
Звіт про роботу управління економічного та інтеграційного 

розвитку за І квартал 2019 року 
 

Відділ економічного аналізу та стратегічного планування 
Здійснення контролю в межах своєї компетенції за виконанням соціально-

економічних програм  

Результати економічного і соціального розвитку території міської ради, виконання 

пріоритетних завдань за 2018 рік, а також моніторинг виконання міських цільових програм за 

2018 рік проаналізовано та відображено в рішенні виконавчого комітету міської ради від 

07.03.2019р.  № 232 "Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Івано-Франківська за 2018 

рік".  

Також надано в ОДА ряд інформацій стосовно розвитку території міської ради на 

виконання урядових та регіональних програм, зокрема Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року; на виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

Івано-Франківської області на період до 2020 року.   

Підготовлено статтю "У Франківську з фінансами все гаразд", яка розміщена на 

офіційному сайті міста, в інтернет-виданні "Фіртка", на сторінці управління економічного та 

інтеграційного розвитку у соціальній мережі Facebook. 

 

Здійснення економічного прогнозування, координації та регулювання соціально-

економічного розвитку міста, проведення єдиної державної економічної політики на 

території міської ради. Розробка щорічного проекту програми економічного і 

соціального розвитку міста, яка є основою для складання проекту бюджету міста 

З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста шляхом залучення 

додаткових надходжень до міського бюджету подано пропозиції до заходів щодо наповнення 

бюджету міста, дотримання режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни на 2019 рік. Щомісяця фінансовому управлінню надається аналіз щодо 

виконання (невиконання) окремих планових показників та інформацію про заходи, що 

вживалися для забезпечення надходжень до міського бюджету.   

Відповідно до Податкового кодексу України розпочата робота над проектом рішення 

про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та 

надання пільг зі сплати даного податку.  

Розроблено візуалізацію про ставки місцевих податків і зборів у 2019 році. 

Підготовлено обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду 

міського бюджету міста Івано-Франківська до 2030 року, що буде спрямовуватися на 

погашення основної суми місцевого боргу протягом всього періоду погашення, для 

погодження в Міністерстві фінансів України обсягів та умов здійснення запозичення. 

Здійснено аналіз розрахунку тарифу на проїзд у громадському транспорті на основі 

даних перевізників, відповідний висновок надано управлінню транспорту і звʼязку. 

Підготовлено презентацію на засідання Дорадчої ради при міському голові "Івано-

Франківськ – перспективи розвитку у 2019". 

 

Визначення цілей та пріоритетів розвитку економіки, її галузевої структури. 

Участь у розробці стратегічного плану економічного розвитку міста та сіл, що входять 

до Івано-Франківської міської ради, проведення моніторингу реалізації стратегічних 

цілей. Розробка пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку міста на 

середньострокову перспективу. 

Здійснено моніторинг виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за 2018 

рік, підготовлено відповідну узагальнену інформацію, показники оцінки реалізації Стратегії 

(індикатори досягнення результату) за 2018 рік та презентацію. 

Підготовлено інформацію для Асоціації міст України стосовно досвіду Івано-

Франківська щодо написання та реалізації стратегії розвитку міста для включення у видання, 

присвячене методології та рекомендаціям щодо стратегічного розвитку міст України. 



Організовано 19.03.2019р. та взято участь у засіданні Дорадчого комітету з 

ефективного врядування і розвитку, створеному для впровадження Проекту "Партнерство для 

розвитку міст" у місті Івано-Франківську, на якому обговорено сталість результатів реалізації 

ініціатив і проектів, які впроваджуються у місті за підтримки Проекту ПРОМІС, а також 

представлено результати моніторингу Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за 2018 рік. 

 

Моніторинг виконання державних та міських цільових програм. 

Проведено моніторинг виконання міських цільових програм за 2018 рік. Інформацію 

про кількість діючих міських програм, про стан їх виконання та фінансування подано в ОДА. 

Здійснювалася перевірка на відповідність Порядку розробки міських цільових 

програм та ведеться реєстр всіх програм, розроблених структурними підрозділами. 

 

Аналіз основних соціально-економічних показників розвитку території міської 

ради та надання інформації рейтинговим агентствам і потенційним інвесторам. 

Здійснюється щомісячний аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб, 

акцизного податку та місцевих податків і зборів.  

Підготовлено інформацію про надходження до міського бюджету основних податків і 

зборів, яка використана у статті "Топ податків та їхніх платників до міського бюджету газети 

"Західний курʼєр". 

На виконання розпорядження облдержадміністрації від 24.11.2016р. №794 "Про 

проведення моніторингу та рейтингової оцінки результатів соціально-економічного розвитку 

районів і міст області" підготовлено інформацію про причини зниження окремих показників 

за результатами моніторингу за 2018 рік. 

Підготовлено презентацію на тему: "Івано-Франківськ – місто комфортного 

проживання" для представлення міста на ХІІ Міжнародному форумі "Європа-Україна" в 

м.Жешув (РП). 

Підготовлено інформації про зовнішньоекономічну діяльність івано-франківських 

підприємств з окремими країнами зарубіжжя. 

Укладено угоди та здійснюється співпраця з рейтинговим агентством ТОВ "Кредит-

Рейтинг" на  проведення процедури оновлення кредитного рейтингу та розробки 

інвестиційного паспорта міста Івано-Франківська. Підготовлено інформацію на 

інформаційний запит рейтингового агентства про економічний і соціальний розвиток міста за 

2018 рік. 

 

Підготовка висновків, проектів рішення виконавчого комітету міської ради 

щодо виділення коштів з резервного фонду міського бюджету 

Відповідно до звернень мешканців міста та відповідних висновків управління з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних 

органів міської ради та фінансового управління підготовлено три рішення МВК "Про 

виділення коштів з резервного фонду міського бюджету". 

 

Взаємодія з іншими відділами, управліннями, структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради, органами державної виконавчої влади, 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими 

організаціями, тощо з питань економічного розвитку міста 

Підготовлено інвестиційний проект "Будівництво каналізаційної мережі в селі 

Хриплин Івано-Франківської міської ради (нове будівництво)" і необхідний пакет документів 

та подано регіональній комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору 

інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 

Підготовлено інформацію щодо стану регулювання міською радою інструментів 

місцевої демократії у зв’язку із підготовкою дослідження та аналізу нормативно-правових 

документів у рамках запровадження у містах-партнерах проекту ПРОМІС Методології 



оцінювання прозорості, відкритості, підзвітності діяльності органів місцевого 

самоврядування.  

Взято участь в організації акції "Тріумф – 2018", в організації Ярмарку науки в рамках 

святкування Дня міста. 

Працівники відділу взяли участь: 

- у семінарі "Проектний менеджмент у діяльності ОМС", який відбувся в Івано-

Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

- у засіданні круглого столу фахівців з місцевого економічного розвитку Івано-

Франківської області "Підвищення конкурентоспроможності регіону", який проведено 

Проектно-освітнім центром "Агенти змін" Прикарпатського національного університету 

ім.В.Стефаника за сприяння проекту ПРОМІС; 

- у робочому засіданні Секції з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

та чоловіків, яке проходило у м.Київ та організовано Асоціацією міст України у співпраці з 

проектом ПРОМІС. 

Всього підготовлено рішень виконавчого комітету міської ради – 6, рішень сесії 

міської ради – 2. 

Підготовлено аналіз виконання Цілей впровадження Політики якості у виконавчому 

комітеті міської ради у 2018 році та подано пропозиції до Цілей на 2019 рік. 

Постійно оновлюється база відкритих даних. 

Постійно здійснюється робота з ведення діловодства управління. 

 

Енергозбереження та екологія 
Основні напрями і заходи місцевої політики щодо забезпечення сталого 

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

сталого енергетичного розвитку м. Івано-Франківська на період до 2020р." та "Програмою 

охорони навколишнього природного середовища м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки". 

Здійснюється забезпечення і вдосконалення функціонування єдиної автоматизованої 

системи моніторингу і аналізу споживання енергоносіїв та комунальних послуг закладами 

бюджетної сфери. До роботи у системі залучені усі 95 закладів освіти (за програмою, 

розробленою ТОВ "ФІАТУ"), а також усі 57 будівель закладів охорони здоров’я та культури 

(програма "Smart City" компанії ТОВ "uMuni"), якими вноситься до баз даних обох систем 

інформація про споживання усіх видів енергоносіїв. Проведено роботу з приєднання до 

системи в другому кварталі 2019 року двох нових освітніх закладів: ДНЗ №24 "Котигорошко" 

і ДНЗ №25 "Янголятко". 

Щомісяця здійснюється моніторинг використання енергоресурсів установами та 

закладами, що фінансуються з міського бюджету, щоквартально – аналіз дотримання 

встановлених лімітів та виконання заходів з енергозбереження. 

Підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради "Про використання 

лімітів споживання енергоносіїв і комунальних послуг у 2018 році виконавчими органами 

Івано-Франківської міської ради та підпорядкованими їм бюджетними закладами", яким, 

зокрема, передбачено план заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності 

будівель бюджетних закладів міста на 2019 рік. 

Зібрано і узагальнено інформацію про фінансування та виконання у 2018 році на 

території міської ради природоохоронних заходів "Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки", затвердженої рішенням 

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

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

ради від 28.07.2015р.  № 1807-56. 

На виконання вимог Угоди мерів розпочато підготовку моніторингового звіту про 

реалізацію "Програми сталого енергетичного розвитку м.Івано-Франківська на період до 2020 р.". 

З метою актуалізації переліку природоохоронних заходів, які необхідно реалізувати на 

території міської ради, та забезпечення їх фінансування зібрано пропозиції виконавчих органів 

міської ради та комунальних підприємств і підготовлено відповідні проекти рішень 

виконавчого комітету та міської ради щодо внесення змін до "Програми охорони 



навколишнього природного середовища м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки". 

Відповідно до вимог Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" розпочато 

підготовку стратегічної екологічної оцінки "Програми охорони навколишнього природного 

середовища міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки". 

Розпочато роботу із встановлення у бюджетних закладах міста засобів дистанційної 

передачі даних про споживання енергоносіїв та заміни приладів їх обліку на сучасні, що 

дозволяють автоматизувати збір та передачу цих даних через Інтернет. 

З метою формування свідомого ставлення населення до охорони довкілля та 

використання енергоресурсів у розділі "Діяльність з енергозбереження та екології" офіційного 

сайту виконавчого комітету міської ради впродовж І кварталу розміщено 3 новини з питань 

екології та енергозбереження. У розділі "Міські програми" розміщено інформацію про 

виконання у 2018 році "Програми сталого енергетичного розвитку м. Івано-Франківська на 

період до 2020р." та "Програми охорони навколишнього природного середовища м.Івано-

Франківська на 2016-2020 роки". 

На сторінці "Екомісто.ІФ" у мережі Фейсбук, створеній для тіснішої комунікації і 

співпраці з населенням задля поліпшення стану довкілля у місті, у І кварталі 2019 року  

розміщено 62 новини. 

Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 02.10.2015 р. №647 "Про стан 

наповнення бюджету Пенсійного фонду України в області" підготовлено і подано Головному 

управлінню Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області відповідну інформацію 

за 2018 рік. 

Вісьмом підприємствам, установам та організаціям видано довідки щодо наявності 

пропозицій та зауважень з приводу публікацій про наміри отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Впродовж кварталу підготовлено 3 проекти рішень виконавчого комітету міської ради 

і 1 проект рішення міської ради. 

Згідно з рішенням обласної ради від 15.02.2019р. №1056-27/2019, відповідно до 

поданих запитів, у перелік природоохоронних заходів, які у 2019 році будуть профінансовані 

з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, внесено 6 заходів на 

території міської ради на загальну суму 9098,398 тис. грн.  

 Начальник відділу взяв участь у тренінгах Проекту ЄС "Угода мерів – Схід" "Технічні 

аспекти впровадження Планів дій сталого енергетичного розвитку та клімату" (м.Славутич), 

зі стратегічної екологічної оцінки для органів місцевого самоврядування та громадськості (м. 

Львів) та у круглому столі на тему планування та управління проектами на муніципальному 

рівні в рамках ПДСЕР (м. Вінниця). 

 

Відділ координації закупівель та цінового моніторингу  
Станом на 22.03.2019 р. торгівлю товарами народного споживання здійснює 1643 

магазини загальною площею 165,7 тис.кв.м та 698 підприємств ресторанного господарства на 

38658 посадкових місць. Побутове обслуговування населення здійснюється через 398 

підприємств побуту.  

Протягом звітного періоду забезпечено організацію та проведено 4 засідання комісії з 

організації сезонної торгівлі, основним завданням якої є врегулювання розміщення та 

облаштування торгових майданчиків, дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері 

розваг з врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних, торговельних норм, 

функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та правил благоустрою м. Івано-

Франківська. Загалом опрацьовано 67 заяв суб’єктів господарської діяльності, які надійшли 

через Центр надання адміністративних послуг.  

Так, в першому кварталі 2019 р. підготовлено 6 розпоряджень міського голови, 5 рішень 

виконавчого комітету міської ради. Це дало змогу забезпечити поступлення коштів до 

міського бюджету на суму 76,4 тис.грн. за облаштування лотків дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг за звітний період, за облаштування літніх та всесезонних 

торгових майданчиків – 68,5 тис.грн.  



Розроблено проект рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження схеми 

розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на 2019 рік". 

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" 28.02.2019 року проведено відкрите громадське обговорення (у 

формі засідання круглого столу) вищевказаного проекту рішення.  

Протягом звітного періоду проводилось адміністрування договорів на право  

тимчасового користування елементами благоустрою для розміщення тимчасових споруд. 

Укладено 22 договори,  до міського бюджету поступило  449,3 тис.грн. 

Працівники відділу постійно беруть участь у роботі рейдової групи щодо легалізації 

праці у торгових підприємствах міста, закладах ресторанного господарства та підприємствах 

побутового обслуговування, а також в роботі  комісії по демонтажу та адміністративної 

комісії. Протягом січня-березня 2019 року  в 348 закладах торгівлі проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу щодо дотримання правил торгівлі, трудового та санітарного 

законодавств.   

          З метою збільшення надходжень до міського бюджету, недопущення виникнення 

податкової заборгованості, а також усунення причин, які створюють передумови для 

мінімізації заробітної плати проводилася робота з суб’єктами господарювання, які отримали 

погодження на розміщення торгових майданчиків, об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг на території міста Івано-Франківська в 2018 році.   

Щодекадно проводилось відслідковування динаміки цін на основні продукти 

харчування в торговій мережі міста та на ринках міста. За результатами моніторингу цін 

подавалась довідка-реєстр цін на основні продовольчі товари в торгових центрах, на ринках 

міста в Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації,  дана інформація висвітлювалась на сайті міста. 

У звітному періоді розглянуто і надано вчасно відповіді на 29 звернень (скарги, 

пропозиції) мешканців міста, 2 депутатських запити та 3 запити на публічну інформацію. 

Аналіз тематики звернень свідчить, що, в основному, громадяни звертаються з питань роботи 

торгових підприємств, ринків, закладів ресторанного господарства та незаконної торгівлі на 

території міста. 

На виконання розпорядження міського голови від 11.11.2016р. № 761-р "Про створення 

робочої групи з моніторингу закладів торгівлі міста щодо реалізації підакцизних товарів" 

працівниками відділу координації закупівель та цінового моніторингу проводились 

обстеження закладів торгівлі, в яких реалізується підакцизна продукція. Інформація 

надавалась в ДФС Івано-Франківської області. 

Проводилась робота щодо поновлення інформації про заклади торгівлі,  побутового 

обслуговування та заклади ресторанного господарства.  У січні поточного року оновлено 

дислокацію фірмової торговельної мережі місцевих товаровиробників, які розташовані на 

території міста. 

        З метою внесення змін до мобілізаційного плану виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради відповідна інформація надана управлінню з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів.    

У зв’язку із проведенням у 2019 році тренування щодо готовності роботи та забезпечення 

виконання завдань  за призначенням спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного 

захисту регіонального рівня оновлено відповідну інформацію та надано в ОДА. 

        Під час святкових концертів в рамках проведення Х Міжнародного фестивалю "Коляда 

на Майзлях", які відбувалися протягом січня поточного року, на Вічевому майдані спільно з 

КП “Центр розвитку міста та рекреації”  організовано пригощання мешканців та гостей міста 

гарячим трав'яним чаєм та карпатським медом. 

 

                                  Публічні закупівлі 

На виконання Закону України "Про публічні закупівлі" та рішення виконавчого 

комітету від 15.12.2016р. № 851 здійснювалось оприлюднення інформації про проведення 

закупівель товарів, робіт та послуг через систему електронних державних закупівель. 



Зокрема, тендерним комітетом управління економічного та інтеграційного розвитку 

проведено дві допорогові закупівлі: 

1) послуг з технічної підтримки фестивалів та інших заходів за кодом ДК 021:2015: 

71356300-1 — Послуги з технічної підтримки. Очікувана вартість закупівлі - 165383,00 грн.з 

ПДВ.  

2) послуг з організації навчальних семінарів за кодом ДК 021:2015: 80522000-9 - 

Навчальні семінари. Очікувана вартість закупівлі - 155000,00 грн.  з ПДВ. У зв’язку з 

неконкурентністю цінових пропозицій аукціон не призначено. Електронна система закупівель 

визначила переможцем ФОП Радевича Володимира Івановича. Ціна пропозиції - 155000,00 

грн.з ПДВ.  

 

Відділ промисловості та розвитку підприємництва 
Відділ промисловості та розвитку підприємництва постійно сприяє діяльності 

промисловим підприємствам основного кола та популяризації їх промислового потенціалу.   

Протягом І-го кварталу поточного року на основі даних Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області здійснено порівняльний аналіз обсягів реалізації 

промислової продукції за 2018 рік у розрізі по галузях промисловості та по підприємствах.  

Підготовлено інформацію про виконання заходів Програми підтримки малого і 

середнього підприємництва на 2017-2018рр. за 2018р. та Програми економічного і соціального 

розвитку міста Івано-Франківська на 2018 рік в частині, що стосується діяльності 

промисловості міста Івано-Франківська. 

6 березня 2019 року працівниками відділу організовано та проведено засідання 

Дорадчої ради при міському голові, на якому заслухано звіт голови Дорадчої ради про 

підсумки діяльності за 2018 рік, оновлено склад Дорадчої ради та обговорено основні 

напрямки роботи у 2019 році. Також в ході засідання було підписано Меморандум про 

співпрацю між Івано-Франківською міською радою та Асоціацією "Український національний 

комітет Міжнародної торгової палати" (ICC Ukraine). 

В засіданні Дорадчої ради взяли участь понад 30 керівників промислових підприємств, 

представники Головного управління статистики в Івано-Франківській обл. та Головного 

управління ДФС в Івано-Франківській обл., голова Ради підприємців при виконавчому 

комітеті, приватні підприємці та ін. 

Також 15 березня ц.р. організовано та проведено засідання Ради підприємців при 

виконавчому комітеті міської ради. В ході засідання було оновлено склад Ради підприємців, 

обговорено основні завдання та напрямки роботи у 2019 році, а також розглянуто поточні 

регуляторні акти, які проходять процедуру розгляду та прийняття виконавчим комітетом та 

міською радою. 

На виконання договору про співпрацю з Івано-Франківським національним технічним 

університетом нафти і газу, за сприяння управління економічного та інтеграційного розвитку 

в березні поточного року організовано двомісячний курс навчань з основ комп’ютерної 

грамоти для пенсіонерів - власників картки іванофранківця. Цей навчальний курс охопив 

понад 30 осіб. Навчання проходять у ЦРП "Бізнес-Інкубатор".  

Працівники відділу промисловості та розвитку підприємництва протягом звітного 

періоду брали участь у здійсненні підготовчих заходів до відзначення акції вшанування лідерів 

економічного та соціального розвитку міста "Тріумф-2018". 

Для забезпечення дії принципів здійснення регуляторної політики працівниками відділу 

здійснюється координація діяльності з реалізації регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності у місті Івано-Франківську. Це, в свою чергу, передбачає забезпечення повноти та 

якості виконання структурними підрозділами міської ради, її виконавчого комітету вимог 

чинного регуляторного законодавства, а також здійснення моніторингу, перегляду та аналізу 

дії регуляторних актів спільно з їх розробниками. 

Протягом І кварталу 2019 року своєчасно та у повному обсязі забезпечено дотримання 

процедури прийняття і відстеження результативності поточних регуляторних актів. 

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності 

робота проводилася у таких напрямках: 



- планування діяльності з підготовки регуляторних актів; 

- оприлюднення проектів регуляторних актів та документів, які супроводжують  

процес здійснення регуляторної діяльності; 

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

організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва; 

- проведення відстеження результативності регуляторних актів; 

- ведення реєстру регуляторних актів. 

Протягом І кварталу 2019 року внесено 6 доповнень до рішення виконавчого комітету 

від 15.11.2018р. № 1221 "План діяльності виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік" на основі звернень розробників 

проектів регуляторних актів.  

На підставі Планів з підготовки регуляторних  актів на 2019 рік забезпечено підготовку 

структурними підрозділами міської ради, її виконавчого комітету 2 проектів регуляторних 

актів, проведено 3 відкриті громадські обговорення, 5 регуляторних актів перебувають на 

стадії розробки.  

Відповідно до плану-графіку проведено відстеження результативності регуляторних 

актів у 2019 році. З метою оцінки стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними 

цілей, задекларованих при їх прийнятті, було здійснено 14 відстежень результативності 

регуляторних актів, з них 4 – базові, 10 – повторні.  

Інформація про здійснення покрокових заходів згідно з процедурою розгляду та 

прийняття регуляторного акту, а саме: зміни до Плану, повідомлення про оприлюднення 

проектів регуляторних актів, а також проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного 

впливу регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів, 

інформація про здійснення регуляторної діяльності оприлюднювалася на офіційній сторінці 

виконавчого комітету міської ради в мережі Інтернет та в газеті "Західний кур’єр".  

  У І кварталі 2019 року продовжено роботу з основними харчопереробними 

підприємствами міста щодо можливості реалізації продукції зі знижкою у соціальних 

магазинах міста, а також у фірмовій мережі кожного з місцевих виробників для власників 

картки іванофранківця. 

З метою сприяння місцевим виробникам в реалізації продукції, розширенні діючих та 

пошуку нових ринків збуту спільно з відділом цінового моніторингу та координації закупівель 

здійснюється інформаційна підтримка промислових підприємств міста щодо участі у 

тендерних закупівлях, зокрема щодо дати проведення конкурсних торгів, терміну подачі та 

вимог заповнення заявки учасника, технічних вимог до предмету тендерних закупівель, пакету 

необхідних документів тощо. 

26-27 лютого ц.р. в м. Києві працівники відділу промисловості та розвитку 

підприємництва взяли участь у робочій зустрічі Секції з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, яка організована проектом ПРОМІС (Партнерство для 

розвитку міст) та Асоціацією міст України. 

Також 19 березня 2018р.в м.Київ працівники відділу взяли участь у засіданні круглого 

столу на тему "Партнерство університетів та бізнесу: комерціалізація університетських 

досліджень". Під час зустрічі було презентоване дослідження щодо стану комерціалізації 

університетських досліджень у розрізі 16 міст-партнерів Проекту ПРОМІС у Вінницькій, 

Запорізькій, Івано-Франківській та Полтавській областях. 

З метою розвитку ключових компетентностей нової української школи, а саме-уміння 

генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя, управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради спільно із ГО "Громадський центр 

"Еталон", а також на виконання напрямків "Стратегії розвитку міста Івано-Франківська на 

період до 2028 року" та основних завдань "Програми посилення конкурентоспроможності 

малого і середнього підприємництва у м. Івано-Франківську на 2019 – 2021рр" розпочато 

реалізацію навчальної програми "Школа підприємницьких ініціатив для учнівської молоді". 

Працівники відділу взяли участь у реалізації заходів даної програми, метою якої є сприяння 

розвитку підприємницьких ініціатив серед учнівської молоді та соціальних педагогів міста 



Івано-Франківська. Заходами програми передбачено охопити більше 100 старшокласників та 

25 соціальних педагогів навчальних закладів нашого міста. 

 

 Відділ міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста 
Міжнародна співпраця 

     В рамках запровадження ЄС безвізового режиму для України  працівниками відділу 

міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста постійно проводиться роз’яснювальна робота 

щодо прав та обов’язків громадянам України, які бажають виїхати в країни ЄС за правилами 

безвізового режиму.  

Протягом звітного періоду за сприяння відділу керівництво та представники структур 

виконавчого комітету міської ради прийняли участь у низці заходів, спрямованих на 

євроінтеграцію, а саме:  

- 14 - 17 лютого 2019 року  делегація освітян та вихованців МЦДЮТ брала участь у 

проведенні міжнародного україно-румунському конкурсу в рамках реалізації національного 

проекту "Зимова мрія", що проводився у партнерському місті Бая-Маре; 

- 23 – 25 січня 2019 року заступник міського голови Б.Білик взяв участь у XII форумі 

Європа-Україна: "Україна після 2019. Зміни чи продовження?", що відбувся в партнерському 

місті Жешові. 

Організовано офіційні зустрічі протокольного характеру представників влади міста з 

делегаціями іноземних урядових та дипломатичних установ в Україні. Серед гостей: 

віцемаршалек Опольського воєводства Республіки Польща, Генеральний Консул Румунії у 

Чернівцях, Консул Республіки Польща у Львові. Крім того, забезпечено організацію зустрічей 

керівництва виконкому та підлеглих структур з представниками іноземних неурядових 

організацій, а саме: представниками спортивного клубу Ля Вайлянте, м. Кліші  (Франція). В 

результаті зустрічей було досягнуто домовленості про співпрацю в реалізації спільних 

проектів та налагодження і зміцнення двохсторонніх відносин. 

Станом на березень 2019 року місто Івано-Франківськ має документально оформлені 

поріднені зв’язки з 24 містами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, Чехії, Румунії, 

Білорусі, Литви, Латвії, Грузії, Республіки Молдова, Португалії та США.  

З метою сприяння розвитку міжнародного співробітництва організовувалась робота в 

рамках підписаних угод про співпрацю між містами. Протягом звітного періоду було 

забезпечено 5 міжнародних візитів представників виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради, депутатського корпусу, працівників медичних, освітніх та культурних закладів 

до поріднених і партнерських міст за кордоном. Наше місто відвідали 5 іноземних делегацій з 

міст-партнерів. В напрямку розширення міжнародної співпраці продовжується робота по 

налагодженню партнерства з м.Наньнін (КНР). 

З метою активізації співпраці міста з міжнародними організаціями досягнуто 

домовленості про співпрацю з громадською організацією "Альянс Франсез" з метою 

організації Днів французької культури в Івано-Франківську. Продовжено ініціативу 

наповнення "Простору дружби народів" в міському парку ім.Т.Шевченка цінними 

подарунками з Посольств Республіки Польща, Литви та Латвії.  

Працівниками відділу протягом звітного періоду забезпечувався перекладацький 

супровід та належні умови проживання учасникам іноземних делегацій, проводились 

пізнавальні екскурсії містом та надавалася промоційна продукція. 

 

Туризм та промоція 

В рамках продовження співпраці з містами-партнерами та з метою популяризації 

міста шляхом проведення фестивальних заходів відділом забезпечено участь у X 

Міжнародному Різдвяному фестивалі "Коляда на Майзлях" вокального колективу 

Люблінської Політехніки "Голосні шепоти" з партнерського міста у Польщі – Любліна. Крім 

того, гостями фестивалю стали офіційні делегації з партнерського міста Хшанів та 

Хшанівського повіту (Польща), у складі яких були представники міської та повітової 

адміністрацій, громадських організацій, депутати та журналісти. 



 Організовано участь у ХХІХ Міжнародному фестивалі естрадно-спортивного танцю 

"ФЕСТ-2019" таких іноземних танцювальних колективів з партнерських міст у Республіці 

Польща: танцювальної формації "Format" з м.Рибнік, ансамблю мажореток "Prima" з 

м.Свідніца і танцювального ансамблю сучасного танцю "Pech" з м.Ополє. 

З метою популяризації міста за кордоном і формування позитивного іміджу Івано-

Франківська забезпечено виговлення промоційних матеріалів (футболки, чашки, еко-сумки, 

блокноти, олівці, подарункові набори, буклети "9 причин приїхати в гості" на чотирьох мовах 

та "Станіславські оказії. Календар подій Івано-Франківська 2019", туристичні карти міста). 

Представники управління економічного та інтеграційного розвитку взяли участь у 

міжнародній конференції "Місце України у світі: муніципальний маркетинг і брендинг",  що 

відбувся 12-13 березня 2019р. в Києві. Конференція організована українсько-канадським 

проектом Проміс. Програма конференції передбачала цікаві панельні дискусії, пленарні 

засідання та виставку промоційної продукції. Учасники конференції мали змогу ознайомитися 

з кращим канадським та польським досвідом муніципального маркетингу та брендингу.  

 З метою підвищення позитивного іміджу і впізнаваності міста Івано-Франківська у 

туристичному середовищі країни і світу, працівники управління економічного та 

інтеграційного розвитку у складі української делегації представників туристичної сфери 

презентували туристичний потенціал Івано-Франківська на 25 ювілейній Міжнародній 

виставці туристичних регіонів у Лодзі (Польща) "На перехресті культур" з 22 по 25 березня 

2019 року та на туристичній виставці "UITT 2018" в  Києві 27-29 березня 2019 року. Участь у 

виставках стала площадкою для обговорення туристичних можливостей міст, налагодження 

співпраці, залучення туристів, представлення культурних та національних традицій.  

Постійно здійснюється обмін туристичною інформацією між містами  Івано-

Франківськ, Яремче, Трускавець, Моршин та Галич.   

З метою налагодження взаємодії органів виконавчої влади, бізнесу і громадськості 

періодично проводяться засідання Ради з питань підтримки та розвитку туризму в м.Івано-

Франківську при міському голові.  

 Підготовлено пропозиції до номінації "Кращий заклад автентичної кухні" та "Краще 

підприємство з відродження історично-архітектурної спадщини" акції вшанування лідерів 

соціально-економічного розвитку міста "Тріумф 2018". 

    Проводилась робота по підготовці туристичної та промоційної літератури для 

розповсюдження на виставках, форумах, конференціях, в туристично-інвестиційному центрі, 

готелях міста, на туристичному стенді тощо.  

 


