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1. Керівники Івано-Франківської міської ради та виконавчого комітету 

 

Центр  – м.Івано-Франківськ ( осіб). 

Адреса Івано-Франківської міської ради 

Поштовий індекс 76004, м.Івано-Франківськ,  

                               вул.Грушевського, 21 

                              Електронна пошта: mvk@mvk.if.ua 

 

Міський голова  -  

Марцінків Руслан Романович 

Народився 22 листопада 1979 року. 

Дві вищі освіти: інженер-економіст та 

магістр державного управління. 

Вступив в повноваження     

01.12.2015р. року 

 

Секретар Івано-Франківської 

міської ради –  

Савчук Оксана Василівна 

Народилася 20 березня 1983 р. 

Освіта вища - викладач української 

мови та української літератури. 

Вступила в повноваження  

04.12.2015р. року  

 

 

2. Загальна характеристика міської ради 

 

 Івано-Франківськ – молоде 

європейське місто Західної 

України, із високим рівнем 

інноваційного розвитку, 

вагомою культурною 

спадщиною і економічним 

потенціалом, широкими 

можливостями для розвитку 

внутрішніх міжрегіональних 

і зовнішніх міждержавних 

зв’язків. Розташування міста 

створює всі передумови для 

подальшого розвитку, 

інтеграції міста до світової 

економіки, формує високий 

інвестиційний потенціал.  

 

Розташоване місто на Покутській рівнинній території південного заходу 

України на відстані 150-300 км від кордонів Польщі, Румунії, Угорщини, 

Словаччини. Вигідне географічне розташування міста Івано-Франківська 

відносно сусідніх обласних центрів та деяких міст України та Європи, а також 

кордону з сусідніми державами, демонструє картосхема.  
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Місто зв'язане мережею автомобільних та залізничних шляхів з країнами 

Європи та СНД. Міжнародний аеропорт "Івано-Франківськ" забезпечує 

обслуговування повітряних суден всіх типів та має пропускну здатність - 150 

пас. на приліт та 150 пас. на виліт за годину. 

Місто Івано-Франківськ є членом Асоціації міст України, котра підтримує тісні 

зв’язки з Радою Регіонів Європи, Міжнародною Спілкою Громад та 

Організацією міст-побратимів. 

-Згідно з Ольбаргською Хартією наше місто є членом мережі міст сталого 

розвитку України, тісно співпрацює з численними містами держав-членів 

Європейського Союзу. 

Івано-Франківськ є членом Міжнародного форуму історичних центрів, до якого 

входить 25 європейських міст. 

Членом Асоціації поріднених міст з центром в місті Бая Маре (Румунія). 

Місто Івано-Франківськ - перше місто в Україні, яке стало членом Асоціації 

європейських муніципалітетів "Energie-cites" (Енерджі-сіті). 

Місто є підписантом Угоди мерів європейських міст. 

За активну популяризацію європейського ідеалу за результатами 2017 року 

Парламентська Асамблея Ради Європи у 2018 році присудила місту Івано-

Франківську найвищу нагороду - Приз Європи (Europe prize). 

Сьогодні, Івано-Франківськ є одним з найбільш динамічних міст в регіоні. 

Активно розвиваються як економічний, так і гуманітарний сектор міста. 

Позитивну роботу економічного сектора міста підтверджено рейтинговими 

агентствами.  

 

2.1.Адміністративно-територіальний устрій міської ради 

  

 У підпорядкуванні Івано-Франківської міської ради знаходяться 5 

навколишніх сіл: Вовчинець, Угорники, Микитинці, Крихівці, Хриплин.   

Населення міської ради – 260,6 тис.осіб  

Міське – 236,6 тис. осіб  

Сільське – 24 тис. осіб  

Пенсіонери – 54,7 ( 23,1%) 

Середній вік населення – 38,3 років (станом на 01.01.2018р.) 
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3.Основні показники соціально-економічного розвитку міської ради 

 

         3.1. Промисловість  

В обласному центрі діє 3559 економічно активних підприємств-суб’єктів 

підприємницької діяльності, що у розрахунку на 10 тисяч наявного населення 

складає 138 одиниць. Частка великих підприємств склала 0,1% від загальної 

кількості, середніх – 3,5%, малих – 96,4%.  

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами основного 

кола за 2018 рік склав 13648,5 млн грн проти 10919,1 млн грн за 2017 рік, темп 

росту становить 125%. Частка міста у загальнообласному обсязі реалізації 

склала 19,3%. У розрахунку на одну особу населення міста обсяг реалізованої 

промислової продукції склав 32,1 

тис.грн (в цілому по області – 33,2 

тис.грн). 

Частка обсягів реалізації 

підприємств переробної 

промисловості становить 51,6% в 

загальному обсязі реалізації. 

Найбільшу питому вагу у 

структурі загального обсягу 

реалізації займали підприємства з 

постачання енергоносіїв (52,8%). 

В обсязі реалізованої 

продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими 

групами 64,8% займали споживчі товари короткострокового та тривалого 

використання, 18,6% – інвестиційні товари, 16,8% – товари проміжного 

споживання. 

Значну питому вагу у 

структурі реалізації 

підприємств переробної 

галузі займають 

підприємства з 

виробництва харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

(17,8%), а також 

машинобудування і  

виробництво металевих 

виробів (19,7%), 

виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу (2%).  

Обсяг реалізації продукції підприємств харчопереробної галузі 

промисловості складає 2430 млн грн проти 954,8 млн грн, що становить 254,5%. 
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Значний ріст обсягів реалізації підприємств харчопереробної галузі  зумовлено 

зростанням обсягів виробництва та реалізації відповідно на таких 

бюджетоутворюючих харчопереробних підприємствах міста:  ТОВ "Імперово 

Фудз", ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат". Підприємства ПАТ ВТКФ 

"Ласощі", ТОВ "Лігос", ПАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", ТОВ 

"Залізнична пекарня. 

Спостерігається позитивна динаміка росту обсягів реалізації продукції 

машинобудівних підприємств та підприємств з виробництва металевих виробів. 

Темп росту обсягів машинобудівних підприємств за звітний рік становив 

116,4%. Зокрема, обсяги реалізації цієї галузі за 2018 рік склали 2684 млн грн 

проти 2305,1 млн грн у попередньому році. Беззаперечними лідерами галузі є 

підприємства з іноземними інвестиціями: ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн 

Лімітед", ДП ВО "Карпати", ТОВ "Електролюкс Україна". 

Підприємства, які спеціалізуються на виготовленні виробів з деревини, 

виробництва паперу та поліграфічної діяльності, у 2018 році наростили обсяги 

реалізації у порівнянні з минулим роком на 26,1%, підприємства - виробники 

пластмасових і гумових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції  - на 

35,2%. Зокрема, значно наростили обсяги реалізації продукції такі підприємства 

зазначених галузей, як: ТзОВ "Куверт-Україна",  ТзОВ "Інтелком".   

 З метою популяризації місцевої продукції та сприяння в реалізації 

місцевим товаровиробникам проводяться промоційні акції "Купуємо івано-

франківське – даємо роботу іванофранківцям", щорічні передсвяткові ярмарки, 

тематичні фестивалі тощо.  

Так, у квітні 2018 року було організовано та проведено традиційну акцію 

"Купуємо івано-франківське – даємо роботу іванофранківцям". Учасниками 

акції були понад 20 суб’єктів господарювання - промислові підприємства Івано-

Франківська, а також місцеві підприємці – хлібопекарі. Мешканці та гості міста 

мали змогу більш детально ознайомитися з напрямками виробничої діяльності 

підприємств. Під час акції проведено конкурси на великодню тематику: "Краща 

паска" (переможець – ТОВ "Надія"), "Краща писанка" (ПП Федик Н.Р.), 

"Кращий великодній кошик" (ПАТ "Івано-Франківська харчосмакова 

фабрика"), "Кращий кондитерський виріб" (ТДВ "Івано-Франківський 

хлібокомбінат") та "Кращий м’ясний смаколик" (ПП Дорожівський Ю.І.).  

У серпні – вересні 2018 року організовано та проведено тематичні 

фестивалі "Свято винограду та вина" і "Свято хліба". Фестивалі проведено за 

участю понад 50-ти місцевих виробників та підприємців - хлібопекарів регіону.  

У квітні організовано та проведено 15-ту церемонію нагородження 

переможців акції вшанування лідерів економічного розвитку "Тріумф-2017". 

Акцію  проведено з метою визначення найуспішніших суб'єктів господарської 

діяльності та ознайомлення громади міста з їхніми здобутками. Переможців 

визначено у 12 номінаціях. Серед вже традиційних номінацій: "Найбільший 

платник податків до місцевого бюджету у 2017 році", "Краще підприємство-

експортер" та "Соціально-відповідальне підприємство", було чимало нових 

номінацій, зокрема: "Лідер впровадження енергоощадних технологій у 2017 

році", "Краща кав’ярня року", "Кращий салон краси року", "Кращий готель-
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мотель", "Інноваційне підприємство малого бізнесу", "Успішний менеджер – 

жінка","Кращий   навчальний заклад   з підготовки  робітничих кадрів", "Краще 

підприємство 2017 року в галузі інформаційних технологій". Не оминули 

увагою і лідера номінацій переможців акції "Тріумф" 2003-2016 років, ним 

стало ТзОВ "Івано-Франківський хлібокомбінат". 

З метою впровадження картки іванофранківця триває співпраця з 

основними харчопереробними підприємствами щодо можливості реалізації 

продукції зі знижкою у соціальних магазинах міста, а також у фірмовій мережі 

кожного з місцевих виробників. Так, з вересня 2018 року мешканці міста при 

наявності картки іванофранківця мають змогу придбати 4 види соціального 

хліба у фірмовій мережі ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат" зі знижкою 

5%.  

Крім того, в рамках підписаного у 2013 році Меморандуму про 

співробітництво підприємств роздрібної торгівлі та підприємств харчової 

промисловості міста при сприянні виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації щомісяця 

здійснюється моніторинг наявності продукції місцевого виробника на полицях 

супермаркетів по мікрорайонах міста, проводиться опитування керівників 

підприємств про умови співпраці з місцевими закладами торгівлі. В цілому, з 

часу підписання Меморандуму відстежується позитивна тенденція щодо 

покращення взаємовідносин супермаркетів з місцевими товаровиробниками.  

Також із врахуванням інтересів та пропозицій місцевих товаровиробників 

функціонує та розширюється мережа фірмової торгівлі (станом на 01.01.2019 р. 

- 94 об’єктів фірмової торгівлі). 

Одним із шляхів із забезпечення ефективного діалогу міської влади та 

бізнесу є Дорадча рада при міському голові, на засіданнях якої обговорюються 

актуальні проблемні питання підприємств, здійснюється налагодження 

кооперації між суб’єктами господарювання в місті, обмін комерційними 

пропозиціями та потребами тощо.  

 

3.2.Підприємництво  

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності" на  підставі  плану  з  підготовки  

регуляторних  актів  на  2018  рік  оприлюднено 25 проектів рішень 

виконавчого комітету та міської ради, а також аналізів їх регуляторного впливу, 

проведено 22 громадських обговорення. 

Задля забезпечення відкритості регуляторного процесу затверджено План 

діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регулятор-

них актів на 2019  рік.  

Варто зазначити, що Івано-Франківськ за кількістю малих підприємств на 

10 тис. наявного населення займає 5 місце серед обласних центрів України, а 

також перше місце за кількістю малих і середніх підприємств на 10 тисяч 

населення серед обласних центрів з аналогічною чисельністю населення. 
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Крім того, протягом року кількість зареєстрованих фізичних осіб-

підприємців на 846 одиниць перевищила кількість тих, що припинили свою 

діяльність, кількість юридичних осіб – перевищила на 262 одиниці.  

 Важливо, що суб'єкти підприємницької діяльності, особливо ФО-

підприємці, зареєстрували свою діяльність в різних сферах, а не тільки в 

торгівлі, як це було раніше (≈90%). 

Зокрема, у 2018 році із 1952-х новозареєстрованих ФО-підприємців, 

здійснюють діяльність в ІТ-сфері, інформації та телекомунікації – 15%; туризмі 

та організації харчування – 10%; професійній, науковій та технічній діяльності 

– 8%; переробній галузі – 5%. 

Станом на 01.01.2019р. зареєстровано 26296 СПД, що на 1,7 тис. (на 7%) 

більше, ніж на початок 2018 року, з них фізичних осіб-підприємців – 13839, 

юридичних осіб – 12457. 

У співпраці з експертами українсько-канадського проекту "Партнерство 

для розвитку міст" (ПРОМІС) розроблено Програму посилення 

конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва в м.Івано-

Франківську, яка узгоджена із пріоритетними напрямами, завданнями Стратегії 

розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року. Програму 

затверджено рішенням сесії міської ради від 14.12.2018р. №332.  

З метою підтримки бізнесу та надання допомоги підприємцям-

початківцям забезпечено функціонування Центру розвитку підприємництва 

"Бізнес-інкубатор" при ІФНТУНГ, на базі якого потенційні та діючі суб’єкти 

підприємництва мають можливість отримати комплекс бізнес-послуг на 

безкоштовній основі.  

На виконання договору про співпрацю з Івано-Франківським 

національним технічним університетом нафти і газу двічі організовано 

двомісячний курс навчань з основ комп’ютерної грамоти для учасників АТО, 

членів їх сімей та для пенсіонерів - власників картки іванофранківця, а саме у 

квітні – травні та у жовтні-листопаді 2018 року. Навчання проводилися у ЦРП  

"Бізнес-Інкубатор". Всього навчання пройшли понад 80 учасників АТО та 

людей літнього віку.  

З метою сприяння розвитку підприємницької діяльності, надання 

фінансової підтримки суб’єктам господарювання міста для створення нових 

94 

100 

100 

103 

111 

126 

138 

м.Житомир 

м.Тернопіль 

м.Вінниця 

м.Хмельницький 

м.Рівне 

м.Луцьк 

м.Івано-Франківськ 

Кількість  малих і середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 
населення 
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робочих місць вперше проведено конкурс стартапів. За результатами конкурсу 

з-поміж 15-ти учасників обрано 4 проекти-переможці на загальну суму 250,0 

тис.грн.  

Для налагодження ефективної взаємодії між бізнесом і владою та тісної 

співпраці з представниками малого і середнього бізнесу організовано та 

проведено 10 бізнес-сніданків з міським головою та представниками різних 

сфер діяльності, а саме: з представниками будівельних компаній, шоу-бізнесу, 

компаній, які експортують, власниками інтернет-компаній, ремісниками і 

реставраторами, керівниками енергосервісних компаній, дитячих клубів та 

центрів розвитку, мовних клубів та центрів, журналістами. 

 

3.3.Фінанси   

Бюджетна та податкова політика  

За 2018 рік міський бюджет в цілому по надходженнях загального та 

спеціального фонду виконано до річного плану на 93,2 відсотка (при плані на 

piк із врахуванням змін в сумі 3,0 млрд грн фактично надійшло 2,8 млрд грн, 

що на 205,7 млн грн менше планових показників). У порівнянні з 2017 роком 

доходи міського бюджету збільшились на 10% (на 254,8 млн грн). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структуру найбільших  податків власних надходжень міського бюджету 

зображено на діаграмі  1. 

2015р. 2016р. 2017р 2018р. 

1406,1 

1875,3 

2547,4 

2802,2 
Доходи міського бюджету за 2015-2018 роки, млн.грн. 

58% 

2% 

7% 

6% 

13% 

1% 

5% 

2% 

1% 
1% 3% 1% 

Структура податків і зборів у власних надходженнях міського бюджету   

ПДФО, 58% 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

діялнки, 2% 
акцизний податок, 7% 

плата за землю, 6% 

єдиний податок, 13% 

надходження від орендної плати майна, 1% 

власні надходження бюджетних установ, 5% 

надходження від відчуження майна, 2% 

надходження від продажу землі, 1% 

надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури, 1% 
плата за надання ін.адміністративних послуг, 3% 



10 

 

Міський бюджет м.Івано-Франківська по власних надходженнях 

загального та спеціального фонду за 2018 рік виконано на 90,4 відсотка (при 

уточненому плані – 1,7 млрд грн, фактично надійшло 1,57 млрд грн, що на 

272,8 млн грн більше в порівнянні з попереднім роком). 

До загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) надійшло  

1,4 млрд грн., що становить 88,9 відсотка до уточненого плану на звітний 

період і в порівнянні з попереднім 2017 роком більше на 247,9 млн грн. 

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 141,4 млн 

грн., при уточненому плані 128,2 млн грн., виконання становить 110,3 відсотка. 

У порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 24 млн грн. 

 

3.4.Зайнятість населення. 

 Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р. становила 

1391 особу, з них допомогу по безробіттю отримували 84%. Із загальної 

кількості безробітних 64,3% складали жінки, 41,3% – молодь у віці до 35 років.  

Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними групами: 

 

Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними групами: 
 

 

 

 

Кількість  зареєстрованих  

безробітних на кінець грудня 2018р. 

осіб 

у % до 

грудень 

2018р. 

грудня 

2017р. 

Безробітні, всього 1391 95,5 93,2 

з  них    

жінки 894 95,0 91,4 

молодь у віці до 35 років 574 92,6 82,8 

особи, які проживають у сільській  місцевості  275 95,2 94,2 

особи, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню 551 94,7 95,0 

 

 Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж грудня 2018р., становила 1135 осіб. Середній розмір 

допомоги по безробіттю становив 3038,8 грн, що складає 81,6%  законодавчо  

визначеного  розміру  мінімальної  заробітної  плати.  

 За професійними групами найбільший попит на робочу силу 

спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (22,6% від загальної 

кількості заявлених вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом 

(20,9%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного устаткування, складання устаткування та  машин 

(16,5%), працівників найпростіших професій (11,7%).  

 Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець 

грудня 2018 року становило 3 особу. 
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3.5.Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність  

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного 

капіталу) в економіку обласного центру на 31 грудня 2018р. cтановить 491,6 

млн дол. США. 

 
У розрахунку на одну особу залучено прямих інвестицій 1918 дол. США і 

Івано-Франківськ посів друге місце (після м.Києва) серед обласних центрів 

України. 

На 31 грудня 2018р. з країн ЄС з початку інвестування внесено 474,4 млн 

дол. США інвестицій  (96,5% загального  обсягу акціонерного капіталу), з 

інших країн світу – 17,2 млн дол.  (3,5%). Інвесторами виступили 42 країни 

світу. 

На підприємствах промисловості зосереджено 343,2 млн дол. США 

прямих  інвестицій (69,8% загального  обсягу  акціонерного  капіталу), з  них на 

підприємствах переробної галузі – 341  млн дол. (69,4%).  

У підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів залучено 106,7 млн дол. США (21,7% загального обсягу), 

будівельної діяльності – 21,1 млн дол. (4,3%), в організації, що здійснюють 

операції з нерухомим майном – 9,8 млн дол. США (2%). 

За 2018 рік освоєно (використано) 3364,8 млн грн капітальних інвестицій, 

в тому числі на одну особу – 13,3 тис грн. 

99,1 100,1 

199,2 188,6 

338,7 

505,3 
464,8 456,3 

498,1 491,6 

на 
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на 
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на 
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на 
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на 

01.01.2014 
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на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

Прямі  інвестиції, вкладені в економіку міста, млн.дол.США 
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станом на 
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Прямі інвестиції у розрахунку на одну особу, млн.дол.США 
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Підприємства з найбільшими обсягами вкладених інвестицій: ТОВ 

"Імперово Фудз", ТОВ "Аграрна перспектива", ТОВ "Європа Транс Агро", ТОВ 

"Інвестиційна компанія вертикаль". 

Важливим показником для потенційних інвесторів є наявність позитивної 

кредитної історії міста Івано-Франківська та висновки рейтингового  агентства 

щодо кредитного рейтингу міста. На основі підготовленої інформації 

рейтинговим агентством "Кредит-Рейтинг" розроблено Інвестиційний паспорт 

міста Івано-Франківська, а 31 серпня 2018 року прийнято рішення щодо 

підвищення рівня інвестиційної привабливості міста до найвищого "uaINV5".  

Івано-Франківськ здобув перше місце у рейтингу прозорості 

інвестиційного сектору 100 найбільших міст України, який проводило 

Українське представництво міжнародної антикорупційної мережі Transparency 

International  в рамках програми Transparent cities.  

28 вересня 2018 року організовано та проведено IV Міжнародний 

інвестиційно-економічний форум "Партнерство і перспектива". На Форумі було 

продемонстровано економічний та інвестиційний потенціал міста. Даний захід 

вже став хорошою практикою для налагодження ефективного спілкування між 

представниками міст-партнерів, іноземних дипломатичних місій в Україні, 

міжнародних фінансових інституцій, фондів, сфер бізнесу, освіти та культури, 

очільниками міст та областей. 

Впродовж звітного періоду проведено переговори щодо залучення 

інвестицій в економіку м.Івано-Франківська з 16 компаніями та організаціями, а 

саме: Global BOD Group (Литва), Gracel Business Solution (Румунія), Arvato 

Bertelsmann CRM Solution (Румунія), CMX Solutions GmbH (Німеччина), Ernst 

& Young Global Limited (Великобританія), BFi&Jaha Solar Enerji (Туреччина), 

Mitas Enerji (Туреччина), Power Green Enerji (Туреччина), Getas global Energy 

Trade Co.Inc. (Туреччина), Eser (Туреччина), Marubeni Corporation (Японія), 

Kreston GCG (Україна), AuxBridge better business partner (Україна), KPMG 

International (Україна), Ритейлінговою компанією "Євротек", UkraineInvest 

(Україна). 

Про інвестиційний потенціал міста можна дізнатися на інвестиційному 

web-сайті http://invest-if.com/ , на якому розміщена вся наявна інформація про 

індустріальний сектор, експортні поставки, перелік вільних земельних ділянок 

та  виробничих площ, а також зазначені успішно реалізовані start-up проекти.  

З метою підготовки фахівців ІТ середовища у сфері передових технологій 

організовано та проведено воркшоп з інноваційних цифрових технологій Data 

Science. 

Для розвитку в місті сфери дизайну проведено роботу щодо 

співорганізації третьої найбільшої дизайн-конференції у Західній Україні 

Design Village на тему "Дизайн заради дизайну — не дизайн". Лекції та 

воркшопи були дотичні тем UI/UX, дизайн-мислення, шрифтового дизайну, 

реклами, графіті та вуличного мистецтва. 

Важливим фактором відносної стійкості економіки обласного центру до 

коливань в економіці країни є орієнтація івано-франківських підприємств-
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експортерів переважно на ринки країн Європи. Обсяг експорту товарів до країн 

ЄС становив 184,6 млн дол. або 82,3% від загального обсягу експорту. 

Обсяги експорту товарів у 2018 році склали 224,3 млн дол.США, що 

становить 88,7% до відповідного періоду минулого року. В загальнообласних 

обсягах експорту товарів питома вага суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності міста склала 25,7%. Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були 

нерезиденти з 91 країни світу.  

 
  Обсяги імпорту товарів у 2018 році склали 244,2 млн дол.США і 

порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 5%. 

Імпорт товарів з країн ЄС становив 177,2 млн дол., або 72,6% від 

загального обсягу імпорту по місту. Понад 50% обсягу імпорту товарів займали 

механічні та електричні машини. Суттєвими були і надходження полімерних 

матеріалів, пластмас та виробів з них (13,6%), недорогоцінних металів та 

виробів з них (10,6%), текстильних матеріалів та текстильних виробів (5,5%), 

продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (5%).  

Для визначення двох українських міст щодо реалізації національних 

безкоштовних освітніх програм для підприємців та експортерів "Export 

Revolution Ukraine" та "Creative Export Ukraine" взято участь в конкурсі "Битва 

міст". Конкурс було організовано Офісом з просування експорту (Export 

Promotion Office). 

По проекту "Розвиток громад" Корпусу миру США залучено на два роки 

волонтера Еріка Фейна для роботи в управлінні інвестиційної політики. 

Розпочато реалізацію проекту "Управління та використання міської 

культурної та природної спадщини в містах Дунайського регіону 

(URBforDAN)" в рамках Дунайської транснаціональної програми. 

У грудні 2018 року офіційно оголошено про відбір проекту 

"Транскордонна зелена транспортна 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, Словаччини 

та Румунії, а також 7 міст Західної України. У рамках реалізації проекту 

планується встановлення 3 електрозаправок на території м.Івано-Франківська 

200 
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(на території України – 11), за допомогою яких водії електромобілів зможуть 

безперешкодно подолати відстань в 1200 км між містами. Всі електрозаправки 

будуть підключені до світової безкоштовної онлайн-мережі електрозаправок. 

Реалізація проекту розпочнеться з 2019 року. 

 

3.6. Освіта 

Дошкільна освіта. 

За статистичними даними в місті функціонує 41 заклад дошкільної освіти 

(35 - комунальних закладів дошкільної освіти, 5 навчально-виховних 

комплексів та 1 навчально-реабілітаційний центр з дошкільними групами). В 

них виховується та навчається 9778 дітей (проектна потужність усіх груп у 

закладах за нормативами наповнюваності становить 6306 місць). 

У 2018 році розширено мережу закладів дошкільної освіти  міста Івано-

Франківська на один комунальний заклад та 2 дошкільні групи. Відкрито  

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №25 "Янголятко" (5 груп, 145 

дітей) і 2 дошкільні групи  у ЗШС І ступеня №3 та комунальному закладі освіти 

І ст. "Молодша школа  ім. Софії Русової" (60 дітей).  Відкрито приватний 

заклад дошкільної освіти "Первісток" (5 груп, 50 дітей). 

Триває будівництво дитячого садка у селі Крихівці та здійснюється 

реконструкція закладу дошкільної освіти №21 "Подоляночка" на 

вул.Хоткевича, 11а  (6 груп – 110 місць). 

Відкрито 12 інклюзивних груп для дітей, які потребують корекції 

розумового та фізичного розвитку. 

Охоплення дітей від 3 до 6(7) років дошкільними закладами становить 

97%, а усіма формами дошкільної освіти – 98 %. 

Загальна середня освіта: 

У 2018-2019 навчальному році в місті Івано-Франківську функціонує 42 

заклади загальної середньої освіти, у 1042-ох класах навчається 28 045 учнів. 

Серед закладів освіти: 4 приватні школи (40 класів, 687 учнів), НРЦ для дітей з 

особливими потребами (19 класів, 142 учні), 3 спеціалізовані школи з 

поглибленим вивченням іноземних мов (107 класів, 3 437 учнів), 2 гімназії, 

природничо-математичний ліцей, ЗШЛ № 23, НВК "Школа-гімназія № 3", 3 

школи-садки та 3 школи І ступеня. У порівнянні з попереднім навчальним 

роком фактична мережа загальноосвітніх навчальних закладів зросла на 55 

класів (1 522 учні). На 20 класів (513 учнів) зросла мережа учнів 1-4-х класів, 

темп зростання становить 8%. Кількість учнів молодших класів сягнула 12 455 

учнів, що є найвищим показником за останні 20 років. У перших класах 

навчається 3 410 учнів. З 2001 року це найбільша кількість першокласників у 

місті. 

У Навчально-реабілітаційному центрі навчається 142 дитини, половина з 

яких мають змогу навчатися за освітніми програмами закладів загальної 

середньої освіти та отримати документ про освіту. У 2018-2019 навчальному 

році інклюзивне навчання організовано для 43 дітей з особливими освітніми 

потребами на базі 23-х закладів освіти.  Крім того, вперше у 2018-2019 н.р. 
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відкрито 6 інклюзивних груп подовженого дня для 7-ми дітей з особливими 

освітніми потребами.  

З метою реалізації основних положень Закону України "Про освіту", 

програми "Нова українська школа" затверджено план заходів щодо реалізації 

концепції "Нової української школи" у закладах загальної середньої освіти м. 

Івано-Франківська. З 1 вересня 2018 року 125 перших класів розпочали 

працювати за новим Державним стандартом. 

 

3.7. Охорона здоров’я 

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року №123-19 

"Про формування мережі первинної медичної допомоги в місті Івано-

Франківську" реорганізовано шляхом злиття міську поліклініку №1, 

комунальний заклад "Міська поліклініка №2", міську поліклініку №3, Івано-

Франківську міську поліклініку №4, комунальний заклад "Міська поліклініка 

№5" у комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної і 

консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради", 

також реорганізовано шляхом перетворення комунальний заклад "Міська 

дитяча клінічна лікарня" у комунальне некомерційне підприємство "Міська 

дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради". 

В структурних підрозділах КНП ЦПМКДД забезпечено надання 

первинної медичної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги в 

повному обсязі. Зареєстровано 1,3 млн відвідувань що складає 4,6  відвідування 

на 1 жителя (за аналогічний період 2017 року – 1,5 млн відвідувань, показник 

5,3 відвідувань на 1 жителя).  

У  2018 році використовувались і стаціонарозамінні форми надання 

медичної допомоги - в денних стаціонарах проліковано 7429 пацієнтів (у 2017 

році – 10656). 

У 2018 році збережено мережу та потужність стаціонарних лікувально-

профілактичних закладів:  центральна міська клінічна лікарня - 470 ліжок, 

міська клінічна лікарня №1 - 240 ліжок, КНП "Міська дитяча клінічна лікарня 

ІФМР" - 130 ліжок, КНП "ІФ міський клінічний перинатальний центр" - 215 

ліжок. 

Всього в стаціонарах міста проліковано  26630 пацієнтів (у 2017 році – 

17787). Середня тривалість перебування хворого на стаціонарному лікуванні 

складає 9 днів. 

Заклади продовжують активно впроваджувати нові методи лікування і 

діагностики, зокрема й малоінвазивні методи. Проведено 656 коронарографій,  

з них 323 ургентно,  поставлено 344 стенти,  в тому числі при гострому 

коронарному синдромі – 181.  Встановлено 28 штучних водіїв  серцевого 

ритму.   

У 2018 році, спільно з  кардіохірургами КНІ ССХ ім.М.Амосова,  

продовжено  проведення  операцій на відкритому серці  аорто-вінцевого 

шунтування – 19 операцій, виконано  35 операцій на працюючому серці. 
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Збільшується і спектр оперативних втручань з використанням ангіографа. 

У відділеннях успішно проводяться оперативні втручання емболізації артерій 

матки при фіброміомах, емболізаціях артерій шлунку, нирок при кровотечах. 

Запроваджено високоефективні втручання на магістральних артеріях нижніх 

кінцівок при облітеруючому атеросклерозі, стентування ниркових артерій при 

стенозі. Проведено 7 тромболізисів (актилізе) пацієнтам із гострими 

порушеннями мозкового кровообігу. 

Поставлено 48 ендопротезів кульшових суглобів, 3 ендопротези колінних 

суглобів, проведено 47 артроскопій, що вдвічі більше, ніж за аналогічний 

період минулого року. 

 

3.8. Культура та туризм 

Розвиток культури 

Протягом 2018 року в місті було проведено низку культурно-мистецьких 

заходів – фестивалів, конкурсів, концертів, творчих звітів, розважальних 

заходів та дитячих ранків. За звітний період відбувалися і загальноміські масові 

заходи до відзначення державних і релігійних свят, пам’ятних та ювілейних 

дат. Особливий акцент під час організації масових заходів приділявся роботі з 

дітьми та людьми похилого, "золотого" віку.  

Серед кращих мистецьких проектів 2018 року слід відмітити наступні: 

- IХ Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях" (січень); 

- різдвяний  фестиваль  "Різдво у Франківську" (січень); 

- святкове дійство "Розколяда" (січень); 

- Третій Регіональний дитячий фестиваль хорової музики "Передзвін" 

(квітень); 

- Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону "Carpathian 

Space" за участю відомих українських та зарубіжних гуртів   "Друга ріка", 

"Танок на майдані Конго", швейцарського гурту "Кадебостані" (травень); 

- фестиваль "Івано-Франківськ – місто для життя" за участю симфонічного 

рок-оркестру "Бревіс" з м.Рівного (травень); 

- фестиваль "Мамина пісня" (травень); 

- V фестиваль мистецтв "Мелодії парку" (травень-жовтень); 

- фестиваль мистецтв "Купальська ніч" (липень); 

- концерт за участю Національного заслуженого академічного народного 

хору України імені Григорія Верьовки та гурту "Плач Єремії" (серпень); 

- фестиваль "Каскад-ФЕСТ" (вересень); 

- день гуцульської культури "Верховина в Івано-Франківську" (вересень); 

- фестиваль "Все українське на новий лад" (серпень); 

- ІІ фестиваль весільно-ресторанної музики "Лабух-Фест" (серпень); 

- фестиваль патріотичної пісні, присвячений 76-ій річниці створення 

Української Повстанської Армії (жовтень). 

Проведено ряд патріотичних і родинних культурно-мистецьких заходів у 

мікрорайонах міста (144 заходи), які отримали схвальну оцінку в мешканців 

міста. З нагоди отримання містом найвищої нагороди ПАРЄ – Призу Європи у 

обласному муздрамтеатрі ім.І.Франка відбулися святкові урочистості та 
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концерт за участю відомих оперних співаків з Відня (Австрія), Кишинева 

(Молдова), Бухареста (Румунія), Вроцлава (Польща), Тбілісі (Грузія), Вільнюса 

(Литва), Братіслави (Словаччина), Києва та Івано-Франківська, а на Вічевому 

майдані відбувся святковий концерт за участю музичних гуртів із Республіки 

Польща,  Молдови і Литви. 

Загалом за звітній період в нашому місті відбулося 740 заходів, на яких 

було присутніх 162,8 тис. осіб, з них для дітей та молоді проведено 342 заходи, 

(присутніх 38,9 тис. осіб). 

Вперше в м.Івано-Франківську було організовано: 

- розважально-відпочинкові заходи і танцювальні вечори у мікрорайонах 

міста, закладах культури і відпочинковому комплексі "Лімниця" для людей 

"золотого" віку; 

- масовий флеш-моб "Символ Нації" за участю працівників культури 

міста та міської ради; 

- свято матері за участю творчих матерів міста; 

- бібліотечні масові заходи для дітей на відкритих площадках, вулицях і 

парках. 

Культурно-мистецьку палітру міста також представляють і творчі 

колективи Івано-Франківська. Впродовж року в установах культури міста і 

приміських сіл функціонували 98 творчих колективів, які за вищезгаданий 

період провели 58 концертів (з них – 34 дитячих заходів). Кращі мистецькі 

колективи з сольною концертною програмою виїжджали за межі міста, області і 

держави та були учасниками різноманітних фестивалів і конкурсів. 

Впродовж 2018 року бібліотекарями міста було організовано 608 масових 

заходів, надано послуги 36,2 тис. користувачів (кількість книговидач – 641,3 

тис. примірників), відвідування бібліотек склало 202,7 тис. разів. Вже другий 

рік поспіль бібліотеки активно долучаються до голосування за проекти 

програми Бюджет участі 2018 року. Цьогоріч можна було проголосувати за 

проекти в 12 міських бібліотеках. 

У місті успішно функціонує 5 шкіл естетичного виховання, у яких станом 

на 1 вересня навчалося 2568 учнів. Визначною подією 2018 року в нашому місті 

стало присвоєння Івано-Франківській дитячій музичній школі №3 імені 

Анатолія Кос-Анатольського. 

 

Розвиток туристичної галузі 

В Івано-Франківську здійснюють свою діяльність 38 суб’єктів 

туристичної діяльності, 56 закладів готельного типу із загальною кількістю 

місць близько 1800.  

У напрямку розвитку фестивального туризму в місті у 2018 році 

мешканці та гості міста мали змогу відвідати різноманітні фестивалі, а саме: 

різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях", міжнародні фестивалі "Карпатський 

простір" та "Свято ковалів", фестивалі-ярмарки "Свято меду", "Свято винограду 

та вина", "Свято хліба та сиру", виставку-ярмарок "Прикарпатський вернісаж". 

А також в рамках святкування Дня міста Івано-Франківська проведено перший 

етнофестиваль "Край.ка", під час якого місцеві дизайнери – представники 
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малого підприємництва в Івано-Франківську - презентували франківцям та 

гостям міста традиційний національний одяг з етнічними мотивами.  

В рамках реалізації угод про співпрацю Івано-Франківська з курортними 

містами Моршин, Трускавець, Яремче організовано та проведено промотур для 

представників влади і туристичної сфери, під час якого учасники мали змогу 

обговорити ряд важливих питань щодо взаємної співпраці та шляхів вирішення 

проблемних питань галузі, розвитку транспортної інфраструктури та 

сполучення.  

У Туристично-інвестиційному центрі реалізовувався проект фахової 

підготовки екскурсоводів для міста Івано-Франківська – курси екскурсоводів, 

які провели методисти та практикуючі гіди, сертифіковані тренери Федерації 

європейських гідів (FEG), члени ГО "Всеукраїнська асоціація гідів", викладачі 

вищих навчальних закладів Києва та Івано-Франківська.  

Завершена робота з ознакування велосипедного туристично-екологічного 

маршруту "Козакова долина" (м.Івано-Франківськ - с.Вовчинець – висота 

Березовець (352 м н.р.м.) - ур. Козакова долина - с.Ганнусівка - с.Узин - 

с.Колодіївка - м. Івано-Франківськ) загальною довжиною 30 км. 

Впроваджено новий мобільний додаток "Відвідай Івано-Франківськ", 

розроблений за сприяння українсько-канадського проекту ПРОМІС в рамках 

реалізації проекту "Розумний туризм в Івано-Франківську".   

Спільно з Центром польської культури та європейського діалогу в Івано-

Франківську в рамках міжнародного проекту молодіжної європейської 

програми Erasmus+ "The voice of history" створено новий туристичний маршрут 

під назвою "Місто-зірка" на основі історичних даних, який охоплює майже 40 

локацій по місту. Мета - створення інтерактивного квесту про історію міста за 

допомогою QR-кодів, розташованих на/або біля будівель чи пам’ятників.  

За ініціативи та за участю громадської організації "Парі-ІФ"/"Paris-IF" і 

"Chuhaister Pétanque Club", а також за підтримки Івано-Франківської міської 

ради проходив турнір з петанку "Cochonnet doré" або "Золотий кошонет" – 

французької національної гри. 
 

4. Інформація про орган місцевого самоврядування 

 

Місцеве самоврядування в місті Івано-Франківську здійснюється 

територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Івано-

Франківську міську раду та її виконавчі органи. 

Івано-Франківська міська рада є органом місцевого самоврядування, що 

представляє територіальну громаду міста Івано-Франківська.  До складу Івано-

Франківської міської ради входять 5 сіл: с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, 

с.Угорники, с.Хриплин. Рада здійснює від імені та в інтересах громад функції 

місцевого самоврядування, що визначені Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування та іншими 

законодавчими актами. Івано-Франківська міська рада діє в межах 
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повноважень, визначених статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Рада є виборним органом, який складається з депутатів. До складу Івано-

Франківської міської ради входить 42 депутати. Міська рада здійснює свою 

роботу шляхом проведення сесій.  

Виконавчий комітет міської ради затверджено рішенням міської ради від 

01.12.2015р.  № 6-1"Про утворення виконавчого комітету" (зі змінами). До його 

складу входить 17 осіб.  

 

Структура виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради зображена 

на схемі: 
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5. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 

Перелік ГО, які діють в місті Івано-Франківську:  

Назва організації ПІБ керівника 

Регіональне відділення  українського союзу 

промисловців і підприємців у Івано-

Франківській області 

Лябига Роман Ігорович 

Українсько-Канадське СП"МБЕРІФ-БІЗНЕС-

ЦЕНТР" 

Пасічник Олександр 

Володимирович 

Спілка  економічного і соціального розвитку Рубановський Кирило 

Олександрович 

Громадська організація "Центр  

муніципального та регіонального розвитку 

ресурсний центр" 

Сидор Уляна Володимирівна 

Громадська організація "Агентство  з 

розвитку приватної ініціативи" 

 Маланій Лада Ігорівна 

Асоціація соціально-економічного розвитку 

міста Івано-Франківська 

Рудницький Віктор   

Громадська організація"Громадський Центр 

"Еталон" 

Аронець Леся Лазарівна 

Інститут соціально-економічних досліджень Борзов Сергій Олександрович 

Асоціація  підприємців-фізичних осіб Мельник Віктор Васильович 

Громадська організація "Агентство  

муніципального розвитку" 

Шевчук Роман Михайлович 

Інститут  розвитку міста Кімакович Віктор Євстахійович 

Громадська організація "Центр  

муніципального розвитку" 

Гуль Ростислав Богданович 

Громадська організація  "Канадсько-

українська асоціація розвитку" 

Афонська Наталія Григорівна 

Центр  сприяння підприємництву в 

територіальній громаді 

Довган Левко Васильович 

Громадська організація "Івано-Франківський 

регіональний центр" 

Кобильчак Наталія 

Володимирівна 
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Івано-Франківська міська громадська 

організація  "Жіноча громада" 

Панишак Уляна Олександрівна 

Івано-Франківська міська організація 

Всеукраїнської ліги українських жінок 

Ільків Марія Петрівна 

Об'єднання  ділових жінок "Актив" Тарасюк Валентина Георгіївна 

Екологічна організація  "Зелена оселя" Шкапій Ірина Василівна 

 

Перелік ЗМІ: 

Назва ПІБ керівника / редактора Примітка 

Обласна державна 

телерадіо-компанія 

«Карпати» 

Держипільська Галина 

Олександрівна 

 

Обласне  ТБ "Галичина" 

м.Івано-Франківськ 

Дебенко Ігор Богданович  

АТЗТ ТРК "3-студія" Рокош Михайло Іванович  

ТРК "Вежа" Зень Тарас Богданович   

 друковані ЗМІ 

Газета "Західний кур’єр" Угринчук Руслан Васильович  

Газета "Галичина" Парипа Петро Михайлович  

Газета "Галицький 

кореспондент" 

Соболик Тетяна Василівна  

Газета "Репортер" Філіппський Андрій 

Анатолійович 

 

Газета "Рідна земля" Гнилиця Мар’яна Ярославівна  

Газета Афіша 

Прикарпаття" 

Кавінський Володимир 

Васильович 

 

Газета "Анонс-Контракт" Олексюк Олег Миколайович  

Газета "Нова зоря" Бойко Василь Петрович  

Інтернет-ресурси 

Бліц-Інфо www.blitz.if.ua editor@blitz.if.ua 

http://www.blitz.if.ua/
mailto:editor@blitz.if.ua
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Правда www.Pravda.if.ua Editor@pravda.if.ua 

Фіртка www.Firtka.if.ua Firtka.if.ua@i.ua 

Бріз www.briz.if.ua presa@briz.if.ua 

Вест-Інфо www.west-info.if.ua info@west-info.if.ua 

Галка www.Galka.if.ua Galka.if.ua@gmail.com 

Голос - інфо www.Golos-info  Golos-info@ukr.net 

Зміст www.Zmist.ua Zmist.ua@gmail.com 

ІФпортал www.ifportal.net Editor@ifportal.net 

Паралелі www.Paralleli.if.ua Paralleli.if.ua@gmail.c

om 

Пульс міста www.puls-mista.com puls-mista@ukr.net 

Курс www.Kurs.if.ua Kurs.if.ua@gmail.com 

Стик www.Styknews.info Styknews@gmail.com 

Франківчани www.Frankivchany.if.ua Frankivchany@gmail.c

om 

Франко Таймс www.Times.if.ua Press@times.if.ua 

News.if.ua www.News.if.ua News@news.if.ua 

 

  

http://www.pravda.if.ua/
mailto:Editor@pravda.if.ua
http://www.firtka.if.ua/
mailto:Firtka.if.ua@i.ua
http://www.briz.if.ua/
mailto:presa@briz.if.ua
http://www.west-info.if.ua/
mailto:info@west-info.if.ua
http://www.galka.if.ua/
mailto:Galka.if.ua@gmail.com
http://www.golos-info/
mailto:Golos-info@ukr.net
http://www.zmist.ua/
mailto:Zmist.ua@gmail.com
http://www.ifportal.net/
mailto:Editor@ifportal.net
http://www.paralleli.if.ua/
mailto:Paralleli.if.ua@gmail.com
mailto:Paralleli.if.ua@gmail.com
http://www.puls-mista.com/
mailto:puls-mista@ukr.net
http://www.kurs.if.ua/
mailto:Kurs.if.ua@gmail.com
http://www.styknews.info/
mailto:Styknews@gmail.com
http://www.frankivchany.if.ua/
mailto:Frankivchany@gmail.com
mailto:Frankivchany@gmail.com
http://www.times.if.ua/
mailto:Press@times.if.ua
http://www.news.if.ua/
mailto:News@news.if.ua
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6. Вовчинецька сільська рада 

Івано-Франківської міської ради 

 

с. Вовчинець 

Голова  Назар Михайло Мирославович 

Дата народження  02.09.1956р. 

З якого часу на посаді з 2002р. 

Сімейний стан, діти одружений, двоє дітей 

 І.Населення 

чисельність (всього) 6668 

в т.ч. чоловіків 3242 

жінок 3426 

кількість господарств 2002 

чисельність пенсіонерів 978 

чисельність інвалідів 138 

в т.ч.: І группа та 

 інвалідів дитинства 

12 

 

ІІ група 58 

ІІІ група 68 

кількість багатодітних сімей 11 

кількість малозабезпечених 

сімей 

7 

кількість дітей-сиріт - 

кількість дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2 

Демографічна ситуація: 

народилося 65 

померло 44 

прибуло 693 

вибуло 131 

 

 

Школа: 

Директор: 

Прізвище, ім’я, по батькові Павлюк Петро Васильович 

дата народження 14.12.1958р.н. 

з якого часу на посаді з  1985 

кількість учнів у школі 138 
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стан школи (приміщення 

пристосоване, типове) 

стан задовільний, забезпечення меблями 

задовільне 

наявність спортзалу, їдальні, 

актового  залу та ін. 

є 

опалення автономне (котельня) 

проблеми потреба  у  новій  будівлі  спортивного залу 

на території школи 

 Дитячий садок  -  нове  приміщення 

Прізвище, ім’я, по батькові -директор  Назар  Уляна  Богданівна 

дата народження -25.10.1986р 

з якого часу на посаді -2017р 

інформація про заклад Нова будівля,    

стан закладу Нова будівля 

опалення Автономне опалення 

проблеми Встановлення  відеоспостереження 

 

Амбулаторія ЗПСМ «Вовчинецька» 

Керівник 

Прізвище, ім’я, по батькові Саврей Володимир Ярославович 

дата народження 12.02.1964р.н. 

з якого часу на посаді з 2011р. 

інформація про заклад   

стан закладу задовільний (знаходиться в новозбудованому 

приміщенні сільської ради) 

опалення автономне 

проблеми завершити   будівництво  ІІ-ої  черги  

адмінбудинку  із  запланованим приміщення 

для амбулаторії  ЗПСМ с.Вовчинець 

забезпечення транспортом 1/4 

 

Будинок культури   - нове приміщення 

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові -директор  Шевчук Наталія Василівна 

(по сумісництву) 

дата народження -25.08.1976р 

з якого часу на посаді -2013р 

інформація про заклад Нова будівля,   стан бібліотеки -  нове 
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бібліотеки, спортивні 

команди, колективи 

художньої самодіяльності 

приміщення у  Будинку  культури  с.Вовчинець. 

Народний хоровий колектив «Червона калина»- 

керівник Надія Данишенко 

стан закладу Нова будівля 

опалення Автономне опалення 

проблеми Оснащення меблями 

забезпечення транспортом - 

Проблеми села Продовжити будівництво зовнішніх мереж 

водопроводу, каналізаційного колектора, 

завершити асфальтування доріг у масивах 

новобудов ,продовження реконструкції зовнішніх 

електромереж, вирішення проблеми річки 

Рутка,  завершити  будівництво  ІІ-ої  черги  

адмінбудинку,  розпочати  будівництво  

спортивного  залу на території  Вовчинецької  

ЗОШ 

Наявність генплану, 

характеристика села 

є 

Стан дорожнього 

полотна 

задовільний 

Газифікація (є, нема) є 

якщо є: кількість 

дворів газифіковано, 

не газифіковано 

  

повністю газифіковане 

Вуличне освітлення (є, 

нема), причини, 

можливість 

необхідно виготовити технічні умови з освітлення 

вулиць в масивах новобудов села 

Бюджет села Доходи:  23 849 300,00 .грн. 

 

Дотаційне чи ні ні 

Інша інформація   

Церкви УГКЦ, УПЦ КП 

Авторитетні люди Назар Михайло Мирославович – сільський голова, 

Отець Микола Лужний – парох церкви, 

Човганюк Василь Дмитрович – директор ТзОВ 

«ЛММ-Сервіс» 

Фецич Володимир Іванович-депутат міської ради 



26 

 

Найбільші підприємці - 

Наявність об’єктів ТзОВ «555-ІФ», центр оптової торгівлі «Метро», ЗАТ 

ІМЕ «Галицька академія», магазин-

салон  «Тойота»,  ТзОВ «Інтерком ЛТД», ТзОВ 

«ЛММ-Сервіс», КПАФ «Злак»,  СКС «Інвест БУД» 

«АВН», ВАТ «Концерн Галнафтогаз», ТПП 

«Універсал», ТзОВ «Даная», АТБ «Інвест». 

Відомі вихідці - 

Перспективи села Продовжити будівництво водопроводу, 

каналізаційного колектора, доріг з асфальтовим 

покриттям у масивах новобудов села, завершити  

будівництво  ІІ-ої  черги  адмінбудинку, розпочати 

будівництво спортивного  залу  на території  

Вовчинецької ЗОШ,  освітлення вулиць в масивах 

новобудов села, вирішення проблеми річки 

Рутка,  продовжити  встановлення  дорожніх  знаків  

та дорожної розмітки на території села. 
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7. Крихівецька сільська рада 

Івано-Франківської міської ради 

 

Голова Гаргат Мирон Миколайович 

Дата народження   18.04.1954р. 

З якого часу на посаді  03.11.2015р. 

Сімейний стан, діти  одружений, має 3 доньки 

 

Населення 

чисельність (всього) 9411 

в т.ч. чоловіків 3046 

жінок 3406 

кількість особистих сел. 

господарств 

2290 

чисельність пенсіонерів 808 

чисельність інвалідів 137 

в т.ч.: І група 16 

ІІ група 64 

ІІІ група 57 

кількість багатодітних сімей 168 

кількість малозабезпечених 

сімей 

50 

кількість дітей-сиріт 1 

кількість дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

- 

 

народилося 48 

померло 45 

прибуло 948 

вибуло 99 

 

Школа:  

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові Каспрук Світлана Іванівна 

дата народження 11.08.1975р.н. 

з якого часу на посаді з 2015р. 

кількість учнів у школі 537 

стан школи (приміщення 

пристосоване, типове) 

Стан задовільний, приміщення типове, 

забезпечення меблями задовільне  

наявність спортзалу, їдальні, 

актового  залу та ін. 

спортзал, їдальня є, актового залу немає 

опалення центральне 

проблеми Заміна вікон, дверей, відсутність актового залу, 

часткова покрівля даху школи  (над їдальнею)  
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Дитячий садок  

Керівник:  Доцяк Оксана Павлівна 

 

дата народження 25.02.1975 

з якого часу на посаді з 2019р. 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(зав.відділенням сім. 

медицини) 

Іванілова Наталя Миколаївна 

дата народження 05.005.1981р.н. 

з якого часу на посаді З 2018р. 

інформація про заклад Приміщення, введено в експлуатацію у 2017 р. 

Приміщення обладнане музично-

хореографічним залом,кімнатою 

психолога,класом для вивчення англійської 

мови,медичним та методичним кабінетом 

Кількість дітей 134 

стан закладу добрий 

Опалення автономне 

проблеми - 

забезпечення транспортом - 

 

ФАП 

Керівник: зав. ФАП Скульська Оксана Іванівна 

 

дата народження 20.09.1984р.н. 

з якого часу на посаді з 2018р. 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(зав.відділенням сім. 

медицини) 

Скульська Оксана Іванівна 

 

дата народження 20.09.1984р.н. 

з якого часу на посаді З 2018р. 

інформація про заклад Приміщення, введено в експлуатацію у 2011 р. 

Обслуговуються жителі села, кожної середи 

проводиться забір крові, проводять прийом 

вузько профільні спеціалісти, є апарат УЗД, 

кардіограф, палата денного стаціонару 

стан закладу добрий 

Опалення автономне 

проблеми датчик для апарату УЗД  для огляду молочної 

залози та щитовидної залози, гінекологічний 

датчик 

забезпечення транспортом - 
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Будинок культури 

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові Малик Іван Петрович  

дата народження 09.01.1983р. 

з якого часу на посаді з грудня 2006р. 

інформація про заклад 

бібліотеки, спортивні 

команди, колективи 

художньої самодіяльності 

Стан народного дому хороший. Бібліотека в 

хорошому стані. 

В народному домі працюють гуртки: 

танцювальний , драматичний народний театр, 

чоловічий вокальний ансамбль «Джерело», 

гурток художнього читання,,фольклорний 

ансамбль «Криниченька»,жіночий вокальний 

ансамбль «Гармонія»,вокальний ансамбль 

«Лірниця»,дитячий вокальний гурток «Акорд  

Music»,вокальний ансамбль «Мелодія»,дитячий 

духовий оркестр,гурток малих форм. 

Спортивні: футбольні команди, гурток шашок 

стан закладу добрий 

опалення автономне 

проблеми - 

забезпечення транспортом - 

 

 

Проблеми села Каналізування та водопостачання, ремонт доріг,  

побудова приміщення дитячого садка 

Наявність генплану, 

характеристика села 

Генплан розробляється 

Стан дорожнього полотна 22 вулиці заасфальтовано  

Газифікація (є, нема) Є 

якщо є: кількість дворів 

газифіковано, не 

газифіковано 

Повністю газифіковано 

Вуличне освітлення (є, 

нема), причини, можливість 

90% 

Бюджет села  2157600 грн. 

Дотаційне чи ні ні 

Інша інформація  Субвенція з міського бюджету - 2727200 

Церкви УГКЦ 

Авторитетні люди Малофій Любомир Степанович – головний лікар 

Шкварилюк Володимир – депутат Верховної 

ради 

Соя Микола Михайлович – декан 

Прикарпатського університету 

Найбільші підприємці Кукула М. І.  

Балагура М.О. 
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Гриш Д. М.  

Сергенюк М. М. 

Сороківський І. І. 

Наявність об’єктів Автобаза ЛПК, військове містечко 9495, кузня, 

шиномонтаж, льодова арена, спортивно - 

оздоровчий комплекс «Цунамі»,газова заправка 

«Калан», ринок автозапчастин, сауни та мотелі, 

кафе, магазини 

Перспективи села Каналізування та водопостачання, ремонт доріг, 

побудова приміщення дитячого садка, 

реконструкція нежитлового приміщення під 

приміщення сільської ради, клуб, кімната міліції, 

кімната ДНД, музей села, 

будівництво нової церкви, будівництво містечка 

«Калинова слобода», масив «Сонячний», 

«Колегія».  
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8. Микитинецька сільська рада 

Івано-Франківської міської ради 

 

Голова  Сіщук  Михайло Петрович 

Дата народження   19.03.1952р. 

З якого часу на посаді  З квітня 2006 року  

Сімейний стан, діти  одружений, має 2 доньки 

 

Населення 

чисельність (всього) 5500 

в т.ч. чоловіків 2651 

жінок 2849 

кількість господарств 1888 

чисельність пенсіонерів 968 

чисельність інвалідів 102 

в т.ч.: І група 11 

ІІ група 32 

ІІІ група 54 

кількість багатодітних сімей 39 

кількість малозабезпечених 

сімей 

 -  

кількість дітей-сиріт - 

кількість дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

- 

    

народилося 25 

померло 45 

прибуло 356 

вибуло 90 

                     

Школа:  

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові Марків Галина Володимирівна 

дата народження 09.12.1962р.н. 

з якого часу на посаді з 08  грудня 2018р. 

кількість учнів у школі 291 

стан школи (приміщення 

пристосоване, типове) 

Стан задовільний, приміщення типове, 

забезпечення меблями задовільне  

наявність спортзалу, їдальні, 

актового  залу та ін. 

спортзал, їдальня,актовий зал є 

опалення автономне 

проблеми ремонт санвузлів, продовження робіт з 

перекриття даху, встановлення 

енергозберігаючих вікон, утеплення фасаду, 
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ремонт котельні,  поповнення бібліотечного 

фонду 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад № 25  « Янголятко» 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(завідуючої) 

Сич Галина Вікторівна 

 

дата народження 05.10.1964 р.н. 

з якого часу на посаді з 01.08.2017р. 

інформація про заклад Приміщення новозбудоване, заклад відкритий у 

серпні 2018 року 

 

стан закладу добрий 

Опалення автономне 

забезпечення транспортом немає 

 

АЗПСМ 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(зав. амбулаторією  сім. 

Медицини) 

Голимб'євська Марія Миронівна 

 

дата народження 27.02.1982р.н. 

з якого часу на посаді з 01.08.2016р. 

інформація про заклад Приміщення, адмінбудинок № 2, 2 поверхи 

Обслуговуються жителі села, кожної середи 

проводиться забір крові, проводять прийом 

вузько профільні спеціалісти, є палата денного 

стаціонару 

стан закладу добрий 

Опалення автономне 

забезпечення транспортом є 

 

Народний дім: 

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові Кузнєцова Анна Василівна  

дата народження 10.01.1956р. 

з якого часу на посаді З 1999р. 

інформація про заклад 

бібліотеки, спортивні 

команди, колективи 

художньої самодіяльності 

Стан народного дому, задовільний  

В народному домі працюють: 3 народні 

аматорські колективи, молодіжні та дитячі 

колективи, танцювальний гурток, 2 

університети, гурток художнього читання. 

Спортивні команди: футбольна команда Січ  

« Микитинці» 

стан закладу задовільний  

опалення автономне 
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проблеми ремонт глядацької зали, ремонт і перекриття 

дахового покриття, придбання музичної студії 

забезпечення транспортом немає 

 

Бібліотека - філіал № 12 

Прізвище, ім’я, по батькові ( 

зав. відділенням) 

Вовк Оксана Миронівна  

дата народження 03.09.1977р. 

інформація про заклад 

бібліотеки, спортивні 

команди, колективи 

художньої самодіяльності 

З 2015 року філіал бібліотеки № 12 розміщено у 

приміщенні Микитинецької сільської ради, з 

окремим входом.   

стан закладу добрий 

опалення автономне 

проблеми Забезпечення  сучасними стелажами 

забезпечення транспортом - 

 

 

Проблеми села Продовження робіт із поточного  ремонту доріг.  

Облаштування сучасного медичного центру у 

приміщення амбулаторії по вул. Декабристів, 

укріплення дамби р. Бистриці Надвірнянської, 

відсутність  дощового колектора по вул. Зарічна 

Наявність генплану, 

характеристика села 

є 

Стан дорожнього полотна добрий 

Газифікація (є, нема) є 

якщо є: кількість дворів 

газифіковано, не 

газифіковано 

Повністю газифіковано 

Вуличне освітлення (є, 

нема), причини, можливість 

є 

Бюджет села  15 658 600  грн. 

Дотаційне чи ні ні 

Інша інформація  - 

Церкви УГКЦ, храм св. Микити ( о. Іван Петрів, о. 

Богдан Демчук) 

Авторитетні люди Члени Дорадчої ради учасників АТО, Осередок 

союзу українок, духовні отці, директор школи, 

науковці, педагоги, директор народного дому, 

громадські активісти. 

Найбільші підприємці 1. « Тайко Електронікс»    -     кабельна продукція 

2. « Українська  

    побутова техніка»                 пральні машини 
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3. ТзОВ « Стандарт –ІФ»         будівельні      

матеріали  

4. АТП  ( Автобусний парк) пасажирські  

перевезення 

5. ДП « Комбінат  

    хлібопродуктів»                    харчова 

промисловість 

 

Наявність об’єктів 120 

Відомі вихідці  Володимир Грицишин – директор школи, 

громадський діяч,  

Олекса Маланюк – розстріляний біля Синагоги, 

Петро Маланюк – сотник УПА, 

 Іван Гринів – скульптор, громадський активіст, 

Петро Федорів – бард, громадський діяч,  

Надія Скрипник – заслужений лікар України,  

доктор наук, професор,  

Орест Олексишин – журналісти,  

Ярослав Довган – письменник, 

 Орест Івасишин – фізик, академік 

Іванна Цідило – заслужений лікар України 

 

Перспективи села Відкриття нового приміщення сімейної 

медицини, ремонт доріг, будівництво дощового 

колектора, розвиток народного спорту, зон 

активного відпочинку, дозвілля молоді, 

туристично-краєзнавчого напрямку, сучасного 

Центру мистецтва для дітей та молоді, 

комунальної сфери, озеленення та відпочинкових 

рекреацій 
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9. Угорницька сільська рада 

Івано-Франківської міської ради 

 

Голова  

- ПІБ       Атаманчук Любов Зеновіївна 

- дата народження    27.03.1966 року  

- з якого часу на посаді   з травня 2007 року  

- сімейний стан, діти    одружена, 2 дітей 

 

 

Село Угорники 

1. Населення: 

чисельність (всього) 4038 

в т.ч. чоловіків 1868 

жінок 2170 

кількість господарств 969 

чисельність пенсіонерів 693 

чисельність інвалідів 169 

в т.ч.: І група 7 

ІІ група 47 

ІІІ група 115 

діти до 18 років 683 

кількість багатодітних сімей 31 

кількість малозабезпечених сімей 7 

кількість дітей-сиріт 2 

кількість дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

немає 

 

Демографічна ситуація: 

народилося 15 

померло 31 

прибуло 107 

вибуло 57 

 

Угорницька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів: 

Директор: 

Прізвище, ім’я, по батькові Петрунів Марія Василівна 

дата народження 17.04.1969 року 

з якого часу на посаді з вересня 2010 року 

кількість учнів у школі 314 

стан школи (приміщення 

пристосоване, типове) 

типове 

наявність спортзалу, їдальні, 

актового  залу та ін. 

є 
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опалення котельня 

проблеми ремонт даху, капітальний ремонт актового 

залу, благоустрій території школи. 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 32 

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові Атаманчук Мар’яна Василівна 

дата народження 25.03.1991 року 

з якого часу на посаді з липня 2017 року   

кількість дітей з липня 2017 року   

стан закладу Добрий  

наявність спортзалу, їдальні, 

актового  залу та ін. 

стан добрий, знаходиться в новозбудованому 

приміщенні є їдальня, актовий зал 

опалення котельня 

проблеми гідроізоляція підвальних приміщень 

 

Структурний підрозділ «Міська поліклініка № 3» КНП «ЦПМЛД» сімейної 

медицини  

Керівник 

Прізвище, ім’я, по батькові Процюк Ольга Петрівна 

дата народження 25.01.1954 року 

з якого часу на посаді з  жовтня 1995 року 

інформація про заклад стан добрий, знаходиться в новозбудованому 

приміщенні  

стан закладу добрий 

опалення котельня   

проблеми -  

забезпечення транспортом забезпечені 

 

Народний дім  

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові Бардецький Володимир Юрійович 

дата народження 20.04.1975 року 

з якого часу на посаді з січня 2010 року 

інформація про заклад 

бібліотеки, спортивні 

команди, колективи 

художньої самодіяльності 

проводиться реконструкція приміщення 

Народного дому 

стан закладу добрий 

опалення котельня 

проблеми закінчити реконструкцію приміщення 

Народного дому 

забезпечення транспортом - 
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Бібліотека 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(зав. відділенням) 

немає 

дата народження  

інформація про заклад 

бібліотеки, спортивні 

команди, колективи 

художньої самодіяльності 

 

стан закладу задовільний 

опалення котел 

 

 

Проблеми села Виготовлення проекту водопроводу. 

Продовжити роботи по будівництву 

каналізаційних мереж. 

Наявність генплану, 

характеристика села 

Є  

Стан дорожнього полотна задовільний 

Газифікація (є, нема) Є 

якщо є: кількість дворів 

газифіковано, не газифіковано 

- 

Вуличне освітлення (є, нема), 

причини, можливість 

Є 

Бюджет села 5 970 000,00 грн. 

Церкви УГКЦ Святого Великомучиника Юрія  

(о. Ю.Трухан, о.М.Татумиряк)  

Авторитетні люди Атаманчук Любов Зеновіївна – сільський  

голова,  

отець Юрій Трухан, отець Мирослав  

Татумиряк,  Юрків Любов Дмитрівна – голова 

«Союзу Українок», Роман Онуфріїв – депутат 

міської ради. 

Найбільші підприємці 1.Криховецька О.В. – КП «Харчопромсервіс».  

2.Сміркін Є.Ю.,Гомеляк В.П. – мотель 

«Жокей» 

3.Шеленко Л.І. – ресторан «Аркан» 

Наявність об’єктів 26 

Відомі вихідці Ленкавський Степан Євстахійович 

Луцький Іван Михайлович 

Перспективи села 1. Відкриття сільського стадіону. 

2. Відкриття реконструйованого Народного 

дому. 

3. Запустити в експлуатацію збудовану 

частину каналізаційної мережі. 
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10. Хриплинська сільська рада 

Івано-Франківської міської ради 

 

Голова   

Соколик Роман Петрович 

 

Дата народження  

08.01.1987р.  

 

З якого часу на посаді  

23.11.2015р. 

 

Сімейний стан, діти  

Одружений, є син 

 

 

І.Населення 

 

чисельність (всього) 2028 

в т.ч. чоловіків  979 

жінок 1049 

кількість господарств 688 

чисельність пенсіонерів  373 

чисельність інвалідів  82 

в т.ч.: І група    10 

ІІ група    39 

ІІІ група    33 

кількість багатодітних сімей   9 

кількість малозабезпечених сімей   19 

кількість дітей-сиріт   - 

кількість дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

  - 

 

Демографічна ситуація: 

народилося                                                                       13 

померло                                                                       22 

прибуло                                                                       74 

вибуло                                                                       18 

Школа:  

Директор: 

Прізвище, ім’я, по батькові Куницька Галина Володимирівна 

дата народження 30.03.1978р.н. 

з якого часу на посаді з 2005р. 

кількість учнів у школі 116 

стан школи (приміщення 

пристосоване, типове) 

Стан  задовільний, приміщення пристосоване, 

спортзалу та актового залу немає, забезпечення 

меблями задовільне 

наявність спортзалу, їдальні, спортзалу та актового залу немає, їдальня  в 
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актового  залу та ін. пристосованому приміщенні 

опалення пічне 

  необхідно нове приміщення, будова якого вже 

розпочата, навчання у 2 зміни 

 

 

Дитячий садок   

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові Кібірєв Віктор Володимирович 

дата народження 04.11.1979р. 

з якого часу на посаді з 2016 року 

кількість дітей 82 

стан закладу Добрий  

наявність спортзалу, їдальні, 

актового  залу та ін. 

стан добрий, знаходиться в новозбудованому 

приміщенні є їдальня, актовий зал 

опалення центральне 

проблеми  

ФАП  

Керівник 

Прізвище, ім’я, по батькові Глеб Світлана Валентинівна 

дата народження 30.09.1973 р.н. 

з якого часу на посаді з 2004р. 

інформація про заклад стан добрий, знаходиться в новозбудованому 

приміщенні  

стан закладу добрий 

опалення центральне 

проблеми немає необхідного медобладнання  

забезпечення транспортом - 

Будинок культури, клуб  

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові Левчук Наталія Володимирівна 

дата народження 17.03.1984р.н. 

з якого часу на посаді з 2007р. 

інформація про заклад 

бібліотеки, спортивні 

команди, колективи 

художньої самодіяльності 

Стан добрий, знаходиться в новозбудованому 

приміщенні   

Бібліотека є, стан добрий (знаходиться в 

новому приміщенні) 

Є дві футбольні команди, колективи художньої 

самодіяльності 

стан закладу добрий 

опалення центральне 

проблеми Недостатня кількість сценічних костюмів 

забезпечення транспортом - 
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Проблеми села Немає каналізації, водогону, твердого покриття 

частини бічних вулиць, незавершене 

будівництво школи 

Наявність генплану, 

характеристика села 

Є  

Стан дорожнього полотна Потребує капітального ремонту 

Газифікація (є, нема) Є 

якщо є: кількість дворів 

газифіковано, не газифіковано 

Всі газифіковані, крім 4 

Вуличне освітлення (є, нема), 

причини, можливість 

Є 

Бюджет села  9 350 000 грн 

Дотаційне чи ні ні 

Інша інформація  - 

Церкви 2 – УПЦ, УГКЦ  

Авторитетні люди священик – Юхней Іван 

священик – Кривецький Дмитро  

депутат сільської ради 5 скликань – Кухтарук  

Михайло Миколайович, Савчин Петро 

Миколайович 

Найбільші підприємці Кобилів Ярослав Володимирович 

Сікора Віктор Миколайович 

Штогрин Петро Григорович 

Шуплак Петро Методійович 

Наявність об’єктів ВК «Автоливмаш», 

ВАТ «Пресмаш», 

ВАТ «Головпостач», 

ТзОВ «Бусел Прикарпаття», 

ТзОВ «Комфорт-сервіс», 

ТзОВ «Нафтогазмаш», 

ТзОВ «Нафтохім» 

ТзОВ «Стандарт-ІФ», 

Львівська залізниця 

Відомі вихідці Гретчук Ярослав Петрович 

Перспективи села 4. Продовження будівництво водогону, 

каналізації 

5. Розвиток промислової зони 

6. Будівництво школи 

7. Будівництво спортзалу  

8. Будівництво приміщення ФАП 
 


