Звіт про роботу управління економічного та інтеграційного
розвитку за ІІ квартал 2019 року
Відділ економічного аналізу та стратегічного планування
Здійснення контролю в межах своєї компетенції за виконанням соціальноекономічних 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 інформацію про основні економічні показники окремих обласних центрів
з графічним матеріалом, яка розміщена на офіційному сайті міста та на сторінці управління
економічного та інтеграційного розвитку у соціальній мережі Facebook.
Оновлено інформацію про місто для розміщення на офіційній сторінці виконавчого
комітету.
Здійснення економічного прогнозування, координації та регулювання соціальноекономічного 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 здійснюється та надається щомісяця
фінансовому управлінню аналіз щодо виконання (невиконання) окремих планових показників
та інформацію про заходи, що вживалися для забезпечення надходжень до міського бюджету.
Розроблено, у відповідності до вимог Податкового кодексу України, внесено на
розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради проекти рішень про встановлення ставок
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та надання пільг зі сплати даного
податку.
Оновлено перелік податкових агентів по сплаті туристичного збору та передано а ГУ
ДФС України в Івано-Франківській області.
Підготовлено інформацію про ставки місцевих податків і зборів, які діють у 2019 році,
по обласних центрах західного регіону.
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 презентацію по Стратегії розвитку міста Івано-Франківська на період до
2028 року для участі у конференції Асоціації міст України.
Підготовлено інформацію для 2-х анкетувань, які проводились Проектом "Партнерство
для розвитку міст" (ПРОМІС).
Оновлено паспорт міста Івано-Франківська та надано в ОДА.
Оновлено дані для проекту Маркетингової стратегії міста Івано-Франківська.

Опрацьовано проект Плану дій забезпечення сталості результатів Проекту ПРОМІС та
внесено відповідні корективи.
Моніторинг виконання державних та міських цільових програм.
Проведено моніторинг виконання міських цільових програм за І квартал 2019 року.
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.
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 ІІ квартал 2019 року.
Підготовлено презентації на тему: "Місто можливостей для бізнесу" та "Інвестиційна
грамотність для жінок-підприємців" для представлення пріоритетів та потенційних
можливостей міста.
Підготовлено інформації про зовнішньоекономічну діяльність івано-франківських
підприємств з окремими країнами зарубіжжя.
Підготовлено інформацію на інформаційний запит рейтингового агентства ТОВ
"Кредит-Рейтинг" про економічний і соціальний розвиток міста за І квартал 2019 року для
проведення процедури оновлення кредитного рейтингу міста Івано-Франківська.
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
Доопрацьовано та внесено зміни до інвестиційного проекту "Будівництво
каналізаційної мережі в селі Хриплин Івано-Франківської міської ради (нове будівництво)",
який 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 Даний проект зареєстровано на онлайн платформі Державного фонду регіонального розвитку України.
Підготовлено відповідь на інформаційний запит ГО "Опора" щодо стану виконання
Програми економічного і соціального розвитку міста Івано-Франківська за 2018 рік та
прогнозу на 2019рік.
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.
Забезпечено організаційні заходи для проведення "Ярмарку науки" в рамках
святкування Дня міста.
Проведено відриті громадські обговорення про 2-х проектах рішень, які виносились
на засідання сесії міської ради:
- про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
та надання пільг зі сплати даного податку.

- про внесення змін у додаток 3 рішення міської ради від 21.06.2018р. №172-20 "Про
встановлення місцевих податків і зборів на території м.Івано-Франківська" (паркування).
Працівники відділу взяли участь:
- у тренінгу з написання М-тесту за участю Центру міжнародного приватного
підприємництва (СІРЕ) та ГО "Громадський центр "Еталон";
-у презентації проекту "Інвестиційна грамотність для жінок-підприємців", який
розпочато ГО "Ресурсний центр"
Всього підготовлено рішень виконавчого комітету міської ради – 7, рішень сесії
міської ради – 3.
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 97 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.
Щомісяця здійснюється моніторинг використання енергоресурсів установами та
закладами, що фінансуються з міського бюджету, щоквартально – аналіз дотримання
встановлених лімітів та виконання заходів з енергозбереження.
На виконання "Програми сталого енергетичного розвитку м. Івано-Франківська на
період до 2020р." та згідно з Угодою між Асоціацією "Енергоефективні міста України"
підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради про оплату членського внеску
Асоціації "Енергоефективні міста України".
Підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення
поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для пунктів
водопостачання ВП "Івано-Франківське територіальне управління" філії "Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Укрзалізниця".
Спільно з кафедрою екології Національного технічного університету нафти і газу
розроблено та опубліковано у виданнях "Галичина" та "Західний кур’єр" повідомлення про
обсяги Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) змін до "Програми охорони навколишнього
природного середовища м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки". Інформацію про обсяги СЕО
розміщено у розділі "Діяльність з енергозбереження та екології" офіційного сайту виконавчого
комітету міської ради.
Проведено аналіз використання енергоносіїв та комунальних послуг за січень-квітень
2019р. бюджетних закладів міста, що фінансуються з міського бюджету.
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".
На сторінці "Екомісто.ІФ" у мережі Фейсбук, створеній для тіснішої комунікації і
співпраці з населенням задля поліпшення стану довкілля у місті, у II кварталі 2019 року
розміщено 71 новину.

Відділ взяв участь у підготовці та проведенні акції "Тріумф-2018". Згідно з
розробленими умовами участі в акції обрано номінантів і визначено переможця за номінацією
"Кращий заклад позашкільної освіти" (міська дитяча екологічна станція).
Чотирьом 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 4 проекти рішень виконавчого комітету міської ради.
На запити облдержадміністрації постійно надається інформація з питань
енергозбереження та екології. Згідно з рішенням обласної ради від 15.02.2019р. №105627/2019, 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.
Працівники відділу брали участь у семінарі на тему "Світлодіодне освітлення.
Інвестиція за рахунок власної економії. Програми фінансування", організованим ІваноФранківська ТПП спільно з ТОВ "ЛедПроект", ТОВ "Шредер", АБ "Укргазбанк" та бізнес події
під назвою Investment Talks.

Відділ координації закупівель та цінового моніторингу
Станом на 25.06.2019 р. торгівлю товарами народного споживання здійснює 1643
магазини загальною площею 165,7 тис.кв.м та 699 підприємств ресторанного господарства на
38659 посадкових місць. Побутове обслуговування населення здійснюється через 398
підприємств побуту.
Протягом звітного періоду забезпечено організацію та проведено 8 засідань 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. ІваноФранківська. Загалом опрацьовано 356 заяв суб’єктів господарської діяльності, які надійшли
через Центр надання адміністративних послуг.
Так, в другому кварталі 2019 р. підготовлено 5 розпоряджень міського голови, 16 рішень
виконавчого комітету міської ради. Це дало змогу забезпечити поступлення коштів до
міського бюджету на суму 590,27 тис.грн. за облаштування лотків дрібнороздрібної торгівлі
та надання послуг у сфері розваг , за облаштування літніх та всесезонних торгових
майданчиків – 567, 86 тис.грн.
Протягом звітного періоду проводилось адміністрування 491 договору на право
тимчасового користування елементами благоустрою для розміщення тимчасових споруд.
Укладено 136 договори, а до міського бюджету поступило – 629,1 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 комісії по демонтажу та адміністративної комісії.
Протягом квітня-червня 2019 року в 295 закладах торгівлі проведено інформаційнороз’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 2019 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 та висвітлювалась дана інформація на сайті міста.

У звітному періоді розглянуто і надано вчасно відповіді на 28 звернень (скарги,
пропозиції) мешканців міста, 1 депутатський запит та 5 запитів на публічну інформацію.
Аналіз тематики звернень свідчить, що в основному громадяни звертаються з питань роботи
торгових підприємств, ринків, закладів ресторанного господарства.
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 квітні поточного року оновлено
дислокацію фірмової торговельної мережі місцевих товаровиробників, які розташовані на
території міста.
З метою внесення змін до мобілізаційного плану виконавчого комітету ІваноФранківської міської ради дана 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.
Спеціалісти відділу координації закупівель та цінового моніторингу у квітні 2019 р.
приймали участь у навчанні "Реалізація державної політики з питань захисту прав
споживачів".

Відділ промисловості та розвитку підприємництва
Відділ промисловості та розвитку підприємництва постійно сприяє діяльності
промисловим підприємствам основного кола та популяризації їх промислового потенціалу.
Протягом ІІ-го кварталу поточного року на основі даних Головного управління
статистики в Івано-Франківській області здійснено порівняльний аналіз обсягів реалізації
промислової продукції за І півріччя 2019 року в розрізі по галузях промисловості та по
підприємствах.
5 квітня відбулась щорічна акція вшанування лідерів економічного та соціального
розвитку міста Івано-Франківська "Тріумф". Працівники відділу промисловості та розвитку
підприємництва взяли безпосередню участь у здійсненні підготовчих заходів та організації
акції.
11 квітня працівники відділу взяли участь у семінарі-практикумі на тему "Жінки–
експортери на міжнародному ринку Канади". В ході семінару висвітлювалися результати
гендерного аналізу у сфері малого й середнього підприємництва, особливості електронної
комерції, маркетингові аспекти на світовому онлайн-ринку, практичний досвід
започаткування експорту української продукції на ринки країн Європи, США, Канади та ін.
За підтримки управління економічного та інтеграційного розвитку Центром
міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ) 16 квітня 2019 року проведено тренінг на
тему "Методологія і практика проведення Тесту малого підприємництва (М-тест)" для
розробників регуляторних актів – працівників структурних підрозділів виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради, ОДА та громадських організацій.
Під час тренінгу учасники мали змогу детальніше ознайомитись з методикою
проведення аналізу регуляторного впливу (АРВ) та М-тестом проектів регуляторних актів на
місцевому рівні, дізнались про досвід проведення консультацій з представниками мікро та
малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання, проведення розрахунків
бюджетних витрат на адміністрування регулювання для бізнесу. За результатами практичних
занять учасники отримали сертифікати від міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ).
22 квітня за сприяння управління економічного та інтеграційного розвитку завершився
черговий курс навчання з основ комп’ютерної грамоти для осіб пенсійного віку - власників
карток іванофранківця на виконання Договору про співпрацю, укладеного між Виконавчим

комітетом Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківським національним технічним
університетом нафти і газу. Сертифікати отримали ще 22 пенсіонери. Навчання тривало
місяць. За цей час люди "золотого віку" опанували ПК на рівні звичайного користувача та
навчились самостійно обслуговувати власні банківські картки.
24-26 квітня 2019 року працівниками відділу промисловості та розвитку
підприємництва забезпечено проведення акції "Купуємо івано-франківське – даємо роботу
іванофранківцям", метою якої є популяризація продукції місцевих виробників та презентація
промислового потенціалу Івано-Франківська. Акція "Купуємо івано-франківське – даємо
роботу іванофранківцям" традиційно проводилась одночасно з передвеликоднім ярмарком. В
ході ярмарку були проведені конкурси на великодню тематику: "Краща паска", "Краща
писанка", "Кращий кошик", "Кращий кондитерський виріб" та "Кращий м’ясний виріб".
3 травня працівники відділу промисловості та розвитку підприємництва взяли участь в
заході "Investment Talks", який організували UkraineInvest та Міжнародний саміт мерів, де
обговорювали інвестиційні можливості міста та області, знайомились з історіями успіху
іноземних інвесторів у регіоні.
Також протягом звітного періоду працівники відділу брали участь в бізнес-сніданках з
міським головою, у здійсненні підготовчих заходів до відзначення 357-ї річниці з дня
заснування міста.
15 травня ц.р. відбулась презентація проекту "Інвестиційна грамотність для жінокпідприємниць", який впроваджується Центром муніципального та регіонального розвитку –
Ресурсний центр у партнерстві з управлінням економічного та інтеграційного розвитку. На
стартовій зустрічі обговорили розвиток малого та середнього бізнесу в Івано-Франківську,
коротко презентували концепцію проекту. Працівники відділу промисловості та розвитку
підприємництва беруть безпосередню участь в реалізації заходів даного проекту.
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 ІІ 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.
На основі звернень розробників проектів регуляторних актів протягом ІІ кварталу 2019
року внесено 1 доповнення 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" та 4 доповнення до рішення міської ради від 14.12.2018р.
№336-22 "Про затвердження плану діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2019 рік".
На підставі Планів з підготовки регуляторних актів на 2019 рік забезпечено підготовку
структурними підрозділами міської ради, її виконавчого комітету 6 проектів регуляторних
актів, проведено 6 відкритих громадських обговорення, 2 регуляторних акта 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 13 відстежень результативності
регуляторних актів, з них 3 – 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".
На виконання розпорядження міського голови від 10.01.2019р. №16-р "Про створення
робочої групи з питань перегляду регуляторних актів" зібрано 27 пропозицій структурних
підрозділі щодо перегляду регуляторних актів. За результатами засідання робочої групи
25.04.2019р. встановлено втрату чинності 13-ти регуляторних актів. Відділом програмного та
комп’ютерного забезпечення внесено відповідну інформацію на сайті нормативних актів
міста Івано-Франківська http://www.namvk.if.ua. В свою чергу, структурними підрозділами –
розробниками регуляторних актів будуть внесені необхідні зміни до 14 регуляторних актів,
що були розглянуті на засіданні робочої групи.
У ІІ 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.
Працівниками відділу постійно здійснюється наповнення сайту міста, а також сторінки
управління економічного та інтеграційного розвитку в соціальній мережі Facebook,
актуальною інформацією в сфері промисловості та розвитку малого і середнього бізнесу в
Івано-Франківську, регіоні та в країні в цілому.

Відділ міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста
Європейська інтеграція
З метою пропагування знань про Європу на базі культурних та освітніх закладів та за
сприяння міської влади було організовано ряд культурно-просвітницьких заходів до Дня
Європи на базі вищих та загальноосвітніх навчальних закладів міста, Івано-Франківської
центральної бібліотеки та її філій.
В рамках запровадження ЄС безвізового режиму для України працівниками відділу
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 управління економічного та інтеграційного
розвитку керівництво та представники структур виконавчого комітету міської ради прийняли
участь у заходах, спрямованих на євроінтеграцію, а саме: заступник міського голови взяв
участь у програмі урочистих заходів з нагоди 450-ліття Люблінської Унії у м.Любліні
(Польща), організованого Урядом міста Люблін; представники управління інвестиційної
політики та Центральної міської клінічної лікарні в тренінговій сесії для аплікантів та
партнерів, які беруть участь у проектах транскордонної програми "Україна Румунія 20142020".
Міжнародна співпраця
Станом на 1 липня 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, Молдови, Португалії, США та КНР.

Протягом звітного періоду відділом міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста
було забезпечено організацію низки міжнародних візитів представників виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради, депутатського корпусу, працівників охорони здоров’я до
поріднених і партнерських міст за кордоном (Хшанів, Хшанівський Повіт, Ополє, Кошалін,
дільниця Охота ст.м.Варшави, Люблін (Польща), Тракай (Литва), Ніредьгаза (Угорщина) та
інші) з метою участі в урочистих та мистецьких заходах з нагоди заснування міст-побратимів,
фестивалях, форумах та виставках-ярмарках. Наше місто відвідали 24 офіційні делегації з
міст-партнерів за кордоном, іноземних дипломатичних представництв в Україні та неурядових
міжнародних громадських організацій.
В рамках відзначення 357 річчя від дня заснування м.Івано-Франківська, відділом
проведений комплекс робіт по підготовці, супроводу та організації перебування в місті 19
іноземних делегацій з міст побратимів та 2 представництв Дипломатичного корпусу.
Представники міст-партнерів разом з міським головою та мешканцями Івано-Франківська
взяли участь у вело-марафоні, метою якого є популяризація здорового способу життя. Крім
того, організовано участь іноземних гостей у сніданку з Міністром закордонних справ України
Павлом Клімкіним, у багатолюдній урочистій ході до Ратуші, «Науковому пікніку» та інших
заходам культурної програми, присвяченої Дню міста.
За сприяння відділу було організовано поїздку 20-особової групи дітей разом з
опікунами на запрошення Уряду партнерського міста Рибнік для оздоровлення у спортивнорекреаційному осередку в місті Бєльску Бялим.
Відділом надано сприяння в проведені мистецьких заходів під час відзначення Днів
польської культури на території Палацу Потоцьких.
В рамках продовження співпраці з містами-партнерами за кордоном в сфері культури
забезпечено участь мистецьких колективів з Івано-Франківська у міжнародних фестивалях в
партнерських містах Ополє, дільниця Охота ст. м. Варшави (Польща) та м.Вербас (Сербія).
Організовано та проведено товариський матч між футбольними командами м.ІваноФранківська та м.Брага (Португалія) в рамках реалізації угоди про партнерську співпрацю у
сфері спорту. Крім того, молодіжна футбольна команда з партнерського м.Жешова (Польща)
взяла участь у Міжнародному дитячому турнірі з футболу "Гостинне Прикарпаття".
З метою розширення міжнародного співробітництва, 4 травня 2019 в рамках
відзначення Дня міста, підписано Угоду щодо встановлення партнерських відносин між
містом Івано-Франківськом та містом Наньнін, Гуансі-Чжуанського автономного округу
(КНР).
Туризм
В напрямку розвитку фестивального туризму в місті протягом ІІ кварталу 2019 року
організовано ряд заходів, а саме: ярмарок "Великодній кошик", Міжнародний фестиваль
"Карпатський простір 2019", що відбувався в рамках заходів до Дня міста, 17 Міжнародний
фестиваль "Свято ковалів", де були представлені ковальські роботи та влаштовано ярмарок
кованих речей, виготовлених ковалями України та зарубіжжя. В рамках програми заходів до
Дня міста організовано показ дизайнерських колекцій на фестивалі моди "КрайКа", метою
якого є популяризація етнічного одягу та стимулювання відродження легкої промисловості.
З метою налагодження взаємодії органів виконавчої влади, бізнесу і громадськості
створена Рада з питань підтримки та розвитку туризму в м.Івано-Франківську при міському
голові.
У рамках проведення Дня міста був організований Туристичний ярмарок-виставка2019 за участю представників туристичної сфери з партнерських міст - м.Ніредьгаза
(Угорщина), м.Галича, м.Яремче, м.Моршина та м.Трускавець (Україна). В ході виставки
учасники мали змогу обговорити ряд важливих питань щодо взаємної співпраці та шляхів
вирішення проблемних питань галузі.
Також проводиться робота з облаштування інформаційно-туристичних стендів, кіосків
на зупинках громадського транспорту та автостанціях приміського та міжміського
сполучення.
Представники відділу та управління спільно з турфірмами та туроператорами міста
презентували туристичний потенціал Івано-Франківська на Міжнародному туристичному

тижні, що відбувся в Одесі, а також на Міжнародному туристичному ярмарку в м.Ополє "В
бік сонця" (Польща).
З метою популяризації міста за кордоном і формування позитивного іміджу ІваноФранківська забезпечено виготовлення промоційних матеріалів (футболки, чашки, еко-сумки,
буклети "9 причин приїхати в гості", "Станіславські оказії", путівник "Івано-Франківськ.
Туристичний путівник 2018", настільний календар "Магдебурзьке право", "Календар подій
Івано-Франківська 2018", туристична карта міста, тощо).
Промоційна продукція про місто розповсюджувалась в туристично-інвестиційному
центрі, готелях міста, надавалася туристичним фірмам та іноземним делегаціям.

