
Звіт 

про роботу управління інвестиційної політики 

Івано-Франківської міської ради за І квартал 2019 року 

 

Робота управління інвестиційної політики Івано-Франківської міської 

ради здійснюється у напрямку реалізації Комплексної програми сприяння 

залученню інвестицій в економіку м. Івано-Франківська на 2016-2020рр. 

відповідно до плану роботи управління та завдань, які надходять від 

керівництва міської ради і відповідних структурних підрозділів ОДА. 

У І кварталі 2019 року працівниками управління виконувались наступні 

заходи щодо виконання функцій управління: 

 

1. В рамках реалізації проекту «Управління і використання міських лісів як 

природної спадщини в містах Дунайського регіону» було організовано та 

проведено дві зустрічі зі стейкхолдерами Вовчинецьких гір та два 

пріоритетизаційні воркшопи, на яких: 

- презентовано мету та завдання проекту; 

- мобілізовано та активовано головних дійових осіб шляхом залучення до 

командної роботи; 

- нанесено на карту потенційні локації для покращення умов для 

користувачів Вовчинецьких гір; 

- забезпечено участь основних учасників у подальшому управлінні 

приміським лісом та його сталому використанню. 

Також в рамках впровадження проекту "Управління та використання 

міських лісів як природньої спадщини в містах Дунайського регіону" 

проводилося анкетування користувачів міського лісу, що знаходиться на 

Вовчинецьких горах, для визначення основних проблем, з якими зіткнулися 

відвідувачі даної території. Проект «Управління і використання міських 

лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону» впроваджується 

в рамках Дунайської Транснаціональної Програми, що фінансується з 

фондів ЄС (ЄФРР, ІПВ та ЄІС). 

2. Організовано підписання Меморандуму про співпрацю між Івано-

Франківською міською радою та Асоціацією «Український національний 

комітет Міжнародної торгової палати» (ICC Ukraine). Підписання 

вищезазначеного Меморандуму про співпрацю сприятиме поліпшенню 

бізнес-клімату у місті та створенню сприятливих умов для надходження 

інвестицій, розвитку взаємовигідних економічних зв’язків українських 

підприємств і організацій з іноземними партнерами.  

3. З метою активізації співпраці та обміну успішними практиками у сфері 

залученні іноземних інвестицій взято участь у семінарі «Залучення 

інвестицій в економічний розвиток регіонів», який відбувся в м.Києві за 

участі представників центральних, регіональних та місцевих органів влади, 

організацій місцевого, регіонального розвитку та експертів. Спікерами 

заходу стали як існуючі інвестори, так і ті, що планують в найближчому 

майбутньому інвестувати в економіку Україну. Захід відбувся у партнерстві 



Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, ULEAD з Європою / ULEAD with Europe, Проекта 

"Партнерство для розвитку міст" ПРОМІС/PLEDDG , International Mayors 

Summit. 

4. З метою підготовки проектних заявок в рамках Дунайської 

транснаціональної програми проведено ряд консультативних зустрічей з 

профільними робочими групами по написанню проектів, проведено роботу 

по перекладу робочих версій документів, заходів та повний список 

індикаторів результатів. В результаті  проведеної роботи підготовлено та 

подано шість проектних заявок для участі в  вищезазначеній програмі, а 

саме: 

- Цифровий перехід до загальнодоступних та інклюзивних громадських 

міських послуг; 

- Розвиток інноваційної екосистеми для стимулювання структурних змін 

регенерації міст; 

- Узагальнення передової практики інноваційних ІТ-послуг у сфері 

наукових досліджень та розробки нових послуг; 

- Майбутні замки. Обмін знаннями для успішного збереження та 

управління Дунайськими замками та їх стійкою валоризацією через 

розважальні програми; 

- Просування туризму та валоризація маловідомих або невідомих міст і 

районів Дунайського регіону; 

- Поширювати і сприяти сталому і доступному туризму шляхом 

покращення доступу до лісів, зелених зон та природних пам'яток для 

людей з обмеженими можливостями. 

5. Підготовлено та подано дві проектні заявки для участі в малих міжнародних  

грантових програмах, а саме: 

- Молодіжний культурний табір (Польсько-Українська Рада молодіжного 

обміну); 

- Професійні кадри в місцевому самоврядуванні – формування 

компетентних команд публічної адміністрації в сфері підтримки реформи 

самоврядування в Україні 2019-2020 («Польська допомога» МЗС 

Республіки Польщі). 

6. З метою налагодження ефективної взаємодії між бізнесом і владою та тісної 

співпраці з представниками малого і середнього бізнесу організовано та 

проведено Бізнес-сніданок з міським головою з керівниками спортивних 

клубів та фітнес-клубів міста. На заході були обговорені проблемні питання 

та пропозиції щодо розвитку спорту в Івано-Франківську. 

7. У соціальній мережі Facebook функціонує сторінка «Управління 

інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради», на якій 

висвітлюються анонси запланованих заходів та інформація про проведені 

події. 

8. Забезпечено контроль та систематичне оновлення інформації на 

інвестиційному Web-сайті http://invest-if.com/. 

http://invest-if.com/


9. Проводиться постійний моніторинг сайтів посольств та консульств 

іноземних держав, грантових програм. 

10. Забезпечено наповнення офіційної Web-сторінки у мережі Інтернет 

www.mvk.if.ua з питань висвітлення інформації про діючі конкурси і гранти 

та про діяльність управління. 


