
Інформація про виконання «Програми охорони навколишнього природного 

середовища міста 

Івано-Франківська на 2016-2020 роки» за 2018 рік 

 

Основні завдання програми: 

– попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом по-

кращення роботи міських очисних споруд, реконструкції (ремонту) існуючих 

і будівництва нових каналізаційних мереж; 

– зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; 

– покращення екологічного стану міста, зменшення кількості твердих 

побутових відходів для захоронення на міському полігоні шляхом запро-

вадження системи роздільного збору побутових відходів, забезпечення без-

печного захоронення відходів, які не підлягають утилізації; 

– захист території від затоплення і підтоплення; 

– охорона і збільшення площ зелених насаджень; 

– забезпечення моніторингу стану навколишнього природного середо-

вища; створення системи екологічної освіти та інформування населення про 

стан довкілля. 

 

Видатки на реалізацію заходів Програми у 2018 році складають 52380,073 тис. 

грн., у т.ч.:  

- з міського бюджету – 43591,026 тис. грн.; 

- з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 

1379,767 тис. грн.; 

- за рахунок власних коштів комунальних підприємств - 4413,5 тис. грн.; 

- кошти інвесторів – 2000 тис. грн.; 

- субвенція с. Хриплин  - 995,78 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою 

тис. грн. 
Назва 
заходу 

План на 
рік  
 

Скори-
гований 
план на 

рік 

Профінан-
совано 

за звітний 
період 

Джерело фінансування Виконані роботи, придбане 

обладнання 

Викорис-

тано 

Вико-

нання, 

% 
Обл. 
фонд 

ОНПС 

Міський бю-
джет розви-

тку 

Інші 

Створення нових зелених на-

саджень (придбання та висадка 

кущів живоплоту та декора-

тивних фігур) 

- 200,0 193,5 - 193,5 - Придбано та висаджено кущі 

живоплоту, декоративні фі-

гури 

193,5 96,8 

Створення нових зелених на-

саджень на території Івано-

Франківської міської ради 

 900,0 1594,1 852,4 - 852,4 - Послуги з садіння дерев і ку-

щів, садіння дерев в централь-

ній частині міста 

852,4 53,5 

Утримання зелених насад-
жень 
 

8600,0 11730,6 8738,7 - 8738,7 - Видалення дерев та корчу-
вання пнів, послуги з обрізу-
вання дерев, ліквідація бор-
щівника Сосновського тощо 

8738,7 88,8 

Придбання посадкового мате-
ріалу для озеленення м.Івано-
Франківська 

500,0 405,9 405,9 - 405,9 - Придбання саджанці дерев 
та кущів 

405,9 100 

Програма розвитку велосипед-
ної інфраструктури та популяри-
зації велосипедного руху 

- - - - - - - - - 

Капітальний ремонт пішохід-
ної зони з влаштуванням ве-
лодоріжки навколо міського 
озера на вул. Г. Мазепи 

14800,0 1337,5 1337,3 - 1337,3 - Капітальний ремонт пішохідної 
зони з влаштуванням велодо- 
ріжки 

1337,3 100 

Реконструкція тротуару з влаш-
туванням велодоріжки на вул. 
Галицькій (парна сторона) 

17707,4 8282,0  8282,0 - 8282,0   
 
- 

Реконструкція тротуару з 
влаштуванням велодоріжки 

8282,0  
 

100 
Регулювання чисельності без-
притульних тварин та реєст-
рацію тварин 

 
800,0 

 
800,0 

 
791,9 

 
- 

 
791,9 

 
- 

Зареєстровано, проведено стери-
лізацію, вакцинацію від інфек-
ційних захворювань, вшито чіпи 
для подальшої ідентифікації  

 
791,9 

 
100 



Придбання обладнання (кон-
тейнерів) для збору твердих 
побутових відходів на терито-
рії Івано-Франківської міської 
ради (с. Крихівці) 

- 1000,0 979,6 - 979,6 - Придбано 1370 контейнерів 
для збору твердих побутових 
відходів 

979,6 100 

Влаштування підземних кон-
тейнерів для збору твердих 
побутових відходів в м. Івано-
Франківську. 
Влаштування підземного кон-
тейнерного майданчика на 
вул. Бельведерська, 4 (ПКД + 
роботи) 

- 760,0 11,3 - 11,3 - Проведено тендер на встано-
влення підземних контейне-
рів та визначено переможця 

11,3 1,5 

Всього 43307,4 25910,1 21399,1 - 21399,1   21399,1  

 



КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 
 

№ 

п/п 

Назва заходу 

(джерело фінансування) 

Викорис-

тано 

(тис.грн.) 

Джерело фінан-

сування 

Очікуваний 

ефект 

 

7 Придбання мулососного автомо-

біля 

1000,0 Власні кошти 

КП «ВЕТП» 

Покращення 

екологічного 

стану каналіза-

ційних мереж, 

очищен-ня све-

рдловин 

8 Будівнцтво водопровідної насосної 

станції по вул.Целевича 

2878,8 Власні кошти 

КП «ВЕТП» 

Забезпечення 

водою госпо-

дарсько-питної 

якості мікрорай-

ону «Пасічна», 

подача води в 

контррезервуари 

з урахуванням 

перспективного 

розвитку. 

9 Будівництво дворової каналізацій-

ної мережі по вул. Галицька, 201 В 

131,7 Власні кошти 

КП «ВЕТП» 

Підвищення 

надійності  ка-

налізаційних 

мереж, усу-

нення забруд-

нення підзем-

них та поверх-

невих вод 

10 Реконструкція дворових мереж водо-

відведення  по вул.Хоткевича, 52а 

95,0 Власні кошти 

КП «ВЕТП» 

11 Реконструкція дворової дощової 

каналізації по вул. Стуса,9-13 

111,5 Власні кошти 

КП «ВЕТП» 

12 Реконструкція дворової каналіза-

ційної мережі житлових будинків 

№20 та №11 по вул.Ю.Целевича 

196,5 Власні кошти 

КП «ВЕТП» 

 Всього 4413,5   

 

Здійснено заміну технологічного обладнання: 

    -  насосних агрегатів на ВНС по вул. Толстого, 5, Слов’янська, 1; 

    -  насосного агрегата на КНС по вул. Сеченова, 129; 

    -  запірної арматури Ду 500 мм -2 шт. на станції аерації, 

    - запірної арматури Ду 400мм (1 шт)., Ду 300 мм – 2 шт. на водопровідних 

мережах міста; 

Проведено тендер на закупівлю: 

- решітки  грубої очистки на головній каналізаційній насосній станції аерації; 

- насоса «ФЛЮГТ 3400/835» для  ГНС станції аерації.  

У межах коштів, передбачених інвестиційною програмою,  завершується 

будівництво водопровідної насосної станції на вул. Целевича загальною вар-

тістю 3448,4  тис. грн. 

Здійснюється будівництво нових, реконструкція та ремонт водопровідних 

та каналізаційних мереж. 

      Придбано обладнання та матеріалів для реконструкції споруд та мереж во-

допостачання та водовідведення на суму -  723,9 тис.грн.  



КП «Центр розвитку міста та рекреації» 

тис. грн. 

№ 

 

Назва заходу Кошто-

рисна 

вартість 

Касові 

видатки 

 

Джерело фінансу-

вання 

Виконані роботи % вико-

нання за-

ходу 

1 Утримання та ремонт парків, озер, 

рекреаційних зон 

 

 

 

 

1167,400 

 

 

 

 

1167,400 

Внески в статут-

ний фонд підпри-

ємства 

Чистка чагарників у парку по вул. Мо-

лодіжна, поточний ремонт перелив-

них мереж міського озера та прове-

дення заходів із захисту від підтоп-

лення територій між відстійником та 

центральним міським озером, капі- 

тальний ремонт каплички з джерелом 

та облаштування прилеглої території 

на міському озері.  

 

 

 

 

100 

2 Утримання зелених насаджень у мі-

ському парку культури та відпочи-

нку ім. Т.Г.Шевченка, у т.ч.:  

2018 

 

 

747,500 

 

 

  

747,500 

 

Внески в статут-

ний фонд підпри-

ємства 

Проведено санітарну чистку дерев, 

зрізку сухостійних та аварійних дерев, 

кронування зелених насаджень, кор-

чування пнів. 

 

100 

 

 

3 Утримання об'єктів природно-запо-

відного фонду (Утримання міського 

парку культури та відпочинку ім. 

Т.Г.Шевченка)   

  2018 

 

 

 

 

6458,700 

 

 

 

 

6458,700 

 

 

 

Внески в статут-

ний фонд підпри-

ємства 

Влаштування брукованих доріжок, 

озеленення території, розчистка гос-

подарського двору, ремонт підпірної 

стінки середнього озера в парку Шев-

ченка, влаштування відпочинкових 

зон, реконструкція клумб на централь-

ній алеї в парку, капітальний ремонт 

кованих лавок, капітальний ремонт 

громадської вбиральні, капітальний 

ремонт частини алеї з натурального 

каменю, влаштування майданчика під 

сміттєві контейнери 

 

 

 

 

 

100 

 Всього 8373,6 8373,6    

 

 



Управління капітального будівництва 

тис. грн. 

 

КП «Полігон ТПВ» 

тис. грн. 

Назва    заходу План на 

рік 

Скориго- 

ваний план 

на рік 

Профінансо-

вано за 

звітний пе-

ріод 

Джерела фінансування Виконані 

роботи, 

придбане 

обладнення 

Вико- 

риста- 

но 

Вико-

нання, % Обл. 

фонд 

ОНПС 

Міський 

бюджет 

розвитку 

інші 

Придбання машин для складу-

вання побутових відходів на по-

лігоні ТПВ 

3000,000 3000,000 956,500 - 956,500 - Придбано 

бульдозер 

956,500 32 

Будівництво електричної лінії 2000,000 2000,000 2000,000 - - 2000,000 Виконані ро-

боти 

2000,000 100 

Назва заходу План на 

рік 

Скоригова-

ний план 

на рік 

Профінан- 

совано за 

звітний пе-

ріод 

Джерела фінансування, в тому числі: Використано Вико-

нання, 

% 
Обласний 

фонд навко-

лишнього 

природного 

середовища 

Міський 

бюджет 

розвитку 

 

Субвенція 

с. Хриплин 

Будівництво каналізаційної ме-

режі в с.Хриплин Івано-Фран-

ківської міської ради 

10000,0 8350,0 6697,625 398,434 5303,413 995,778 6697,625 25 

Фільтратопровід від полігону 

ТПВ  в районі с. Рибне до точки 

врізки в міську каналізацію в 

м.Івано-Франківську 

 

 

3000,0 

 

 

 

1581,80 

 

 

1191,944 

 

 

 

901,381 

 

 

  290,563 

 

 

- 

 

 

1191,944 

 

 

80 

Придбання сортувально-подріб-

нюючого комплексу для сорту-

вання твердих побутових відхо-

дів м.Івано-Франківська 

 

   5614,0 

 

5614,0 

 

5612,415 

       

        - 

 

5612,415 

 

- 

 

5612,415 

 

100 

Всього 18614,00 15545,80 13501,98 1299,82 11206,39 995,78 13501,98  



Будівельні роботи згідно з прое-

ктно-кошторисною докумен- 

тацією «Коректура складування 

побутових відходів на полігоні»  

2500,000 5155,000 1655,436 - 1655,436  Виконані ро-

боти 

1655,436 32 

Всього 7500,00 10155,00 4611,94 - 2611,94 2000,00  4611,94  

 

Івано-Франківська міська дитяча екологічна станція 

тис. грн. 

Назва природоохоронного за-

ходу 

Вартість 

заходу 

Профінансовано Підстава (рішення роз-

порядження, прото-

коли) 

Викорис-

тано 

Стан го-

товності 

(%) 

Потреба в коштах 

для завершення 

природоохорон-

ного заходу 

Оснащення МДЕС приладами, 

обладнанням, інвентарем 

120,0 50,0 Рішення обласної ради 

від 16.02.2018р. 

№761-20/2018 

49,997 41,7 70,0 

Придбання кущів, дерев,квітів, 

трави для озеленення території 

Івано-Франківської міської ди-

тячої екологічної станції 

35,0 30,0 29,950 85,7 5,0 

Всього 155,0 80,0  79,947  75,0 

 



Відповідно до „Програми охорони навколишнього природного середо-

вища м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки” управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради спільно з виконав-

чими органами міської ради та комунальними підприємствами міста підготов-

лено і подано у встановленому порядку в управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 14 запитів на виділення у 2018 році з обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – ОНПС) коштів 

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

території міської ради. 

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

на реалізацію природоохоронних заходів: проведення заходів з озеленення 

с.Микитинці (на території комунального дошкільного навчального закладу 

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

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

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

тячої екологічної станції приладами, обладнанням, інвентарем; придбання по-

садкового матеріалу для озеленення території Івано-Франківської міської ди-

тячої екологічної станції; проведення заходів з охорони підземних вод та лік-

відації джерел їх забруднення на території спортивної школи №3 по вул. Не-

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

Підготовлено необхідні документи і організовано проведення засідання 

комісії з розподілу коштів міського фонду охорони навколишнього природ-

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

кошти Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою – на суму 

200 тис. грн. 

На підставі попередніх статистичних даних про викиди в атмосферу і за 

даними Головного управління ДФС України в області про сплату екологічного 

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

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

ками Головного управління ДФС в області, розміри екологічного податку за 

2017 рік, сплаченого суб’єктами господарювання, зареєстрованими на терито-

рії міської ради, відповідає чинному законодавству. 

 У розділі „Діяльність з енергозбереження та екології” офіційного сайту міста 

постійно розміщується актуальна інформація з питань охорони довкілля. Впродовж 

шести місяців 2018 року на сайті міста опубліковано 17 повідомлень про результати 

екологічного моніторингу, утворення твердих побутових відходів та викидів в атмо-

сферу на території міської ради, про природоохоронні акції, семінари та науково-



практичні конференції, що проводилися у місті, щодо охорони об’єктів рослинного і 

тваринного світу тощо. 

З метою залучення мешканців до спільного вирішення екологічних проблем 

міста, покращення його санітарно-епідеміологічного стану, що є важливим кроком 

до сталого розвитку міста, у жовтні 2018 року управлінням економічного та інтегра-

ційного розвитку у соціальній мережі «Facebook» створена сторінка «Екомісто Іф».  

У IV кварталі 2018 року на сторінці розміщено 78 новин. 

На даний час сторінка динамічно розвивається і наповнюється контентом. 

Проводилася інформаційна кампанія серед учнів, студентів ПТУ, коле-

джів та вищих навчальних закладів з пропаганди охорони довкілля. Так, за ініціа-

тивою управління економічного та інтеграційного розвитку у травні у закладах 

освіти м. Івано-Франківська з нагоди відзначення у 2018 році Міжнародного 

дня біорізноманіття проведені тематичні виховні заходи, під час яких учням 

розповідали про важливість збереження біорізноманіття та усвідомлення від-

повідальності за збереження цієї дорогоцінної спадщини для нинішніх та при-

йдешніх поколінь. 

З метою привернення уваги мешканців та гостей міста до екологічних 

проблем управлінням вжито заходів для проведення у місті всесвітньої акції 

„Година Землі”. 24.03.2018р. з 20.30. год. на годину на вулицях міста загасили 

ліхтарі, а також освітлення телевізійної вежі. Символічне вимкнення світла у 

місті демонструвало готовність взяти на себе зобов’язання піклуватися про 

природу щодня. Захід проводився на Вічевому Майдані. Його учасники насо-

лоджувалися fire show від театру вогню „Коли приходить ніч”, слухали акус-

тичний концерт молодих виконавців, мали змогу провести час у дружній ат-

мосфері та зробити фото з символом WWF-панди. 

Управління брало участь у розгляді численних звернень мешканців мі-

ста з питань про стан довкілля з виїздами на місце із залученням працівників 

Івано-Франківської міськрайонної філії ДУ „Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ 

України”, управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборон-

ної роботи та діяльності правоохоронних органів, КП «Муніципальна варта». 

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

