стратегії розвитку 

міста Івано-Франківська на період до 2028 року 

 

Показники оцінки реалізації Стратегії (індикатори досягнення результату) 

№

 з/п 

Індикатори моніто-

рингу 

Одиниці 

виміру 

Значення 

індикатора 

(2017 р) 

Значення 

індикатора 

(2018р) 

Значення 

індикатора 

(2019 р) 

Цільове 

значення 

індикатора 

на 2020 р. 

Джерело даних 

щодо індика-

тора (доку-

мент) 

Частота 

збору даних 

за індикато-

ром 

Відповідальні / 

виконавці за збір 

даних за індика-

тором 

Загальні показники 

1.  

Чисельність наявного 

населення (з розбивкою за 

статтю) 

осіб 257,5 
260,6 

 
   

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

2.  

Природний 

приріст/скорочення 

населення 

тис.осіб +2,8 +0,07    

Раз на пів 

року : до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

3.  
Середньомісячна заробітна 

плата штатних працівників 
грн. 6205,6 8227    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

4.  

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників 

тис. осіб 71,3 73,4    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

5.  

Обсяги фактичних доходів 

місцевого бюджету на 

одного мешканця 

тис.грн. 9,9 10,8    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Фінансо-

ве управління 
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6.  

Обсяги фактичних 

видатків місцевого 

бюджету на одного 

мешканця 

тис.грн. 10,1 11,4    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Фінансо-

ве управління 

7.  Обсяг експорту товарів 
млн.дол. 

США 
252,7 224,3    

Раз на пів 

року: до 25 

серпня та до 

25 лютого 

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

8.  

Обсяг прийнятого в 

експлуатацію житла на 10 

тис.населення 

м2 8622,0 3448,8    

Раз на пів 

року: до 20 

вересня та 

до 20 берез-

ня 

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

9.  

Забезпеченість населення 

житлом в середньому на 

одну особу 

м2 28,4 -    

Один раз на 

рік до 20 

липня  

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

Стратегічний напрям А/ Програма 1 

10.  
Обсяг прямих інвестицій в 

економіку міста на одну 

особу 

дол.США 1967,2 1918,4    

Раз на пів 

року: до 02 

вересня та 

до 02 берез-

ня 

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

11.  
Обсяг капітальних 

інвестицій у розрахунку на 

одну особу 

тис.грн. 12,1 13,3    

Раз на пів 

року: до 02 

вересня та 

до 02 берез-

ня 

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

12.  
Обсяг реалізованої 

промислової продукції на 

одну особу 

тис..грн. 43,2 53,3    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

13.  
Кількість новостворених 

робочих місць на 
одиниць 636 390    

Один раз на 

рік до 15 

Управ-

ління економіч-
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підприємствах "основного 

кола" 

лютого ного та інтегра-

ційного розвитку 

14.  
Кількість підприємств 

малого і середнього 

бізнесу на 10 тис.осіб   

одиниць 138     

Один раз на 

рік до 30 

червня  

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

15.  

Кількість зустрічей з 

інвесторами працівників 

відповідальних 

структурних підрозділів 

міської ради за рік 

одиниць  16    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Управ-

ління інвести-

ційної політики 

16.  
Кількість меморандумів 

про взаєморозуміння тощо, 

підписаних з інвесторами 

одиниць  2    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Управ-

ління інвести-

ційної політики 

17.  
Обсяг залучених коштів 

МТД в економіку міста 

тис.дол. 

США 
 38,3    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Управ-

ління інвести-

ційної політики, 

департамент 

житлової, кому-

нальної політики 

та благоустрою 

18.  
Кількість осіб, які 

перебували в колективних 

засобах розміщування  

осіб 93,4 -    

Один раз на 

рік до 15 

травня  

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

19.  
в тому числі з іноземних 

держав 
осіб 9,4 -    

Один раз на 

рік до 15 

травня  

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

20.  

Кількість туристів, яким 

надано послуги суб’єктами 

туристичної діяльності 

(туроператорами, 

турагентами)  

тис.осіб 14,6 -    

Один раз на 

рік до 15 

травня  

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 
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Стратегічний напрям В/ Програма 2 

21.  

Рівень задоволеності 

жителів просторовим 

розвитком та привабливим 

зовнішнім виглядом міста 

%     соцопитування 

Один раз на 

рік до 15 

липня почи-

наючи з 

2019 року 

Управ-

ління економіч-

ного та інтегра-

ційного розвитку 

22.  

Рівень задоволеності 

жителів станом 

інфраструктури дозвілля та 

відпочинку 

%     соцопитування 

Один раз на 

рік до 15 

липня почи-

наючи з 

2019 року 

Управ-

ління економіч-

ного та інтегра-

ційного розвитку 

23.  

Рівень задоволеності 

жителів роботою 

громадського транспорту,  

якістю та зручністю 

транспортної 

інфраструктури міста  

%     соцопитування 

Один раз на 

рік до 15 

липня почи-

наючи з 

2019 року 

Управ-

ління економіч-

ного та інтегра-

ційного розвитку 

24.  

Економія бюджетних 

коштів в результаті 

впровадження енерго-

ефективних заходів 

тис.грн. 5294,6 11000,0    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Департа-

мент житлової, 

комунальної 

політики та бла-

гоустрою 

25.  

Економія енергетичних 

ресурсів в результаті 

впровадження енерго-

ефективних заходів 

тис.грн. 5329,0 7086,52    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Департа-

мент житлової, 

комунальної 

політики та бла-

гоустрою 

26.  

Обсяг коштів МТД, 

кредитів, інвестиційних 

ресурсів фінансових 

установ в проекти 

енергоефективності, 

залучені містом 

тис.дол. 

США 

/тис.Євро  

(вказати 

валюту) 

1102,3 тис € 473,1тис.€    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Департа-

мент житлової, 

комунальної 

політики та бла-

гоустрою 

27.  
Обсяг коштів, залучених 

населенням в рамках 

"теплих кредитів"  

тис.грн. 

 

77,8 

 

63,9    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Департа-

мент житлової, 

комунальної 

політики та бла-
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гоустрою 

28.  
Витрати на охорону 

навколишнього 

природного середовища 

тис.грн 25737,24 -    

Один раз на 

рік до 30 

травня  

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

29.  
Кількість осіб, залучених 

до заходів з екологічної 

освіти 

осіб 750 -    

Один раз на 

рік до 30 

травня  

Управ-

ління економіч-

ного та інтегра-

ційного розвит-

ку, 

Департа-

мент освіти та 

науки, 

Департа-

мент житлової, 

комунальної 

політики та бла-

гоустрою 

Стратегічний напрям С/ Програма 3  

30.  

Рівень задоволеності 

жителів послугами 

ЦНАПів міста  (з 

розбивкою за статтю) 

% 97,3 93,8   соцопитування 

Один раз на 

рік до 15 

липня почи-

наючи з 

2019 року 

Управ-

ління економіч-

ного та інтегра-

ційного розвитку 

31.  

% жителів міста, які 

користуються "карткою 

івано-франківця" та 

позитивно її оцінюють (з 

розбивкою за статтю) 

%     соцопитування 

Один раз на 

рік до 15 

липня почи-

наючи з 

2019 року 

Управ-

ління економіч-

ного та інтегра-

ційного розвитку 

32.  

% жителів, які позитивно 

оцінюють ефективне 

врядування в місті (з 

розбивкою за статтю) 

%     соцопитування 

Один раз на 

рік до 15 

липня почи-

наючи з 

2019 року 

Управ-

ління економіч-

ного та інтегра-

ційного розвитку 

33.  
Кількість реалізованих 

проектів в рамках 

одиниць/ 

тис.грн. 

33/ 

1505,7 

37/ 

2531,9 
   

Один раз на 

рік до 15 

Відділ 

патронатної 
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програми 

"Партиципаторне 

бюджетування (бюджет 

участі)"/загальна 

вартість  

лютого служби, фінан-

сове управління 

34.  

Кількість реалізованих 

проектів в рамках міського 

конкурсу проектів та 

програм розвитку 

місцевого самоврядування 

та громадянського 

суспільства/сума коштів 

міського бюджету 

одиниць/ 

тис.грн. 

103/ 

4000,0 

102/ 

4500,0 
   

Один раз на 

рік до 15 

лютого 

Секрета-

ріат міської ради 

35.  
Ріст/зменшення рівня 

злочинності в місті(до 

попереднього року), % 

% 34,1 -    

Один раз на 

рік до 15 

травня  

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

36.  
Ріст/ зменшення 

правопорушень в місті  (до 

попереднього року),% 

% 147,5 -    

Один раз на 

рік до 15 

травня  

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

Стратегічний напрям D/ Програма 4  

37.  

Кількість осіб, які стали 

слухачами університетів 

третього віку (з розбивкою 

за статтю) 

осіб      
Один раз на 

рік до  

Універ-

ситети міста 

38.  
Кількість студентів на 10 

тис.населення 
осіб 1301 

 

- 
   

Один раз на 

рік до 30 

березня 

Головне 

управління ста-

тистики в Івано-

Франківській 

області 

39.  

Частка дітей дошкільного 

віку охоплена 

дошкільними навчальними 

закладами 

% 95 98    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Департа-

мент освіти та 

науки 
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40.  
Середня наповнюваність 

класів в загальноосвітніх 

школах міста  

осіб 25,9 27,4    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Департа-

мент освіти та 

науки 

41.  
Частка учнів, охоплених 

позашкільною освітою  
% 43,3 42,8    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Департа-

мент освіти та 

науки 

42.  

Частка випускників 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, які 

отримали за результатами 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 160 балів і 

вище 

% 40,7 -    

Один раз на 

рік до 30 

липня 

Департа-

мент освіти та 

науки 

43.  
% задоволеності жителів 

міста якістю медичних 

послуг 

%     соцопитування 

Один раз на 

рік до 15 

травня  

Управ-

ління економіч-

ного та інтегра-

ційного розвитку 

44.  

Кількість відвідувань 

закладів первинної 

медичної та 

спеціалізованої 

амбулаторно-поліклінічної 

допомоги на 1 жителя 

одиниць 5,9 4,6    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Управ-

ління охорони 

здоров'я 

45.  

Забезпеченість населення  

лікарями загальної 

практики – сімейними 

лікарями на 1000 осіб 

наявного населення 

одиниць - 0,94    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Управ-

ління охорони 

здоров'я 

46.  

Кількість конкурсів та 

фестивалів усіх рівнів, в 

яких прийняли участь 

вихованці творчих 

колективів міста 

одиниць 172 342    

Раз на пів 

року: до 15 

серпня та до 

15 лютого 

Департа-

мент культури 

47.  
Кількість культурно-

мистецьких заходів 
одиниць 750 740    

Раз на пів 

року: до 15 

липня та до 

Департа-

мент культури 
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15 лютого 

48.  
Кількість спортивно-

масових заходів 
одиниць 351 300    

Раз на пів 

року: до 15 

липня та до 

15 лютого 

Департа-

мент молодіжної 

політики та спо-

рту 

 

 

 


