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РІШЕННЯ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
(    47   СЕСІЯ) 

п’ятого демократичного скликання 

 

від 23.02.2010р. № 59   

 
Про Програму економічного і соціального 

розвитку м.Івано-Франківська на 2010 рік 

 

 Розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект 

Програми економічного і соціального розвитку м.Івано-Франківська на 2010 

рік, розроблений відповідно до ст.18 Закону України ―Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України‖, до рішень сесії Івано-Франківської міської ради від 08.12.2005р. 

―Про Стратегічний план економічного розвитку м.Івано-Франківська на 

2005-2010 роки",  від 17.06.2008р. "Про Стратегічний план розвитку сіл 

Івано-Франківської міської ради на 2008-2012 роки", міська рада 

в и р і ш и л а: 

 

 1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку м.Івано-

Франківська на 2007-2009 роки (додається). 

 2. Вважати основним завданням на 2010 рік забезпечення подальшої 

стабілізації ситуації у всіх сферах життя міста, розробці збалансованого 

бюджету на 2010 рік та поступовому виходу із кризи, стимулювання 

приватної ініціативи та малого підприємництва, підвищення рівня 

благоустрою міста та забезпечення належної якості житлово-комунальних 

послуг, створення необхідних передумов для вирішення соціальних проблем 

та підвищення доходів мешканців м.Івано-Франківська, впровадження 

новітніх енергозберігаючих технологій. 

 3. Відділам та управлінням виконавчого комітету міської ради разом з 

підприємствами, організаціями та установами міста забезпечити виконання 

завдань Програми економічного і соціального розвитку м.Івано-Франківська 

на 2010 рік. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови відповідно до розподілу посадових обов‘язків. 

  

Міський голова     Віктор Анушкевичус 
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ПАСПОРТ 

Програми економічного і соціального розвитку  

м. Івано-Франківська на 2010 рік 
 
 

Назва Програми 
Програма економічного і соціального розвитку м. Івано-

Франківська на 2010 рік 

Підстави для 

розробки 

Програми 

- Закон України "Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України"; 

- Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" 

Дата затвердження 

Програми 
 

Замовник 

Програми 
Івано-Франківська міська рада 

Головний 

розробник 

Програми 

Управління економічного та інтеграційного розвитку 

виконавчого комітету міської ради 

Відповідальні за 

виконання 

програмних 

заходів (головні 

виконавці) 

Структурні підрозділи виконавчого комітету міської 

ради   

Мета Програми 

Реалізація ряду заходів, які сприятимуть подальшій 

стабілізації ситуації у всіх сферах життя міста, розробці 

збалансованого бюджету на 2010 рік та поступовому 

виходу із кризи 

Завдання 

Програми 

- нарощування та ефективне використання виробничого 

потенціалу міста, забезпечення 

конкурентоспроможності господарського комплексу 

через інноваційний розвиток, освоєння нових видів 

продукції та послуг; 

- підвищення рівня енергозбереження та ефективності 

використання енергоресурсів у всіх сферах 

господарювання; 

- розвиток малого бізнесу, приватної ініціативи; 

- поліпшення екологічного стану міста; 

- реформування житлово-комунального господарства; 

- всебічний розвиток гуманітарної сфери; 

- зміцнення законності та правопорядку 

Розділи Програми 

- аналіз стану економічного і соціального розвитку 

міста за 9 місяців 2009р.; 

- підвищення рівня конкурентоспроможності економіки 
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міста; 

- Забезпечення гармонійного розвитку людини; 

- заходи щодо забезпечення виконання завдань 

Програми 

Терміни реалізації 

Програми  
2010 рік 

Основні джерела 

фінансування 

заходів Програми 

- міський бюджет; 

- державний бюджет; 

- сільські бюджети; 

- міжнародна технічна допомога, кошти донорських 

організацій; 

- власні кошти підприємств; 

- інші джерела 

Обсяг коштів 

міського бюджету 
2010 рік – 500 тис. грн. 

Система 

організації 

контролю за 

виконанням 

Програми 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють: 

- виконавчий комітет міської ради; 

- постійна комісія міської ради з питань планування , 

фінансів, цін та бюджету; 

- міська рада. 

Щоквартальний моніторинг виконання заходів 

Програми забезпечує відділ економічного аналізу і 

стратегічного планування управління економічного та 

інтеграційного розвитку 
 

Програма сформована як комплекс взаємозв'язаних та узгоджених 

заходів, що мають адресне спрямування з визначенням відповідальних 

виконавців, термінів реалізації, джерел та обсягів фінансування.  

Програму розроблено з врахуванням стратегічних та оперативних 

цілей, передбачених Стратегічним планом економічного розвитку міста, 

затвердженого рішенням міської ради від 08.12.2005р., Стратегічним планом 

розвитку сіл, затвердженим рішенням сесії міської ради від 17.06.2008р. 

Програма є відкритою для участі в її реалізації будь - яких юридичних 

та фізичних осіб, в тому числі громадських організацій, підприємницьких 

структур та приватних підприємців. 

Програма розроблена на основі аналізу: 

 поточного стану економічного і соціального розвитку міста;  

 виконання заходів попередньої Програми економічного і соціального 

розвитку міста Івано-Франківська на 2007-2009 роки; 

 проблем, що обумовлені кризовими явищами в державі. 

 



Вступ 

 

Програма економічного та соціального розвитку міста на 2010 рік 

(далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України", Закону України "Про місцеве самоврядування", 

Стратегічного плану економічного розвитку міста Івано-Франківська на 

2005-2010 роки і Стратегічного плану розвитку сіл Івано-Франківської 

міської ради на 2008-2012 роки. 

Специфікою розробки Програми є складні кризові та політичні 

умови, в яких перебуває економіка міста та країни.  

Беручи до уваги результати соціально-економічного розвитку 

території міської ради за 2009 рік, виконання заходів з мінімізації 

негативного впливу економічно-фінансової кризи на економіку міста, а 

також виконання Стратегічного плану розвитку міста, визначено основні  

цілі, завдання та запропоновано ряд заходів , які сприятимуть подальшій 

стабілізації ситуації у всіх сферах життя міста, розробці збалансованого 

бюджету на 2010 рік та поступовому виходу із кризи. 

Складовою частиною Програми є перелік державних цільових та 

міських програм, які планується реалізувати з використанням коштів 

міського та державного бюджетів, кредитних ресурсів та міжнародної 

технічної допомоги. 

 

1. Аналіз стану економічного та соціального розвитку  

міста Івано-Франківська за 2009 рік 

 

В 2009р. Івано-Франківськ зайняв перше місце в категорії міст від 

150 до 250 тисяч та третє місце в щорічному рейтингу ―55 кращих міст для 

життя в Україні‖ (за результатами досліджень, проведених журналом 

"Фокус―) та перше місце серед обласних центрів (150-250 тисяч населення) 

по основних показниках соціально-економічного розвитку. 

Однак, світова фінансово-економічна криза, яка розпочалася 

наприкінці 2008 року, негативно позначилася на економіці міста, а саме: 

скороченням капітального будівництва, чисельності працюючих, ростом 

безробіття, запровадженням на підприємствах міста режиму неповного 

робочого часу, зниженням рівня оплати праці і, як наслідок, зменшенням 

надходжень до міського бюджету та зростанням заборгованості із виплати 

заробітної плати на економічно-активних підприємствах міста. 

Так, за 2009р. загальна сума надходжень до міського бюджету склала 

484,5 млн.грн., що становить 96,4% до затвердженого плану із 

врахуванням змін; власних доходів загального та спеціального фондів 

надійшло 342,1 млн.грн., що становило 96,5% до уточненого плану за та 

95,2% до 2008 року. 

Через скорочення в значних розмірах фонду заробітної плати 

працівникам державних та банківських установ, вищих навчальних 

закладів спостерігалося зменшення на 11,6 млн.грн. проти 2008 року 

надходжень від податку з доходів фізичних осіб, які  в загальному фонді 

міського бюджету складають найбільшу частку (73,1%). За 2009р. планове 
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завдання по даному виду податку виконано на 100,4%.  Суттєво також 

зменшили відрахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб 

промислові підприємства та будівельні організації в зв‘язку із скороченням 

чисельності працюючих та зменшенням тривалості робочого тижня на 

підприємствах. 

Видатків загального та спеціального фонду бюджету за 2009 рік 

проведено в сумі 492,2 млн. грн., що складає 97,2% до уточненого річного 

плану, з них видатки загального фонду – 411, 9 млн. грн., спеціального – 

80,3 млн. грн. 

На 99,6% до уточненого річного плану (146,0 млн.грн.)              

профінансовано освіту, на 100% ( 90,8 млн. грн.) -  охорону здоров‘я, на 

98,3% (16,3 млн. грн.) – культуру. 

Через складну економічну та політичну ситуацію в державі в 2009 

році основні зусилля міської влади спільно з громадою міста були 

спрямовані на виконання заходів з мінімізації негативного впливу 

економічно-фінансової кризи на економіку міста, затверджені ХХХІХ 

сесією міської ради 25.02.2009р. 

 Вдалося забезпечити ріст надходжень до Зведеного бюджету за 2009 

рік у порівнянні з 2008 роком на 28 млн.грн. (на 3,6%) більше. 

Позитивні зміни в економіці міста, досягнуті протягом 2009 року, 

підтверджено також рейтинговими агентствами, а саме: 7 травня 2009 

року  Рейтинговим агентством "Кредит-рейтинг" визначено кредитний 

рейтинг міста Івано-Франківська за національною шкалою на рівні 

uaBBB+ з прогнозом "стабільний" та проведено оновлення кредитного 

рейтингу боргового зобов‘язання Івано-Франківської міської ради обсягом 

5,5 млн.грн., в результаті якого підвищено кредитний рейтинг з рівня 

uaBBB до рівня uaBBB+ з прогнозом "стабільний", що характеризує 

достатню кредитоспроможність міста, порівняно з іншими українськими 

позичальниками. 12 листопада 2009 року в процесі оновлення 

підтверджено кредитний рейтинг на тому ж рівні. Міжнародним 

рейтинговим агентством "Standard & Poor's" переглянуто рейтинг по 

борговому зобов‘язанню з "Негативного" на "Стабільний" як Україні, так і 

м.Івано-Франківську. Таким чином, Кредитний рейтинг міста по 

міжнародній шкалі встановлено на рівні «ССС+». 

Певні зрушення відбулися в процесі формування балансу земель 

міста, який неможливо скласти без встановлення меж міста, інвентаризації 

земель, розмежування земель державної і комунальної власності. В 

результаті проведення землевпорядних робіт по встановленню меж міста 

досягнуто попередньої домовленості з приводу проходження межі із 

суміжними сільськими та Тисменицькою міською радами. ДП "Івано-

Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" 

виконано землевпорядні роботи по встановленню меж міста на суму 71,2 

тис.грн. 
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Укладено договір з Державним підприємством "Карпатське 

підприємство геодезії, картографії та кадастру" на суму 99,5 тис.грн. та 

вже розпочато роботи з інвентаризації частини земель міста по 

вул.С.Бандери. 

Розпочато підготовку до коригування генерального плану міста та 

розробки схеми положення міста Івано-Франківська в системі розселення. 

Виконано 30% від загального обсягу робіт з виготовлення топографічної 

зйомки м.Івано-Франківська в М 1:2000, які необхідні для розробки нового 

генерального плану міста. Визначені межі для розроблення проекту схеми 

положення міста Івано-Франківська в системі розселення. 

Починаючи з серпня 2009 року  спостерігається поступовий ріст 

обсягів реалізації продукції промисловими підприємствами основного кола 

і за підсумками 2009 року ними реалізовано продукції на суму понад 2,4 

млрд.грн. Однак, збільшення реалізації продукції у порівнянні з 2008 

роком досягнуто, в основному, у галузях виробництва харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів на 328 тис.грн, виробництва та розподілення 

електроенергії, газу та води на 75,5 тис.грн . Після деякого спаду 

набирають темпів виробництва такі підприємства, як ВАТ 

«Хлібокомбінат», ЗАТ «Солід», ВАТ «Локомотиворемонтний завод», ОДО 

спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, ВО «Карпати». Водночас, 

продовжують скорочувати обсяги реалізації продукції всі підприємства 

будівельної, деревообробної, легкої галузей і машинобудування. 

Незважаючи на кризові явища в промисловості, окремі підприємства (ВО 

"Карпати", ДП СКБ "Орізон" ВАТ «Родон», ВАТ «Індуктор», ТзОВ 

«Куверт Україна», ВАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» та ін.) 

здійснюють заходи з впровадження у виробництво інноваційної продукції, 

застосування прогресивних технологій, налагоджують виготовлення нових 

виробів.  

З метою сприяння реалізації  продукції виробників харчової галузі 

міста в умовах фінансово-економічної кризи та підтримки 

малозабезпечених мешканців міста прийнято рішення сесії міської ради від 

30.07.09р. «Про розташування мережі павільйонів з торгівлі продукцією 

місцевого виробника». На даний час встановлено 4 павільйони  з 

продукцією ВАТ «Хлібокомбінат» та 2 павільйони  ВАТ «М‘ясокомбінат», 

в яких продукція реалізується за цінами від виробника.  

Розвиток економіки і, в першу чергу, промисловості визначається 

обсягом вкладених інвестицій. За 9 м. 2009р.  у  розвиток  економіки  

міської  ради підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел 

фінансування  вкладено 500,5 млн.грн. капітальних інвестицій. Інвестиції в 

основний  капітал (у капітальне  будівництво та придбання машин і 

обладнання) склали 84% загального обсягу капітальних інвестицій. Обсяг 

інвестицій  в  основний  капітал за  січень–вересень  п.р.  становив  38,4%  

до  капіталовкладень  за  відповідний  період  попереднього  року і склав 

420,4 млн.грн. 
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Протягом 9 місяців 2009р. капітальні вкладення збільшилися у 2,2 

рази порівняно з аналогічним періодом попереднього року у розвиток  

підприємств  транспорту і зв‘язку, в основному, за  рахунок наземного 

транспорту, де обсяги інвестицій зросли у 18,4 рази.       

У промисловість міста інвестовано 52,3 млн.грн., або на 75,5% 

менше  порівняно  з  відповідним  періодом попереднього року. Зросли у 

2,8 рази обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства легкої 

промисловості.  При  цьому  суттєво  скоротилося  освоєння  інвестицій в 

основний  капітал  на підприємствах з виробництва іншої неметалевої 

мінеральної продукції (на 89,7%), машинобудування (на 87,3%), 

целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності (на 84,6%), 

оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів (на 

64,3%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 

63,7%), виробництва та розподілення  електроенергії, газу  та  води  (на 

61,5%). Капіталовкладення у будівництво  житла становили 186,8 млн.грн., 

що на 39,5% менше, ніж у січні–вересні 2008р. Їхня частка в загальному 

обсязі інвестицій в основний капітал склала  44,4% проти 28,1% за 

відповідний період попереднього року.     

Результатом сприяння інвестиційно-інноваційній діяльності 

підприємств стало залучення в економіку міста за 2009 рік 15,3 млн. 

доларів США прямих іноземних інвестицій. Загальний обсяг прямих 

іноземних інвестицій станом на 01.01.2010 року склав 79,5 млн.дол.США. 

Іноземний капітал вкладено у 204 підприємства обласного центру.  Значні  

обсяги зосереджено на підприємствах промисловості – 24,3 млн.дол.США 

(30,5% загального обсягу інвестицій). Сукупний капітал нерезидентів, 

включаючи  позичковий капітал, склав 122,4 млн.дол.США. 

Хоча, у порівнянні з 2008 роком, за 2009 рік обсяги експорту 

зменшилися на 35,8%, а імпорту  –  на 59%,  вже починаючи з квітня 2009 

року налагоджується діяльність суб‘єктів господарської діяльності, які 

займаються експортом товарів, про що свідчить динаміка збільшення 

коефіцієнту покриття експортом імпорту від 0,95 за січень 2009 року до 

1,49 за підсумками року, а також зменшення негативного сальдо та 

поступовий ріст суми позитивного сальдо зовнішньої торгівлі товарами 

(якщо за І квартал 2009р. спостерігалося від‘ємне сальдо в сумі 1,5 

млн.дол.США, то вже за січень-грудень маємо позитивне сальдо в сумі 

41,9 млн.дол.США. 

Серед працюючих підприємств будівельної галузі понад 83,5% 

знизили обсяги робіт, при цьому 63% – наполовину і більше. Однак, 

спостерігається позитивна динаміка щодо відновлення діяльності 

підприємств. Так, якщо протягом січня-березня 2009 року не працювало 

23,9% будівельних підприємств, включених в статистичне спостереження, 

протягом січня–червня 2009р. – 13,9%, січня-вересня – 11%, то вже 

протягом січня-грудня кількість таких підприємств зменшилася до 8%.  
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У порівнянні з 2008 роком по міській раді спостерігається 

збільшення обсягів введеного житла на 27,7%, в тому числі у сільській 

місцевості – у 4,3 рази. Однак, по індивідуальному житловому будівництву 

маємо зменшення обсягів на 4,5%. Так, протягом 2009р. за рахунок нового 

будівництва, реконструкції та розширення введено в експлуатацію 194,0 

тис.м
2 

загальної площі житла. Понад 92% введеного житла – 

багатоквартирні будинки. Індивідуальними забудовниками введено 14,9 

тис.м
2 
 загальної площі житла, у сільській місцевості – 38,6 тис.м

2 
.  

 За рахунок бюджетних коштів введено в експлуатацію 

трансформаторну підстанцію №1, спортивний зал ЗОШ №11 площею 709 

кв.м, здійснено реконструкцію розпридільчої підстанції (РП-12) та 

влаштування кабельних ліній ЛЕП-10 кВ мікрорайону №4 (вул. Хіміків-

Тролейбусна).  

За рахунок інших джерел фінансування введено в експлуатацію 

підвищувальну водопровідну насосну станцію та розпридільчі мережі (вул. 

Курінного Чорноти), діагностичний центр площею 503 кв.м по вул. 

Г.Мазепи, 244 п.м захисної дамби на р.Бистриця Надвірнянська. 

Протягом 2009 року в місті зареєстровано 2711 суб‘єктів 

господарювання, з яких 320 юридичних осіб та 2391 суб‘єктів 

підприємницької діяльності без створення юридичної особи. Знято з 

реєстрації протягом року відповідно 226 юридичних осіб та 1741 фізичних 

осіб-підприємців. Збільшення кількості знятих з реєстрації суб‘єктів 

господарювання відбулось за рахунок припинення функціонування 

суб‘єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи. 

За даними ДПІ в м. Івано-Франківську станом на 01.01.2010р. в м. 

Івано-Франківську зареєстровано 26920 юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців. Загальна кількість зареєстрованих СПД – фізичних осіб 

складала 18959, з них 17123 – ті, що сплачують податки; та СПД – 

юридичних осіб – 9797, з них 7604 – ті, що сплачують податки.  

Для підтримки та сприяння розвитку малого підприємництва 

виконавчим комітетом міської ради спільно з Регіональним фондом 

підтримки підприємництва в Івано-Франківській області розроблено 

проект договору про спільну діяльність із фінансово-кредитної підтримки 

суб‘єктів малого підприємництва, які працюють в пріоритетних галузях 

економіки.  

В результаті активної співпраці з Центром політико-правових 

реформ» (м.Київ) та Центром досліджень місцевого самоврядування 

(м.Львів) в напрямку представлення роботи Дозвільного центру м. Івано-

Франківська та створення Центру надання адміністративних послуг і 

відповідно до прийнятого рішення міської ради від 04.06.2009р. "Про 

затвердження програми оптимізації надання адміністративних послуг в 

м. Івано-Франківську" місто (одне з трьох в Україні) було відібрано для 

пілотного впровадження «універсаму послуг» протягом 2009-2010 років. 
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Через ситуацію, що склалася в країні, за рахунок зростання цін 

зменшився на 18,3% загальний обсяг продажу споживчих товарів (за 

розрахунковими  даними) у 2009р. і склав 4898,8 млн.грн. 

Не зважаючи на фінансово-економічну кризу, вдалося не допустити 

зменшення номінальної заробітної плати – рівень середньомісячної 

заробітної плати одного штатного працівника (без врахування працівників 

статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб‘єктів 

підприємницької діяльності) у  січні-грудні 2009р. становив 1674,69  грн., 

порівняно з січнем-груднем  2008р. збільшився на 2,9%. Тенденція 

щомісячного підвищення рівня середньої заробітної плати з 1445 грн. у 

січні до 1807,59 у грудні 2009р. зумовлена, насамперед, позитивними 

зрушеннями у виробничому секторі та поступовим покращенням ситуації 

на ринку праці. Також вищий рівень заробітної плати за 12 місяців 2009 

року у порівнянні з відповідним періодом 2008 року пов'язаний з 

підвищенням її мінімального рівня.  

У грудні 2009р. вдалося зупинити ріст заборгованості з виплати 

заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій та 

досягти її зменшення у порівнянні з листопадом на 2,1%, а у порівнянні 

серпнем на 7,2%. Станом на 01.01.2010р. заборгованість із виплати 

зарплати на всіх підприємствах з урахуванням економічно неактивних 

підприємств та банкрутів склала 3983,1 тис.грн., що на 85,1% більше, ніж 

на початок року. Борг економічно активних підприємств становить 78% від 

загальної суми боргу (3107,0  тис.грн.) і зменшився протягом грудня на 

3,3% (94,1% від загальної суми боргу становить сума невиплаченої 

заробітної плати, нарахованої за період з початку 2009 року). 

Вже за результатами року спостерігається зменшення напруги на 

зареєстрованому ринку праці - рівень зареєстрованого безробіття в місті 

станом на 01.01.2010 р. склав 1,33 відс. проти 1,64 відс. в січні 2009 р. За 

рахунок позитивних зрушень в розвитку реального сектора економіки 

міста, введення в дію 6232 нових робочих місць встановлюється позитивна 

тенденція до зменшення навантаження на 1 робоче місце від 37 осіб за І 

квартал  до 22 осіб за 2009р.  

Через виникнення таких проблем, як зменшення замовлень на 

виготовлення продукції; нестача обігових коштів; обмежена можливість 

користування кредитними ресурсами як виробників та надавачів послуг, 

так і споживачів їхніх виробів та послуг; відшкодування ПДВ; підвищення 

плати за землю, ряд підприємств, установ, організацій змушені були 

перейти на скорочений робочий тиждень та скорочення чисельності 

працюючих. Однак, вже в третьому кварталі майже по всіх галузях 

економіки спостерігається тенденція до зменшення кількості вивільнених 

працівників, в тому числі за ст.40 Кодексу законів про працю в Україні 

(скорочення чисельності працівників). Так, згідно з даними статистики, 

якщо в ІІ кварталі 2009р. всього було вивільнено по ст.40 КзПП – 449 осіб, 
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то вже в ІV кварталі ц.р. 338 осіб. Загалом за 2009р. з підприємств, установ 

та організацій міста вибуло 21,1 тис. осіб, у тому числі  з причин 

скорочення штатів – 1,4 тис.  осіб. За цей же період було прийнято – 14,9 

тис. осіб, з них 7,5% – на  новостворені  робочі місця. 

Проблема з газопостачанням, що виникла в Україні наприкінці 2008 

року, ще раз продемонструвала нагальну необхідність  пошуку і 

впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії і 

енергозберігаючих технологій.  Започатковано використання 

альтернативних джерел енергії. Проведено реконструкцію котельні (3,4 

МВт) по вул. Юності, 11 (м.Івано-Франківськ) з переведенням на 

використання біопалива (відходи деревини) та котельні (0,25 МВт) по вул. 

22 Січня, 141 (школа с.Крихівці) з установкою теплогенеруючого 

обладнання, яке працює на тирсі. 

Для реалізації проекту модернізації системи централізованого 

теплопостачання від 4 котелень міста (Дорошенка, 28А, Тролейбусна,40А, 

Довга 68А та Карпатська,15) 11 червня підписано Договір між ДМП 

"Теплокомуненерго― і Європейським Банком Реконструкції та Розвитку 

про отримання кредиту в сумі 11,7 млн.євро строком на 10 років та гранту, 

наданим урядом Швеції, в сумі 50 млн. шведських крон.  

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" отриманий кредит Світового 

банку у сумі 7,5 млн. дол. США планується використати на реконструкцію 

міських очисних споруд, спорудження лінії з переробки мулу, котра дасть 

змогу видобувати з нього біогаз, на будівництво міні-гідроелектростанції, 

яка вироблятиме електроенергію для підприємства.  

Для виконання робіт по об‘єктах житлово-комунального 

господарства, благоустрою міста з міського бюджету виділено 24 млн.грн., 

в т.ч. 11,9 млн.грн. з бюджету розвитку. Крім того, на будівництво, 

реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг зі спеціального 

фонду профінансовано 7,8 млн.грн. 

 Завдяки співпраці з Програмою розвитку ООН у місті протягом 2009 

року реалізовано 7 проектів з питань покращення умов проживання 

мешканців міста на суму 1,8 млн.грн. За весь період співпраці з ПРООН в 

місті реалізовано 116 проектів на суму більше 15 млн. грн. 

Івано-Франківськ є одним із трьох українських міст, що удостоєний 

високої нагороди – Європейського диплома та Почесного прапора Ради 

Європи. В грудні надіслано в Парламентську Асамблею Ради Європи звіт 

про діяльність у 2009 році міста Івано-Франківська в сфері 

євроінтеграційних процесів та міжнародних зв‘язків, як заявку на 

отримання нагороди ПАРЄ – Почесного знака. 

Івано-Франківськ має документально оформлені поріднені зв‘язки з 

18 містами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, Росії, Румунії, 

Білорусі, Литви та Латвії. Загалом партнерські зв‘язки місто підтримує з 26 

іноземними містами. 
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Для створення позитивного іміджу Івано-Франківська через 

просування туристичного продукту як на внутрішньому, так і на 

міжнародному ринку туристичних послуг,  постійно ведеться рекламна 

кампанія, що пропагує місто під брендом: „Туристичні ворота в Карпати". 

На завершальному етапі реконструкції туристичний продукт "Фортечний 

провулок", розроблено інвестиційний проект «Модернізація фасадного 

освітлення архітектурних пам‘яток Івано-Франківська». Вже традиційним 

стало проведення в столиці Прикарпаття міжнародного Свята ковалів, 

Прикарпатського вернісажу. 

 Туристичними  послугами за 2009 рік в місті скористалися майже 28 

тис. осіб та майже 29 тис. екскурсантів,  обсяги обслуговування склали 

понад 18,5 млн. грн., сплата до бюджету склала понад 1 млн. грн.  

В місті відсутня заборгованість з виплати соціальних допомог та з 

виплати субсидій. Так, на обліку перебуває 16896 одержувачів допомог, 

призначених відповідно до діючого законодавства, виплачено протягом 

2009 року 77,9 млн.грн. Крім того, з міського бюджету надано допомогу до 

пенсій ветеранам ОУН-УПА, репресованим, інвалідам зору 1 групи, сім‘ям 

загиблих в Афганістані, малозабезпеченим громадянам на суму 2,5 

млн.грн. Призначено субсидії 7664 сім‘ям. Для підтримки незахищених 

верств населення з міського бюджету компенсовано оплату житлово-

комунальних послуг 8532 сім‘ям на суму 2,3 млн.грн. 

Хоча в незначній мірі, але продовжувались роботи з реконструкції 

приміщень в лікувально-профілактичних закладах міста. В центральній 

міській клінічній лікарні продовжувались роботи із заміни зовнішніх та 

внутрішніх сантехнічних мереж, реконструкції терапевтичного відділення 

№2. В міській дитячій стоматологічній поліклініці здійснено 

реконструкцію двох кабінетів. Проведено реконструкцію приміщень у 

ЦМКЛ, МДКЛ, МП №2, МП №4, МДСП. 

Закуплено діагностичної та лікувальної апаратури і обладнання на 

суму 1046,8 тис. грн. Поліклініки отримали нові ЕКГ- апарати, аналізатори 

для лабораторій, стаціонари - реанімаційно-хірургічний монітор, 

відсмоктувачі хірургічні, діагностичні системи для клінічних лабораторій, 

стерилізатори, УВЧ апарат. Додатково за кошти, надані у зв‘язку з 

епідемією грипу та ГРВІ, придбано апаратури на суму 198,6 тис. грн., а 

саме: апарати штучної вентиляції легень, відсмоктувачі хірургічні, 

аспіратори електричні, бронхофіброскоп, пульсоксиметр. 

26 червня 2009 року місто Івано-Франківськ вперше приєдналося до 

Міжнародного заходу «Сітка лікарів», метою якого є підтримувати і 

покращувати рівень медичних послуг в місті із застосуванням 

міжрайонних, міжобласних і міжнародних зв‘язків, за підтримки фонду 

«Україна 3000», Об‘єднаного українсько-американського комітету 

допомоги, Всесвітньої федерації Українських лікарських товариств.       
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В освітній галузі вперше з 1997 року відбулося зростання мережі за 

рахунок збільшення кількості учнів у 1-9-х класах. Так, у порівнянні з 

минулим навчальним роком кількість класів у школах міста збільшилася 

на 12 (на 1,4%), учнів у них – на113 (0,5%).  

Збільшився показник охоплення дітей дошкільною освітою з 65% 

(217 груп, 4965 дітей) у 2005-2006 н.р. до 78% (280 груп, 7271 дитина) у 

2008-2009 н.р. Проведена значна робота щодо розширення мережі 

дошкільних навчальних закладів у місті, котра сьогодні уже не 

задовольняє потреби її мешканців.  

В місті успішно реалізовується програма "Освіта", яка складається з 

38 проектів, значна кількість яких передбачає покращення матеріально-

технічної та навчально-методичної бази закладів освіти. 

У 2009 році завершувались будівельні роботи за такими проектами: 

―Старі школи», «Дахи», «Спортивні зали», «Санвузли». За проектом ―Старі 

школи‖ проводились ремонтні роботи у ЗШ №5, 7, 16, ДНЗ № 6. Проект 

―Дахи‖ реалізовувався у ЗШ№ 19, 21, проект ―Спортзали ‖ – у ЗШ № 24. 

До проекту ―Санвузли‖ були включені НРЦ та ДНЗ № 10. Також 

здійснювалась заміна вікон у СДЮСШОР № 1 та завершення будівництва 

актового залу Пластового центру. 

18 березня 2009 року у Івано-Франківську відбулася І Міжнародна 

освітянська конференція на тему «Сучасна освіта в країнах Європейського 

Союзу та в Україні: досягнення, проблеми, перспективи». 

В місті проведено ряд культурно-мистецьких заходів як місцевого, так 

і Всеукраїнського та міжнародного рівнів. Мистецькі колективи міста 

протягом року взяли участь у всеукраїнських конкурсах, міжнародних та 

обласних  фестивалях, інших заходах, які відбувалися в Івано-Франківську, 

Івано-Франківській області, в інших областях України, а також за 

кордоном, зокрема в: Сербії, Республіці Польща, Чеській Республіці, 

Словаччині. 

З метою покращення матеріально-технічної бази закладів та установ 

культури міста у 2009 році виконано робіт на загальну суму 1,7 млн.грн., а 

саме: проведено реконструкцію даху в ДМШ №3, фасаду корпусу №2 

ДМШ №2, приміщень бібліотеки – філії №7, ремонт даху ЦНД, 

капітальний ремонт глядацької зали ЦНД, поточний ремонт сантехнічного 

обладнання МЦД, краєзнавчого відділу ЦБ, продовжувалось будівництво 

народного дому в с.Вовчинець, проведено заміну вікон, дверей у 

Народному домі с.Угорники. 

2009 рік в Україні оголошено Роком молоді. Молодь міста бере 

активну участь у громадському житті рідного міста. При міськвиконкомі 

діє Молодіжна рада, до складу якої входять представники всіх молодіжних 

громадських організацій міста, а також молодіжний міськвиконком. 

Відбулася ІІІ спартакіада молодіжних громадських організацій. Успішно 

реалізується проект "Молодь і влада". В місті вже вчетверте відбувся 

Форум молоді Івано-Франківська, в якому взяли участь більше сотні 
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активістів студентських та молодіжних громадських організацій, а також 

представники студентського самоврядування з м.Донецька. 

За кошти міського бюджету забезпечено постійне проживання 45 

осіб в міському соціально-реабілітаційному центрі матері та дитини 

"Містечко милосердя Святого Миколая" і надання їм комплексної 

допомоги. 

Активно працює спеціалізована служба "Молодіжне агентство 

зайнятості", з допомогою якого працевлаштовано протягом звітного 

періоду 12 осіб. Забезпечено навчання 16 студентів – інвалідів на 

дистанцій формі у ВМУРоЛ "Україна". У 2009 році на І курс вступило 2 

нових студента-колясочника. 

В місті діє міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

та молоді з функціональними обмеженнями "Дивосвіт", де на денному 

стаціонарі перебувають 28 молодих людей. Завдяки працетерапії вони 

мають можливість жити повноцінним життям та розширювати свої творчі 

здібності, набути комунікативні навички, налагодити змістовне дозвілля. 

Значна увага приділяється соціальному захисту дітей, запобіганню 

дитячій безпритульності та бездоглядності. Проведено комплекс заходів 

щодо повернення дитини в біологічну сім‘ю, або, при потребі, іншого 

вирішення подальшої долі дитини. У червні 2009 року ПП "СКОЛ" 

передано новозбудовану квартиру 6 дітям-сиротам сім‘ї Зеленчук. 

 Успішно виступають збірні команди міста в V юнацьких літніх 

спортивних іграх області та України. Після 24 видів програми Івано-

Франківськ впевнено посідає І загальнокомандне місце серед міст та 

районів області. В 2009 році 35 спортсменів вперше виконали норматив 

майстра спорту України. Спортсменами міста протягом року здобуто 164 

медалі різного ґатунку на чемпіонатах та кубках світу, Європи та України, 

всесвітній універсіаді. З них 71 золотих, 48 срібних та 45 бронзових. Ще 46 

вихованців міста стали чемпіонами міста.  

 З міського бюджету надається фінансова допомога 11-ти провідним 
спортивним клубам міста, а також провідним спортсменам міста та 
тренерам, вирішено житлове питання для триразового чемпіону з вільної 
боротьби, члена збірної команди України Василя Федоришина, вирішено 

ще 2 питання щодо виділення з міського бюджету коштів для придбання 
житла та покращення житлових умов для спортсменів. 

Зберігається позитивна тенденція природного приросту населення. 

Так, в м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міськраді, за період 

з початку року чисельність населення  збільшилася на 949 осіб як за 

рахунок природного (на 571 особу), так і міграційного (на 378 осіб) 

приростів. Станом на 1 січня 2010 року на території Івано-Франківської 

міської ради проживало 240,5 осіб, у тому числі в обласному центрі – 224,4 

тис. осіб, в сільській місцевості – 16,1 тис. осіб.  
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Зведені основні показники економічного і соціального розвитку 

міста Івано-Франківська за 2008-2009 роки та прогноз на 2010 рік наведено 

в додатку 1.  

Для збереження позитивної динаміки показників економічного, 

соціального та культурного розвитку Івано-Франківська, досягнутої в 2009 

році, та подальшого розвитку в усіх сферах життя міста визначено 

пріоритетні завдання керівництва виконавчого комітету міської ради щодо 

соціально-економічного розвитку території міської ради у 2010 році 

(додаток 2), перелік державних цільових та міських програм, фінансування 

яких передбачається у 2010 році (додаток4), перелік інвестиційних 

проектів, спрямованих на реалізацію стратегічних програм розвитку 

(додаток 5). 

Однак, існує ряд проблемних питань, розв‘язання яких потребує у 

2010 році підтримки або вирішення на обласному рівні (додаток 3). 

 

2. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста 

 

2.1. Бюджетна політика  

 Основним акцентом бюджетної політики на наступний рік є 

перехід на якісно новий рівень міжбюджетних відносин між державним 

бюджетом і місцевими бюджетами - прямі міжбюджетні відносини з 

бюджетами сіл, селищ та міст районного значення. 

 При формуванні прогнозних показників місцевих бюджетів на 2010 

рік враховано зміни, передбачені Законом України "Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України", прийнятому  Верховною Радою України 

23.06.2009р. в частині посилення фінансової спроможності органів 

місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади через 

державну політику щодо фінансового забезпечення місцевих бюджетів. 

 

Основні цілі на 2010 рік: 

 зміцнення доходної частини міського бюджету;  

 збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок приведення до 

рівня середньообласних ставок єдиного податку для суб‘єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб, створення нових робочих 

місць; 

 залучення коштів міжнародної технічної допомоги та кредитних 

ресурсів; 

 забезпечення економного та раціонального витрачання бюджетних 

коштів. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- забезпечення надходжень до міського бюджету на рівні не нижчому, ніж 

поступлення минулого року; 
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- ефективне спрямування бюджетних коштів для виконання делегованих 

державою повноважень органам місцевого самоврядування. 

 

Основні завдання та заходи: 

По доходах: 

- збільшення дохідної частини міського бюджету за рахунок 

зростання надходжень податку з доходів фізичних осіб завдяки  зростанню 

мінімальної заробітної плати, здійсненню оподаткування доходів 

платників від продажу, обміну, оренди (суборенди) рухомого та 

нерухомого майна, отриманих спадщини або подарунків, а також за 

рахунок легалізації виплати заробітної плати, а також за рахунок 

збільшення ставки відрахувань до міського бюджету (100%); 

- зростання доходів від плати за землю за рахунок переукладення 

договорів оренди по новій грошові оцінці землі та укладення договорів 

фактичного користування земельною ділянкою; 

- збільшення надходжень до спеціального фонду міського бюджету 

за рахунок зміни відсотків відрахувань по транспортному збору (100%), 

збору за забруднення навколишнього середовища (100%); 

- збільшення доходів від плати за оренду комунального майна за 

рахунок інвентаризації та створення інформаційної бази даних; 

- забезпечення надходжень від приватизації землі та комунального 

майна за реальною ринковою ціною шляхом аукціону; 

- прогнозування доходів міського бюджету на основі реальних 

прогнозних показників економічного та соціального розвитку 

міста,досягнення їх відповідності та узгодження на всіх стадіях 

бюджетного процесу; 

- зменшення податкового боргу перед бюджетом. 

 

По видатках: 

- з  метою  економії  бюджетних  коштів  під час укладення договорів 

про  закупівлю  товарів,  робіт  і  послуг  за результатами  проведення 

торгів (тендерів) заборонити  збільшувати вартість товарів, робіт і послуг, 

крім непередбачуваних випадків,  зокрема,  тих,  що  пов'язані  із  зміною  

курсу валюти; обмежити кількість випадків  застосування  процедури  

закупівлі в одного учасника; покращити співпрацю по тендерних 

закупівлях з місцевими виробниками; 

- з  метою недопущення зростання дебіторської заборгованості 

здійснювати розрахунки виключно за фактично доставлені товари,   

виконані роботи і надані послуги, крім передплати періодичних   

друкованих видань, послуг поштового зв'язку, а також випадків, 

визначених окремими рішеннями Кабінету Міністрів  України; 

- вжити   дієвих   заходів   для   ліквідації   простроченої дебіторської 

заборгованості;  
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- планувати у 2010 році видатки, пов'язані із стимулюванням 

працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у 

повному  обсязі  бюджетними коштами обов'язкових  виплат  із заробітної  

плати  працівникам,  інших  соціальних виплат,  у тому числі  стипендій, та 

видатків на проведення   розрахунків за комунальні  послуги  та  

енергоносії  всіх  бюджетних установ, що належать до сфери управління 

відповідних розпорядників;  

- забезпечити при виконанні бюджету проведення у повному обсязі  

розрахунків  за  електричну  енергію,  теплову  енергію, природний газ, які 

споживаються бюджетними установами,  послуги з водопостачання   та  

водовідведення  і  послуги  зв'язку,  які  їм надаються,  не допускаючи 

будь-якої простроченої заборгованості з оплати   зазначених товарів і 

послуг;  забезпечити  укладення договорів  за  кожним  видом  

енергоносіїв;   

- у разі виникнення  заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам бюджетних установ  та  відрахування  внесків  із заробітної  

плати до соціальних фондів, спрямовувати на погашення такої  

заборгованості не менш  як 75 відсотків  надходжень до загального фонду 

відповідних місцевих бюджетів.  

2.2. Податкова політика 

Основні цілі: 

Ціль 1: Фінансове забезпечення доходної частини бюджету, сформованої 

на основі реалістичного макроекономічного прогнозу, спрямованого на 

подолання кризових явищ.  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілі: 

Податкові надходження в 2010 році до бюджетів всіх рівнів -  

адекватні до сучасних темпів розвитку виробництва та покращення 

соціально-економічної ситуації  на рівні 1389,7 млн.грн. 

  

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- встановлення партнерських стосунків між платниками податків та 

податковою інспекцією, шляхом покращення проведення масово-

роз'яснювальної роботи та висвітлення серед платників особливостей 

декларування, підвищення їх відповідальності за своєчасність внесення 

задекларованих платежів та заохочення до добровільної сплати; 

- проведення форумів за участю бізнесу, влади та державної податкової 

інспекції в м.Івано-Франківську; 

- досягнення балансу інтересів бізнесу та держави, соціальної 

відповідальності бізнесу у складних умовах фінансово-економічної 

кризи шляхом забезпечення декларування податкових зобов‗язань, 

відмови від застосування схем мінімізації податкових зобов‗язань; 
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- проведення комплексу організаційно-практичних та оперативно-

розшукових заходів, спрямованих на зменшення кількості збиткових 

підприємств і суми задекларованих ними збитків; 

- системний аналіз пільг, отриманих платниками податків в розрізі 

бюджетів, платежів, видів та сум пільг, кількості пільг та пільговиків з 

метою контролю за обґрунтованістю та доцільністю їх застосування; 

- підвищення ефективності контролю за повнотою і своєчасністю сплати 

акцизного збору виробниками лікеро-горілчаної продукції;  

- підвищення відповідальності керівників підприємств за виконання 

показників фінансових планів, особливо комунальних підприємств. 

 

Ціль 2: Протидія мінімізації доходів, легалізація ―тіньових доходів‖. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

Забезпечення розширення бази оподаткування в 2010 році за 

наслідками контрольно-перевірочної роботи та оперативно-розшукових 

заходів в сумі 26,5 млн.грн. 

  

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- руйнування схем мінімізації податкових надходжень; 

- виявлення злочинних угрупувань, які займаються створенням та 

використанням так званих ―конвертаційних‖ центрів, підприємств з 

ознаками ―фіктивності‖, ―транзитних‖ підприємств, банківських 

установ, які активно сприяють створенню та функціонуванню таких 

структур; 

- легалізація „тіньових доходів‖, зокрема виплати заробітної плати 

громадянам – фізичним особам; 

- посилення контролю за процесами відшкодування податку на додану 

вартість з метою своєчасного виявлення і руйнування схем ухилення від 

його сплати. Розширення кола оперативно-розшукових заходів щодо 

посередницьких структур, які спеціалізуються на незаконному 

відшкодуванні ПДВ шляхом непомірного завищення цін на товари і 

продукцію, а також підприємств, що здійснюють сумнівні експортні 

операції; 

- запровадження системи економічних та адміністративних заходів для 

легалізації доходів та скорочення тіньового сектора економіки;  

- максимальне стягнення донарахованих за результатами контрольно- 

перевірочної роботи сум; 

- посилення контролю за укладанням трудових договорів між 

роботодавцями та найманими працівниками. 

 

Ціль 3: Скорочення абсолютної величини податкової заборгованості. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  
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- скорочення абсолютної величини податкового боргу на 17%. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- активізація проведення оперативних заходів по скороченню податкового 

боргу (встановлення майна та інших активів підприємств, застосування 

адміністративного арешту, вилучення готівки). 

- вивчення фінансово-господарського становища боржників з метою 

встановлення тих, по яких можуть бути заявлені позови про стягнення 

боргу за рахунок їх активів та про визнання їх банкрутами. 

- застосування до платників, які несвоєчасно перераховували до бюджету 

у встановлені законодавством терміни узгоджені суми податкових 

зобов‘язань по податках і зборах, штрафних санкцій, забезпечення 

повноти сплати їх до бюджету. 

- вжиття заходів упереджувального характеру (податкові вимоги, 

співбесіди з керівниками підприємств-боржників). 

- співпраця з місцевими органами влади, заслуховування на засіданнях  

робочих груп у заступника міського голови керівників підприємств-

боржників та доведення їм завдань погашення боргу. 

 

2.3. Промисловість. Інвестиційна діяльність. Інновації. 

- нарощування та ефективне використання виробничого потенціалу міста, 

забезпечення конкурентоспроможності виробничого комплексу через 

інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг; 

- сприяння в налагодженні партнерських контактів, розширенні ринків 

збуту шляхом надання інформації про діяльність підприємств міста 

представникам іноземних фірм та компаній, відповідним службам 

посольств зарубіжних держав, торгово-економічним місіям України за 

кордоном, профільним міжнародним асоціаціям, торгово-промисловим 

палатам тощо; 

- налагодження контактів між промисловими підприємствами та 

навчальними закладами, що готують фахівців робітничих професій для 

формування пропозицій по підготовці фахівців профільних напрямків; 

- мотивація промислових підприємств до використання нових наукоємних 

технологій, насамперед енергозберігаючих, шляхом проведення 

конференцій та виставок; 

- проведення ярмарків інноваційних технологій для стимулювання 

розвитку інноваційного виробництва на промислових підприємствах 

міста; 

- залучення інвестицій в економіку міста через: розміщення на web-

ресурсах інформації про пропозиції промислових підприємств, 

пропозиції для інвесторів, а також загальну інформацію про стан 

промисловості у м. Івано-Франківську; виконання заходів Комплексної 

програми розвитку ХІПЗ на 2010-2012 роки та Комплексної програми 
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розвитку інвестиційної діяльності, міжнародного співробітництва та 

європейської інтеграції міста Івано-Франківська на 2007-2010 роки; 

- створення та постійне оновлення бази даних продукції, яку виробляють 

промислові підприємства міста, з метою використання цих матеріалів 

для інформування потенційних споживачів, як в Україні, так і за її 

межами; 

- сприяння підприємствам міста у запровадженні європейської системи 

якості продукції; 

- пошук ринків збуту в інших регіонах України через співпрацю з 

вітчизняними торгово-промисловими палатами, регіональними 

відділеннями союзу промисловців і підприємців, 

облдержадміністраціями, управліннями торгівлі інших міст; 

- підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання 

енергоресурсів в усіх сферах господарювання; 

- зростання рівня зайнятості населення, шляхом сприяння створенню 

нових та розширення діяльності діючих підприємств; 

- підвищення заробітної плати шляхом забезпечення економічного 

зростання у господарському комплексі міста, подальша ліквідація 

заборгованості із заробітної плати. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів на 3,8%; 

- збільшення експорту продукції на 3,0%; 

- створення нових підприємств та нових робочих місць; 

- збільшення обсягу реалізованої промислової продукції міста на 14,7%; 

- забезпечення надходжень інвестицій в основний капітал 

(капіталовкладення) за рахунок усіх джерел фінансування не менше 800 

млн.грн.; 

- створення конкурентоспроможної інноваційної продукції, сприяння 

збільшенню обсягів реалізації інноваційного продукту на 38,8%. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- надання практичної допомоги у вирішенні проблемних питань 

діяльності промислових підприємств міста (в т. ч. збиткових, 

банкрутів, тощо); 

- проведення тренінгів, семінарів для працівників маркетингових та 

менеджерських служб промислових підприємств міста; 

- сприяння впровадженню інновацій на підприємствах, рекламна 

підтримка інноваційної продукції, надання допомоги промисловим 

підприємствам міста у впровадженні прогресивних технологій та 

енергозберігаючого обладнання, організація та проведення виставки 

«Енергозберігаючі технології у сучасному житті»; 

- популяризація місцевих торгових марок серед мешканців міста шляхом 

організації рекламно-пропагандиської акції «Купуємо івано-франківське 
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— даємо роботу іванофранківцям», передсвяткових ярмарків, виставок, 

тощо; 

- розширення мережі фірмової торгівлі харчових підприємств міста, 

шляхом сприяння встановленню торгових павільйонів та надання 

вільних комунальних приміщень в оренду; 

- сприяння активізації діяльності осередків винахідників та 

раціоналізаторів на діючих підприємствах; 

- сприяння покращенню інвестиційного іміджу міста через: створення 

постійно-діючої системи маркетингу інвестиційних можливостей міста, 

включаючи промоційні матеріали, презентації на офіційному Інтернет-

сайті м. Івано-Франківська, активні маркетингові заходи, участь в 

інвестиційних ярмарках, проведення ІІ Міжнародної інвестиційно-

інноваційної конференції; забезпечення супроводу інвестиційних 

проектів, шляхом створення стабільних умов для реалізації 

інвестиційних проектів, оперативне вирішення проблемних питань в 

межах компетенції виконавчого комітету; 

- сприяння промисловим підприємства в поверненні ПДВ. 

 

2.4. Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

 

Основні цілі на 2010 рік: 

 досягнення стійкого зростання економічних показників діяльності 

малого підприємництва; 

 забезпечення зайнятості населення шляхом активізації підприємницької 

діяльності, реєстрації нових суб‘єктів підприємництва, зменшення 

кількості знятих з реєстрації, створення нових робочих місць у сфері 

підприємництва; 

 подолання негативних тенденцій, притаманних для малого 

підприємництва, таких як детінізація відносин у сфері підприємництва. 

 

Кількісні критерії, будуть свідчити про реалізацію цілі: 

- збільшення кількості малих підприємств на 10 тис. населення до 142 

одиниць; 

- створення 6,2 тис. нових робочих місць; 

- збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів на 3 млн. грн. (на 

0,3%); 

- виділення коштів на підтримку малого підприємництва з міського 

бюджету не менше 150 тис. грн. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- реалізація Програми підтримки малого підприємництва в м. Івано-

Франківську на 2009-2010 роки; 

- нормативно-правове регулювання та реалізація державної регуляторної 

політики; 
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- оптимізація системи входження в бізнес та ведення підприємницької 

діяльності; 

- фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва; 

- ресурсне та кадрове забезпечення, подальше формування 

інфраструктури підтримки підприємництва; 

- інформаційна підтримка та аналітичне забезпечення через забезпечення 

можливості отримання суб‘єктами підприємництва достовірної та 

оперативної інформації з різних аспектів підприємницької діяльності; 

- вдосконалення системи взаємодії підприємництва і влади; 

- вдосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг. 

 

Показники діяльності малих підприємств 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2008р. 

2009р. 

очікуване 

2010 

прогнозоване 

2010р. 

до 

2009р. 

% 

Середньоспискова 

чисельність 

працюючих на малих 

підприємствах 

осіб 18550 18880 19125 101,3 

Обсяг реалізації 

продукції 
тис. грн. 3119,2 3303,2 3456,5 104,6 

Фізичні особи-

підприємці, які 

сплачують податки 

осіб 16774 17123 18026 105,3 

у відсотках до 

попереднього року 
% 105,5 102,1 105,3 х 

Кількість малих 

підприємств на 10 

тисяч населення 

одиниць 141 141 142 100,7 

Кількість зайнятих у 

малому бізнесі 
осіб 42420 43136 44556 103,3 

їх частка від всього 

населення у 

працездатному віці 

% 26,5 27,3 28,5 х 

Кількість створених 

нових робочих місць 
осіб 5474 4250 4500 105,9 

Частка виробленої 

продукції малого 

підприємництва від 

загально обсягу 

реалізації продукції 

% 22,4 23,0 25,0 х 

Частка надходжень % 14,2 14,2 14,2 х 
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від діяльності малого 

підприємництва до 

бюджетів всіх рівнів 

 

2.5. Політика у сфері обігу споживчих товарів 

 

Основні цілі на 2010 рік : 

- запровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування; 

- задоволення потреб населення, зокрема малозабезпечених верст, у 

високоякісних товарах, запобігання необґрунтованому зростанню цін на 

споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі 

товари; 

- врегулювання відносин, пов‘язаних з організацією та функціонуванням 

ринків, створення умов для продажу сільськогосподарської продукції 

безпосередньо її виробниками; 

- збільшення чисельності підприємств ресторанного господарства нових 

типів, спеціалізованих на приготуванні національних страв; 

- сприяння підтримці місцевого товаровиробника шляхом проведення 

виставок – продажів, ярмарок, забезпечення необхідною кількістю 

торгових місць та створення необхідних умов для їх роботи; 

- забезпечення належного державного рівня контролю та нагляду за 

якістю та безпекою продовольчої і непродовольчої груп товарів; 

- реалізація Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 

року. 

 

Кількісні критерії, будуть свідчити про реалізацію цілі: 

- збільшення торговельної мережі та закладів ресторанного господарства 

на 3%;  

- підтримка місцевого товаровиробника, реалізація власної продукції з 

мінімальною торговою надбавкою (5-7%); 

- збільшення обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту 

як юридичних, так і фізичних осіб) до 5,3 млрд.грн.; 

- задоволення потреб населення в сільськогосподарській продукції за 

цінами виробника; 

- зменшення кількості неякісних і фальсифікованих товарів на 

споживчому ринку міста. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік : 

- розширення мережі сучасних закладів торгівлі і ресторанного 

господарства шляхом відкриття біля 97 нових закладів торгівлі і 

ресторанного господарства; 

- відкриття спеціалізованих підприємств ресторанного господарства з 

приготування національних страв, франчайзингових і незалежних 

мереж швидкого приготування їжі; 
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- упорядкування роботи діючих ринків та створення на ринках належних 

умов для продажу продовольчих товарів, посилення контролю за їх 

якістю та безпекою; 

- виділення місцевим виробникам харчової продукції додаткових 

торгових місць на ринках міста; 

- збільшення обсягів реалізації продукції місцевих товаровиробників на 

підприємствах роздрібної торгівлі шляхом проведення рекламної 

кампанії щодо підтримки місцевих виробників через організацію 

презентацій, дегустацій, ярмарок, акцій «Купуємо Івано-Франківське – 

даємо роботу івано-франківцям»; 

- організація і проведення тендерних закупівель та визначення 

ефективних суб‘єктів, що будуть здійснювати постачання робіт, товарів 

і послуг для міста; 

- організація реклами щодо роботи торговельної мережі у місцевій пресі, 

офіційному сайті міста, радіо та телебаченні; 

- проведення відкритих конкурсів і визначення кращих торговельних 

підприємств ресторанного господарства, підприємців, присвоєння 

звань «кращий заклад торгівлі»; 

- надання консалтингових послуг з питань створення та реєстрації 

суб‘єктів торговельної діяльності, ресторанного господарства та 

маркетингової діяльності; 

- протидія стихійній торгівлі в місті.   

 

2.6. Ефективне управління об’єктами комунальної власності 
 

Основні цілі на 2010 рік: 

- проведення прозорої та справедливої приватизації об‘єктів комунальної 

власності міста, спрямованої на дотримання інтересів територіальної 

громади м.Івано-Франківська; 

- підвищення ефективності використання об‘єктів комунальної власності 

міста, захист інтересів територіальної громади міста в частині 

належного утримання та збереження комунального майна. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- забезпечення надходжень коштів до міського бюджету від оренди 

комунального майна не менше 7 млн.грн.; 

- забезпечення надходжень до міського бюджету від приватизації 

комунального майна не менше 8,5 млн.грн.  

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- забезпечення приватизації об‘єктів комунальної власності міста 

відповідно до затвердженої сесією міської ради програми приватизації 

на 2010 рік; 
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- висвітлення у засобах масової інформації процесів приватизації об‘єктів 

комунальної власності міста; 

- проведення роботи з виявлення безгосподарського нерухомого майна та 

вирішення питань, пов‘язаних з наданням в оренду цього майна на 

конкурсних засадах;   

- забезпечення надходжень до міського бюджету коштів, одержаних від 

оренди та приватизації об‘єктів комунальної власності міста, в обсягах, 

затверджених сесією міської ради.  

 
2.7. Земельні відносини 

 

Основна ціль на 2010 рік: 

 здійснення ефективного управління землями комунальної власності 

територіальної громади міста, та іншими землями, які перебувають у 

віданні органів місцевого самоврядування територіальної громади 

міста;  

 здійснення контролю за використанням та охороною земель 

комунальної власності територіальної громади міста, додержанням 

земельного та екологічного законодавства в межах повноважень, 

віднесених Законами України до компетенції органів місцевого 

самоврядування. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

 забезпечення надходжень до бюджету розвитку міського бюджету від 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення не 

менше 8 млн.грн.; 

 забезпечення надходжень від плати за землю не менше 26 млн.грн. 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

 проведення землевпорядних робіт по встановленню меж міста; 

 проведення робіт з інвентаризації земель комунальної власності міста; 

 виявлення земель, що використовуються не за цільовим призначенням 

та з порушенням установлених законодавством вимог; 

 здійснення контролю за дотриманням суб‘єктами господарювання умов, 

передбачених договорами оренди землі; 

 з метою запобігання втрат доходної частини міського бюджету 

прискорити укладання договорів на оренду землі після прийняття 

рішень про виділення земельної ділянки суб‘єкту господарської 

діяльності; 

 організація та проведення земельних аукціонів та конкурсів. 

 
2.8. Житлово-комунальне господарство      

 

Основними цілями на 2010 рік є: 
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- забезпечення населення міста безперебійними якісними житлово-

комунальними послугами; 

- забезпечення прозорості встановлення тарифів на всі види послуги. 

 

Критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних 

послуг; ліквідація монополій житлово-експлуатаційних організацій та 

створення об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

- зниження рівня аварійності та підвищення рівня безперебійного 

забезпечення населення житлово-комунальними послугами, особливо в 

осінньо-зимовий період; 

- забезпечення населення міста якісною питною водою та зменшення її 

втрат; 

- покращення санітарного стану м. Івано-Франківська; 

- впровадження роздільного збору сміття, зменшення об‘єму твердих 

побутових відходів, які підлягають захороненню; 

- покращення стану каналізаційних мереж та споруд. 

 

Основні завдання і заходи  на 2010 рік: 

- забезпечення технічного переоснащення житлово-комунального 

господарства; 

- розвиток та реконструкція централізованих систем водо-, 

теплопостачання та водовідведення; 

- капітальний ремонт житла; 

- стимулювання створення та функціонування об‘єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ); 

- продовження впровадження механізму економічного стимулювання 

раціонального використання ресурсів шляхом встановлення 

будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії; 

- зменшення питомих витрат енергоресурсів під час виробництва та 

надання житлово-комунальних послуг шляхом сприяння розробленню 

та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів та впровадження 

прогресивних технологій; 

- зменшення взаємозаборгованості учасників ринку житлово-

комунальних послуг, стабілізація фінансового стану підприємств 

галузі; 

- забезпечення функціонування новостворених житлових компаній, що 

дозволить: 

 використати резерви зменшення витрат на утримання будинків і 

прибудинкових територій шляхом перегляду структури житлово-

експлуатаційних організацій  та строгого дотримання штатної 

дисципліни; 
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 розпочати роботу підприємств з „чистого листка‖, не нарощувати 

боргів перед бюджетом та Пенсійним Фондом, оскільки 

підприємства не будуть обтяжені пенями і штрафами;  

 удосконалити взаємовідносини між виробниками послуг і 

споживачами на підставі укладених договорів відповідно до 

вимог постанови Кабінету Міністрів від 20.05.2009 № 529, в яких 

будуть чітко визначені права та обов‘язки сторін.   

- забезпечення влаштування зовнішнього освітлення доріг та вулиць м. 

Івано-Франківська; 

- продовження організації роздільного збору сміття в м. Івано-

Франківську; 

- будівництво контейнерних майданчиків та придбання контейнерів для 

роздільного збору сміття.   

 

2.9. Енергозбереження та енергоефективність 

 

Основні цілі на 2010 рік: 

Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері міста 

та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- зменшення використання енергії з традиційних джерел: електроенергії  

- на 7,5 тис. тонн умовного палива, природного газу – на 35 тис. т у.п., 

теплової енергії – на 18 тис. т у.п.; 

- зменшення викидів парникових газів в атмосферу на 340,3 тис. т. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік:  

- реалізація міської цільової програми "Енергозбереження та 

енергоефективності м.Івано-Франківська на період до 2013 року"; 

- підвищення ефективності використання енергоресурсів шляхом 

переобладнання, реконструкції та технічного переоснащення галузей 

паливно-енергетичного комплексу на новій технологічній основі; 

- проведення енергоаудиту з метою оцінки потенціалу та резерву 

підвищення енергетичної ефективності об‘єктів та обґрунтування 

практичних проектів економії енергії;  

- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій в усіх галузях 

міського господарства, заміна застарілого неефективного обладнання, 

заміна та підтримка в належному стані мереж; 

- розвиток нетрадиційної енергетики; 

- зниження шкідливого впливу паливно-енергетичного комплексу на 

довкілля; 
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- суттєве скорочення енергоспоживання у місті за рахунок всебічного 

енергозберігання та незалежність від лімітованого постачання 

енергоносіїв; 

- зниження бюджетних витрат на оплату енергоресурсів, що спожиті 

соціальною сферою міста (освіта, культура, охорона здоров‘я та ін.) 

 

2.10. Будівельна галузь та житлове будівництво 

 

Основними цілями на 2010 рік є: 

- створення сприятливого інвестиційного клімату у будівництві, 

впровадження додаткових механізмів залучення коштів у житлове 

будівництво, забезпечення ефективного використання бюджетних 

коштів при реалізації інвестиційних проектів будівництва; 

- створення сприятливих умов для збільшення темпів освоєння інвестицій 

в основний капітал, обсягів введення в експлуатацію об'єктів соціальної 

сфери; 

- забезпечення стабільного виробництва місцевих будівельних матеріалів 

та виробів будівельного призначення; 
- будівництво доступного та соціального житла. 

 

Критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- введення в експлуатацію не менше 150 тис. кв.м загальної площі житла 

за рахунок усіх джерел фінансування; 

- введення в експлуатацію 1-го пускового комплексу школи в с.Хриплин 

на 125 учнівських місць; 

- введення в експлуатацію 2200 п.м водопровідних мереж та 2200 п.м 

каналізаційних мереж в мікрорайонах міста; 

- залучення кредитних ресурсів та коштів інвесторів на реалізацію 

інвестиційних інфраструктурних проектів.   

 

Основні завдання і заходи  на 2010 рік: 

- вдосконалення дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві, 

дотримання учасниками будівництва та органами виконавчої влади 

всіх рівнів вимог законодавства, що регулює відносини у сфері 

містобудування; 

- спрямування капітальних вкладень в першу чергу на завершення 

перехідних об'єктів з високим ступенем будівельної готовності; 

- сприяння максимальному використанню для будівництва місцевих 

будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення; 

- проведення інвентаризації недобудованих багатоквартирних житлових 

будинків; 

- забезпечення дотримання законодавства при будівництві доступного 

житла та житла соціального призначення з урахуванням сучасних 

потреб населення; 
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- проведення роз‘яснювальної роботи щодо прав і умов придбання та 

будівництва громадянами доступного житла; 

- визначення орієнтовної кількості громадян, які братимуть участь у 

будівництві доступного житла за державної підтримки, обсягів коштів 

населення, які можуть бути спрямовані на фінансування будівництва 

такого житла; 

- підготовка заявок на співфінансування з державного бюджету 

інвестиційних проектів і проектів транскордонного співробітництва з 

питань місцевого розвитку та будівництва на наступний рік. 

 

2.11. Транспорт та зв’язок 

 

Основні цілі на 2010 рік: 

- більш повне задоволення потреб населення та господарського комплексу 

міста транспортними послугами;  

- подальший розвиток та вдосконалення мережі міського громадського 

транспорту, покращення транспортно-експлуатаційного стану вуличної 

мережі, транспортної інфраструктури (міських зупинок громадського 

транспорту); 

- підвищення безпеки дорожнього руху та комфортності перевезень 

пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. 

 

Критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- оновлення на 30% парку автобусів, які працюють на міських автобусних 

маршрутах; 

- встановлення 6-ти світлофорних об‘єктів на найбільш навантажених 

перехрестях вулиць міста; 

- проектування та будівництво тролейбусної лінії "Європейська площа – 

вул.Є.Коновальця – вул.С.Петлюри – вул.О.Довженка – АС-2". 

 
Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- вдосконалення діючої маршрутної мережі громадського автотранспорту 

та відкриття нових автобусних маршрутів; 

- впровадження Комплексної схеми організації дорожнього руху в місті; 

- проведення конкурсу перевізників на здійснення перевезень на міських 

автобусних маршрутах; 

- проведення конкурсу на будівництво автобусних зупинок міського 

громадського транспорту. 

          

2.12. Міжнародне співробітництво та європейська інтеграція 

 

Основні цілі на 2010 рік: 

- вдосконалення співпраці з порідненими містами, адміністративно-

територіальними одиницями інших країн; 
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- покращення обізнаності громади міста щодо ЄС, перспектив 

європейської інтеграції України та її механізмів, забезпечення широкої 

суспільної підтримки європейського вибору України; 

- активізація залучення донорських коштів на вирішення актуальних 

проблем соціального та економічного розвитку міста. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- зростання обсягів обміну представниками міст; 

-  розширення  співпраці, особливо в таких пріоритетних напрямках, як 

енергозбереження  та інноваційна діяльність; 

- збільшення кількості залучених громадських організацій до проведення 

євроінтеграційних заходів на 5 відсотків;  

- зростання обсягів залучених донорських коштів на 5 відсотків; 

- організація обміну групами дітей для відпочинку в поріднених містах. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- забезпечення участі поріднених і партнерських міст в святкуванні Дня 

міста Івано-Франківська, травень; 

- участь представників міста у заходах, що проводяться в поріднених і 

партнерських містах, протягом року; 

- забезпечення офіційних делегацій представницькими матеріалами; 

- організація обміну групами шкільної  та студентської молоді з 

поріднених міст, організація міжнародних заходів, згідно Календарного 

плану міжнародної співпраці; 

- підготовка та проведення Дня Європи та Європейського тижня місцевої 

демократії, відповідно травень, жовтень; 

- проведення семінарів із залученням представників європейських установ 

з євроінтеграційних та євроатлантичних питань, протягом року; 

- підготовка, видання та розповсюдження друкованих матеріалів про 

діяльність міжнародних організацій (Європейської Комісії, Ради Європи, 

Організації Об‘єднаних Націй, НАТО та ін.); 

- проведення для представників місцевих ЗМІ прес-клубів із залученням 

представників європейських установ з євроінтеграційних та 

євроатлантичних питань, протягом року; 

- навчання на курсах іноземних мов для фахівців з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції; 

- підготовка і переклад на англійську мову проектів для отримання 

фінансування з міжнародних донорських організацій; 

- проведення тренінгів за участю громадських організацій з питань 

залучення міжнародної технічної допомоги; 

- забезпечення участі міста в європейських конкурсах (ПАРЄ). 

 

2.13.Співробітництво з міжнародними фінансовими та іншими 

донорськими організаціями: 
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 Забезпечення реалізації: 

- Проекту Фонду сприяння місцевому самоврядуванню ―Вдосконалення 

ефективного управління роздільного збору твердих побутових відходів в 

місті‖;  

- Українсько-німецького проекту технічного співробітництва GTZ 

―Енергоефективність у будівлях‖;  

- проекту АМР США ―Реформування системи теплопостачання міст‖ 

- проекту ЄБРР ―Підвищення кредитоспроможності м.Івано-Франківська;  

- проекту зі створення в місті ЦНАП за сприяння Швейцарського бюро  

співробітництва в Україні через Центр політико-правових реформ; 

- проекту „Розвиток міської інфраструктури‖ (КП „Івано-

Франківськводоекотехпром‖) за рахунок отримання кредиту Світового 

Банку; 

- проекту "Модернізація системи централізованого теплопостачання" 

(ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго") за рахунок отримання 

кредиту Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. 

 

3. Забезпечення гармонійного розвитку людини  

 

3.1. Грошові доходи населення  та заробітна плата  

Основна ціль на 2010 рік: 

Підвищення рівня заробітної плати працівникам підприємств, установ, 

організацій міста незалежно від форми власності шляхом випуску 

конкурентноспроможної продукції та збільшення продуктивності праці.  
 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- зростання розміру середньомісячної номінальної заробітної плати у 

2010р. не менш, ніж на 6% та доведення її розміру до 1775 грн.;  

- зменшення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно 

активних підприємствах не менш, як на 20%. 
 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- забезпечення своєчасної виплати поточної заробітної плати працівникам 

підприємств, установ, організацій міста; 

- вжиття заходів щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної 

плати працівникам економічно-активних підприємств міста шляхом 

постійного контролю за дотриманням графіків погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати, заслуховування керівників 

підприємств – боржників на засіданнях робочої групи у заступника 

міського голови, подання матеріалів у прокуратуру та інші виконавчі 

органи; 

- проведення заходів щодо детінізації заробітної плати шляхом 

здійснення перевірок суб‘єктів господарської діяльності; 
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- здійснення постійного контролю за дотриманням роботодавцями норм 

трудового законодавства щодо мінімальних гарантій в оплаті праці та 

укладання трудових угод з найманими працівниками; 

- зменшення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

підприємств – банкрутів; 

- проведення роз‘яснювальної роботи серед роботодавців та працівників 

про вимоги норм трудового законодавства. 

 

3.2. Регулювання ринку праці 

 

Основна ціль на 2010 рік: 

Забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового, 

організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для  

забезпечення зайнятості населення та соціального захисту від безробіття 

шляхом реалізації законів України ‖Про загальнообов‘язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття‖ та ‖Про зайнятість 

населення‖.  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- створення у 2010 році щонайменше 6150 нових робочих місць в усіх 

сферах економічної діяльності за рахунок всіх джерел фінансування; 

- залучення тимчасово безробітних на оплачувані громадські та сезонні 

роботи; 

- зменшення навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче 

місце (вакансій) до 19 осіб. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- реалізація заходів, передбачених Програмою зайнятості населення міста 

на 2010-2011 роки;                                                                                                  

- забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації безробітних громадян за професіями, які користуються 

попитом на ринку праці;                                                                                                                      

- здійснення професійної орієнтації молоді з метою формування 

професійних навиків та мотивації до вибору робітничих професій;  

- надання профорієнтаційної допомоги вивільнювальним працівникам, 

випускникам шкіл, молоді, жінкам шляхом направлення їх на навчання 

або підвищення кваліфікації під конкретні робочі місця на замовлення 

роботодавців; 

- забезпечення підготовки та перепідготовки інвалідів для подальшого їх 

працевлаштування;  

- посилення економічного стимулювання роботодавців на створення 

нових робочих місць для працевлаштування безробітних, особливо - з 

числа неконкурентноздатних осіб, за рахунок надання дотацій 
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роботодавцям з Фонду загальнообов‘язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття;  

- з метою надання практичної та юридичної допомоги підприємствам, 

установам та організаціям, підвищення рівня працевлаштування 

незайнятих громадян та безробітних постійно проводити ярмарки та 

міні-ярмарки вакансій, засідання "круглих столів". 

      
3.3. Пенсійне забезпечення 

 

Основні цілі на 2010 рік: 

- підвищення рівня соціального захисту  громадян у разі настання 

страхових випадків ( в тому числі пенсійного віку), передбачених 

Законом України ―Про загальнообов‘язкове державне пенсійне 

страхування‖; 

- наповнення бюджету Пенсійного фонду України для забезпечення  

своєчасного фінансування виплати пенсій; 

- зменшення заборгованості підприємств і організацій міста до бюджету 

Пенсійного фонду України; 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей : 

- забезпечення надходження власних доходів  бюджету Управління ПФУ 

в м.Івано-Франківську в сумі не менше, ніж 756,8 млн.грн. 

- проведення індексації пенсій відповідно до законодавства про 

індексацію грошових доходів населення та проведення підвищення 

розмірів пенсій при прийнятті законодавчих актів по даному питанню. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 р. 

- збільшення середніх розмірів пенсій; забезпечення своєчасного 

проведення перерахунку пенсій відповідно до змін, що вноситимуться 

до чинного пенсійного законодавства. 

- залучення фізичних осіб до добровільної участі у солідарній системі 

загальнообов‘язкового державного пенсійного страхування; 

- запобігання фактам ухилення від сплати страхових внесків; 

- забезпечення (спільно з органами державної  виконавчої служби) 

стягнення в примусовому  порядку сум заборгованості зі сплати 

страхових внесків на обов‘язкове державне пенсійне страхування, не 

сплачених своєчасно, та штрафних санкцій і пені за ці порушення; 

- проведення інформаційно-роз‘яснювальної роботи серед платників, 

застрахованих осіб та населення міста про умови набуття страхового 

стажу, порядок сплати страхових сум та порядок нарахування пенсій з 

метою більш повного залучення громадян підприємств та організацій до 

сплати страхових внесків; 

- призначення пенсій з використанням даних системи персоніфікованого 

обліку відомостей про застрахованих осіб з 1 липня 2000 р.; 
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- забезпечення платникам умов і  можливостей для подання до 

управління ПФУ в м.Івано-Франківську звітності в електронній формі з 

використанням електронного цифрового підпису; 

- збільшення обсягу та покращення якості адміністративних послуг, що 

надаються управлінням Пенсійного фонду України в місті Івано-

Франківську. 

 

3.4. Соціальний захист населення  

 

Основна ціль на 2010 рік: 

Удосконалення системи соціального захисту населення міста. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілі: 

- соціальна підтримка пільгових категорій громадян, зокрема, 

малозабезпечених та соціально незахищених осіб; 

- забезпечення безбар‘єрного середовища для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, їх адаптації в суспільстві, а також гідних 

умов проживання людей з особливими потребами (посилення їх 

соціального захисту, покращення медичного забезпечення, культурного 

обслуговування тощо). 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- забезпечення виконання заходів міської програми "Безбар‘єрний Івано-

Франківськ у 2008-2011 роках", зокрема вжиття (в межах компетенції) 

необхідних дієвих заходів щодо забезпечення особам з обмеженими 

можливостями доступу до об‘єктів охорони здоров‘я, освіти і науки, 

зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, 

фізкультури і спорту, об‘єктів житлового призначення, соціальної 

інфраструктури, адміністративних будинків, інформації та комунікації, 

громадського транспорту і зв‘язку; 

- удосконалення системи надання пільг, компенсацій та гарантій, 

створення умов переходу від системи соціального захисту, що 

ґрунтується на наданні пільг, до політики зростання доходів і підтримки 

незахищених верств населення. 

 

3.5. Розвиток охорони здоров’я 

 

Основні цілі на 2010 рік: 

- забезпечення доступності до медичної допомоги при гострих 

захворюваннях усіх категорій жителів міста; 

- недопущення спалахів інфекційних захворювань, виконання планів 

імунопрофілактики; 

- поліпшення стану здоров‘я дітей та вагітних жінок; 
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- реорганізація надання ургентної допомоги при гострій патології 

хірургічного профілю; 

- покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 

закладів міста. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- зменшення післяопераційної летальності на 30%; 

- зменшення середнього терміну перебування в стаціонарах міста на 0,5 

дня; 

- зниження рівня інсультів головного мозку на ґрунті гіпертонічної 

хвороби з 123,1 до 116,1 на 100 тис. населення; 

- зниження кількості діагностованих випадків раків в пізніх стадіях не 

менше, ніж на 3%; 

- зменшення темпів росту інфікованості жителів міста вірусом 

імунодефіциту. 

 

Основні завдання і заходи на 2010 рік: 

- забезпечення відділень загальної практики – сімейної медицини 

обладнанням і устаткуванням у відповідності до табеля; 

- виконання плану підвищення кваліфікації медичних працівників; 

- закупівля життєво необхідних медикаментів для дітей і дорослих з 

числа декретованих контингентів; 

- розробка і впровадження нових комп‘ютерних програм в систему 

управління лікувальними закладами; 

- впровадження новітніх методів діагностики шляхом реорганізації 

роботи лабораторної служби; 

- запровадження ендоваскулярної інтервенційної кардіохіргії. 

 

Мережа лікарняних закладів 

 

Показники Одиниц

я 

виміру 

2008

р 

2009

р 

 

2010 р. 

прогно

з 

2010р 

до 

2009р.

% 

Кількість лікувально-

профілактичних закладів 

(без диспансерів) 

шт. 11 11 11 100 

Кількість лікарських  

амбулаторно-поліклінічних 

закладів (самостійних) без 

стоматологічних 

шт. 4 4 4 100 

Показники Одиниц

я 

виміру 

2008

р 

2009

р 

 

2010 р. 

прогно

з 

2010р 

до 

2009р.
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% 

Кількість станцій (відділень) 

швидкої медичної допомоги 

(самостійних і тих що 

перебувають у складі інших 

закладів) 

шт. 1 1 1 100 

Кількість санепідстанцій 

(самостійних і тих що 

перебувають у складі інших 

закладів) 

шт. 1 1 1 100 

Введення в експлуатацію 

лікарень та амбулаторно-

поліклінічних закладів всього. 

шт. - - - - 

 

Показники здоров’я населення 
Показники  Одиниця 

виміру 

2007р 2008р. 2009р. 

очік. 

2010р. 

прогноз 

2010р 

прогноз 

 до 

2009р.% 
Загальна смертність на 1 

тис. населення 

К-сть 

випадків 
9,2 8,8 7,8 6,9 88,6 

В тому числі: К-сть 

випадків 
     

- хв. системи кровообігу К-сть 

випадків 
5,4 5,1 4,8 4,5 94,1 

- травми та отруєння К-сть 

випадків 
0,8 0,7 0,6 0,5 85,7 

- злоякісні новоутвори К-сть 

випадків 
1,5 1,7 1,7 1,7 100,0 

- материнська смертність 

на 10 тис. новонароджених 

К-сть 

випадків 
- - - - - 

- смертність дітей до 1–го 

року життя на 1000 

новонароджених 

К-сть 

випадків 
8,3%

0 

6,4%

0 

6,4%

0 

6,4%0 100,0 

- захворюваність населення 

за основними видами на 10 

тис. населення 

К-сть 

випадків 
86,3 87,5 87,8 88,1 100,3 

В тому числі: К-сть 

випадків 
     

- хвороби системи 

кровообігу 

К-сть 

випадків 
851,1 641,8 635,4 629,0 99,0 

- злоякісні новоутворення К-сть 

випадків 
26,8 27,9 28,3 28,7 101,4 

- травми та отруєння та 

деякі інші наслідки 

зовнішніх причин 

К-сть 

випадків 
373,8 323,8 303,7 284,6 93,7 

- хвороби органів дихання  3672,8 4005,3 4103,5 4202,0 102,4 

- кількість ВІЛ К-сть 

випадків 
0,7 1,2 1,5 1,9 125,0 
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інфікованих, що 

перебувають на обліку у 

медичних закладах на 

кінець року 

- кількість СНІД, що 

перебувають на обліку у 

медичних закладах на 

кінець року 

К-сть 

випадків 
0,1 0,2 0,2 0,2 100 

 

Показники розвитку установ охорони здоров’я 

 
Показники Одини

ця 

виміру 

2007р. 2008р. 2009р. 

очік. 

2010р. 

прогноз 

2010р. 

прогно

з до 

2009р.

% 

К-сть лікарів усіх 

спеціальностей 

осіб 995 1018 1096 1180 107,7 

у т.ч. на 10 тис. населення осіб 42,5 43,2 46 49,1 106,7 

К-сть населення на 1 лікаря осіб 235,2 231,3 216 

 

201,3 93,1 

К-сть середнього 

медперсоналу 

осіб 1689 1681 1765 1852 104,9 

у т.ч. на 10 тис. населення  осіб 72,2 71,4 74,5 78 104,3 

К-сть населення на 1 

середнього медпрацівника 

осіб 138,6 140,1 134,2 128,2 95,5 

К-сть лікарняних ліжок ліжок 1095 1095 1095 1095 100,0 

у т.ч. на 10 тис. насел. ліжок 46,8 46,5 46,2 46,1 99,7 

Місткість амбулаторно-

поліклінічних закладів на 10 

тис. населення 

відвід. 

за зміну 

74,7 75,7 76,3 76,8 100,7 

Відвідувань за зміну осіб 1870 1870 1870 1870 100,0 

 

3.6. Розвиток освіти міста 
 

Основна мета на 2010  рік: 

Створення умов для розвитку особистості шляхом забезпечення 

громадянам  рівного доступу до якісної шкільної, дошкільної та 

позашкільної освіти.  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію мети: 

- збільшення на 7% охоплення дітей дошкільного віку дошкільною 

освітою; 

- збільшення на 5% охоплення учнів позашкільною освітою; 

- зменшення на 6% кількості учнів, що навчатимуться у загальноосвітніх 

школах у другу зміну. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 
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- будівництво та капітальний ремонт приміщень закладів освіти з метою 

розширення їхньої мережі відповідно до потреб громади міста та 

створення комфортних умов для навчання і виховання дітей:  

 відновлення роботи дошкільного навчального закладу №17 

«Ромашка» на вул. Вовчинецька, 210; 

 відкриття загальноосвітнього навчального закладу по вул. 

Гординського, поступове розв‘язання проблеми навчання 

школярів у другу зміну; 

 завершення капітального ремонту басейнів дошкільних 

навчальних закладів  № 10 ―Катруся‖, №18 ―Зернятко‖, №28 

―Квітка Карпат‖. 

 завершення капітального ремонту покрівель ЗШ № 19, ДНЗ № 28, 

капітальний ремонт даху у гімназії № 2,  гімназії № 3, ЗШ № 21.  

 здійснення реконструкції санвузлів у ЗШ № 22, 25, ДЮСШ № 2, 

ДНЗ № 9, 15; 

- зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів 

освіти міста через реалізацію Програми "Освіта" м.Івано-Франківська на 

2008-2011р.р.»: 

 облаштування взірцевих сучасних навчальних кабінетів із різних 

предметів із  забезпеченням необхідного навчального приладдя. 

 облаштування Центру патріотичного виховання ім. Степана 

Бандери. 

 забезпечення учнів перших класів усіх загальноосвітніх шкіл 

міста партами з регулюванням висоти.  

- реалізація загальноміської програми з енергозбереження: 

 заміна пічного опалення на альтернативне  у дошкільних 

навчальних закладах №5 ―Теремок‖, №6 ―Колобок‖. 

 заміна віконних та дверних конструкцій у закладах освіти міста 

відповідно до програми з енергозбереження. 

 заміна освітлювальних приладів у навчальних класах та кабінетах 

загальноосвітніх шкіл міста відповідно до програми з 

енергозбереження; 

- реалізація заходів щодо здійснення безперешкодного доступу до усіх 

приміщень закладів освіти міста, забезпечення комплексної реабілітації 

хворих дітей, інтеграція їх у суспільство: 

 встановлення пандусу біля ДНЗ № 34 ―Незабудка‖ для дітей з 

вадами зору; 

- реалізація протипожежних заходів шляхом встановлення кнопок 

тривожної сигналізації в усіх закладах освіти міста.  
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Показники розвитку освіти 

 
Показники Одиниця 

виміру 

2008-

2009р. 

навч.  

роки 

2010р., 

прогноз 

% 2010р.  

до 2009р. 

Кількість дошкільних навчальних закладів  одиниць 28 29 103,6 

Кількість дітей у дошкільних навчальних 

закладах  

тис. осіб 7,3 7,6 104,1 

Кількість середніх навчальних закладів одиниць 42 43 102,3 

Кількість дітей у середніх навчальних 

закладах 

тис. осіб 22,0 22,3 101,5 

Кількість позашкільних навчальних закладів одиниць 10 10 100 

Кількість дітей у позашкільних навчальних 

закладах 

тис. осіб 8,9 9,2 102,7 

 

3.7. Розвиток туристичної галузі в місті 

 

Основна мета на 2010 рік: 

- розвиток туристичної інфраструктури в напрямках: збереження 

архітектурної спадщини; розширення музейних експозицій; 

розбудова відпочинково-розважальних закладів та ін.;  

- створення нових туристичних продуктів та туристично-екскурсійних 

маршрутів; 

- запровадження загальноєвропейських стандартів з надання 

готельних та екскурсійних послуг; 

- формування позитивного туристичного іміджу міста як 

«туристичних воріт» в Карпати. 

-  

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- зростання туристичних потоків в місто на 20% до 35 тисяч осіб; 

- збільшення обсягів наданих туристам послуг на 30%;    

- збільшення платежів туристичних операторів та агентів до бюджету 

на 10-15% до 1,2 млн.грн; 

- збільшення кількості екскурсійних, туристичних маршрутів до 21; 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- забезпечення сталого розвитку туризму шляхом реалізації заходів 

«Програми розвитку туристичної інфраструктури міста Івано-

Франківська на 2007-2011 рр.»; 
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- розвиток нових видів екскурсійного туризму, розширення мережі та 

облаштування туристичних маршрутів шляхом встановлення на 

території міста відповідних інформаційних щитів; 

- поновлення реєстру об‘єктів туристичної інфраструктури; 

- сприяння щодо реконструкції та будівництва об‘єктів туристичної 

інфраструктури; 

- сприяння та підтримка проектів з розвитку туризму шляхом 

організації конкурсів серед навчальних закладів туристичної галузі 

міста та їх фінансування за рахунок коштів, передбачених 

«Програмою розвитку туристичної інфраструктури міста Івано-

Франківська на 2007-2011 рр.»; 

- проведення презентацій туристичного потенціалу міста для 

туристичних операторів, турагентів та Центру Туристичної 

Інформації; 

- здійснення рекламно-інформаційної діяльності для поширення 

інформації про туристичні можливості міста на вітчизняних та 

закордонних виставкових заходах, форумах; 

- підтримка мережі туристично-інформаційних центрів, розташованих 

в місті та районних центрах в області; 

- організація та підтримка фестивалів і традиційних дійств: «Свято 

ковалів», «Прикарпатський вернісаж», «Різдво в Карпатах» та ін.; 

- підвищення рівня кваліфікації фахівців екскурсійної діяльності 

шляхом створення навчально-консультаційного центру на базі 

«Івано-Франківської туристсько-краєзнавчої спілки»; 

- розробка та видання друкованих інформаційно-промоційних 

матеріалів про місто Івано-Франківськ; 

- встановлення туристичної сервісно-інформаційної інфраструктури 

(банери, бігборди, сітілайти; інформаційні щити) на місцях великого 

скупчення людей та при в‘їзді в місто.        

 
3.8. Розвиток культури  

 

Основні цілі на 2010 рік: 

- реалізація державної політики в галузі культури з урахуванням 

особливостей соціально-культурного середовища міста; 

- створення умов для розвитку культури в місті. 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів та установ культури 

міста; 

- реалізація державної політики в галузі охорони культурної спадщини; 

- розробка Концепції діяльності відділу охорони культурної спадщини на 

5 років. 

 

Кількісні  критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 
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- збагачення змісту та вдосконалення форм діяльності культурно-освітніх 

закладів; 

- збільшення кількості читачів бібліотек та обсягів поповнення 

бібліотечних фондів новими виданнями; 

- збільшення кількості учнів шкіл естетичного виховання; 

- організація змістовного дозвілля мешканців та гостей міста; 

- проведення паспортизації близько 10% (всього 550 об‘єктів) пам‘яток 

архітектури місцевого значення. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

- інвентаризація та паспортизація об‘єктів культурної спадщини міста; 

- визначення першочергових об‘єктів археологічних досліджень (в межах 

колишньої фортеці); 

- встановлення зон археологічних ареалів на території міста; 

- розробка програми надання адмінпослуг в пам‘яткоохоронній сфері 

дозвільної системи; 

- популяризація культурних надбань міста шляхом проведення 

культурно-мистецьких заходів міжнародного та загальноукраїнського 

рівня: 

 Міжнародний туристично-мистецький фестиваль «Різдво в 

Карпатах» у січні 2010 року; 

 ІІ Міський відкритий конкурс юних виконавців на духових та 

ударних інструментах у березні 2010 року; 

 Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» у квітні 2010 

року; 

- підтримка муніципальних та аматорських творчих колективів; 

- здійснення концертно-гастрольної діяльності мистецьких колективів в 

межах України та за кордоном; 

- участь учнів Івано-Франківської дитячої музичної школи № 2 у 

міжнародній програмі ЄС «Музика об‘єднує народи» (м.Жешув,  

Польща); 

- поповнення книжкового фонду бібліотек міста; 

- впровадження у діяльність бібліотек новітніх технологій та 

використання Інтернет мережі; 

- проведення реконструкції Центрального Народного дому;  

- виконання проектно-вишукувальних робіт на будівництво дитячої 

музичної школи № 1, на проведення реконструкції будівлі по вул. 

Незалежності, 69 та Народного дому «Княгинин». 

 
3.9. Демографічний розвиток, підтримка сімей, молоді та забезпечення 

гендерної рівності. 

 

Основні цілі на 2010 рік: 
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- збереження позитивної динаміки природного приросту населення та 

надання міграційним процесам урівноваженого характеру; 

- забезпечення соціального захисту населення; 

- забезпечення реалізації в місті державної політики з питань сім‘ї, 

дітей, молоді, забезпечення гендерної рівності; 

- профілактика та попередження насильства в сім‘ї; 

- організація оздоровлення дітей та молоді; 

- сприяння молодіжним, дитячим, жіночим та іншим організаціям у 

реалізації проектів щодо сім‘ї, дітей та молоді; 

- профілактика негативних явищ серед молоді, формування здорового 

способу життя, сприяння розвитку молодіжних ініціатив; 

- запобігання поширенню явища дитячої безпритульності в місті, 

сприяння реінтеграції дітей, які опинилися в складних життєвих 

ситуаціях. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- збільшення середньорічної чисельності населення міської ради до 

240,2 тис. осіб; 

- забезпечення оздоровчими послугами до 60 відсотків дітей 

шкільного віку; 

- зменшення кількості випадків насильства в сім‘ї; 

- збільшення на 10 відсотків кількості молоді, що активно працює у 

складі молодіжних громадських організацій; 

- забезпечення підготовки документів для присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня» на 15 матерів, що народили та 

виховали до 8-річного віку п‘ять та більше дітей;  

- збільшення до 10 відсотків кількості дітей та молоді, охоплених 

соціальними послугами центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та 

молоді; 

- збільшення до 40 відсотків кількості сімей, які в результаті 

соціального супроводу МЦСССДМ подолали кризову ситуацію; 

- забезпечення надання соціальних послуг 100 відсоткам випускників 

шкіл-інтернатів з числа міських дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- створення 2 прийомних сімей; 

- забезпечення постійного відвідування 30-ти вихованцями міського 

Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Дивосвіт»; 

- забезпечення перебування 40 осіб у соціально-реабілітаційному 

центрі матері та дитини «Містечко милосердя Святого Миколая»; 

- забезпечення навчання в Івано-Франківській філії  ВМУРоЛ 

«Україна» 15 студентів з особливими потребами; 

- спорудження 10 дитячих спортивних та ігрових майданчиків в 

мікрорайонах міста; 
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- сприяння в профорієнтації, організації проведення майстер-класів 

для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому 

числі дітей трудових емігрантів; 

- співпраця з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, 

що працюють в інтересах дітей з питань подолання дитячої 

безпритульності та бездоглядності; 

- створення незалежного дитячого медіа-центру для проведення 

дитячих програм; 

- сприяння налагодженню втрачених зв‘язків дітей з батьками, які 

виїхали з метою працевлаштування і тривалий час проживають за 

кордоном. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік.  

 створення широкої мережі державних та недержавних служб соціальної 

допомоги; 

 створення економічних, культурних та соціальних умов для зміцнення 

та функціонування сім‘ї, авторитету та стійкості шлюбу; 

 посилення охорони праці; 

 забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих оздоровчих 

закладах, налагодження співпраці з громадськими, релігійними 

організаціями, благодійними фондами щодо оздоровлення дітей та 

молоді, організація вишкільно-оздоровчих таборів;  

 проведення V Форуму молоді міста Івано-Франківська; 

 сприяння у реалізації проектів міськими громадськими організаціями; 

 підтримка творчої та обдарованої молоді шляхом проведення 

фестивалів, конкурсів, виставок, відпочинкових заходів; 

 продовження впровадження міських програм «Чорний ліс» та «Діти 

міста»; 

 підтримка молоді з функціональними обмеженнями шляхом 

продовження Програми дистанційного навчання студентів з особливими 

потребами та забезпечення діяльності міського центру соціально-

психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями «Дивосвіт»; 

 підтримка альтернативних форм надання допомоги сім‘ям, що 

опинились у складних життєвих обставинах, шляхом сприяння 

діяльності соціально-реабілітаційного центру матері та дитини 

«Містечко милосердя Святого Миколая»; 

 підготовка документів на присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня» матерям міста, що народили та виховали до 8-річного віку 

п‘ятеро та більше дітей; 

 сприяння працевлаштуванню молоді шляхом функціонування 

спеціалізованої служби «Молодіжне агентство зайнятості» та клубу 

«Шанс»; 
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 впровадження міської Програми будівництва та реконструкції малих 

архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових майданчиків в 

мікрорайонах міста.  

 
3.10. Розвиток фізичної культури і спорту 

 

Основна ціль на 2010 рік: 

Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності 

кожного мешканця, досягнення ними достатнього рівня фізичної та 

функціональної підготовленості, задоволення видовищних спортивних 

запитів населення. 

 

Кількісні  критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- підвищення рівня залучення мешканців міста до занять фізичною 

культурою і спортом до 20 відсотків від загальної кількості населення 

міста; 

- залучення до занять в спортивних школах учнівської молоді до 30 

відсотків від загальної кількості; 

- збільшення на 2 одиниці облаштованих спортивних майданчиків за 

місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення. 

 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

 реалізація міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2007- 2011 роки; 

 збереження та утримання мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

усіх типів;  

 будівництво та облаштування сучасних спортивних майданчиків за 

місцем проживання та у місцях масового відпочинку мешканців міста; 

 проведення літніх молодіжних ігор міста; 

 забезпечення підготовки спортсменів міста для участі в зимових ХХІ 

Олімпійських і Х Параолімпійських іграх 2010 року, чемпіонатах світу 

та Європи, Всесвітніх універсіадах, проведення оптимальної кількості 

міських змагань і навчально - тренувальних зборів та участь 

спортсменів, членів збірних команд України в обласних, національних 

та міжнародних змаганнях; 

 фінансова допомога спортивним клубам та спортивним організаціям 

міста. 

 

4. Розвиток сіл, що входять до Івано-Франківської міської ради 

 

 Головна мета – забезпечення розвитку територіальної громади сіл 

на основі подальшого економічного зростання, покращення 

інфраструктури, санітарно-екологічної ситуації та благоустрою сіл, 

залучення громадськості до суспільного життя,  ширше представлення сіл 
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на загальноміських заходах, підвищення рівня духовності та культури 

сільських жителів. 

 

4.1.ВВООВВЧЧИИННЕЕЦЦЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

 

Оцінка поточної ситуації 

 За кошти сільського бюджету проведено: 

- реконструкцію зовнішнього освітлення вулиць села (встановлення 

опор, заміна ліній на кабельні, встановлення нових світильників) на 

суму 298,0 тис.грн.; 

- будівництво мереж водопостачання та водовідведення вулиць 

Лугова, Гайова, Вовчинецька, Місячна на суму 300,0 тис.грн.; 

- проектні роботи по будівництву дитячого садка на суму 40,0 

тис.грн.; 

- роботи з будівництва будинку культури на суму 800,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт доріг вулиць Лісової та Лугової на суму 100,0 

тис.грн.; 

- благоустрій території села на суму 121,0 тис.грн. 

За кошти інвесторів проведено: 

 капітальний ремонт дороги по вул. Вовчинецька на суму 300,0 

тис.грн.; 

 реконструкцію та капітальний ремонт будинку ЗШ І-ІІ ступенів 

(заміна і утеплення даху, зовнішнє утеплення стін та декоративна 

штукатурка) на суму 570 тис.грн.; 

 реконструкцію сільського стадіону на суму 150,0 тис.грн. 

 

Основна ціль: Вирішення екологічної проблеми, що виникла навколо 

річки Рутка, яка потребує співфінансування з державного, обласного та 

міського бюджетів 

 

Основне завдання: 

 проведення проектно-вишукувальних робіт щодо вирішення 

проблеми витоку річки Рутка.  

 

Показники соціально-економічного розвитку села Вовчинці 

 

Загальна земельна площа, га - 976,0 га 

  
Одиниці 

виміру 

2008р. 

звіт 
2009р.  

2010р. 

прогноз 

2010р. 

у % до 

2009р. 

1 2 3 4 5 6 

Кількість господарських дворів одиниць 814 830 836  100,7 

Кількість сімей одиниць     

Кількість мешканців села, всього  осіб 2752 2892 3010  104,1 

в тому числі        
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 - чоловіків % 44,5 47,6  46,5 х 

 - жінок % 55,5 52,4  53,5 х 

Кількість народжених  осіб 26 26 30  115,4 

Кількість померлих  осіб 41 29 30  103,4 

Діти віком 0-15 років  осіб 430 433 445  102,8 

 - у % до всього населення села % 15,6 15 14,8  х 

Осіб старше працездатного віку, всього осіб 480 494 530  107,3 

-у % до всього населення села % 17,4 17,1  17,6 х 

Працездатне населення, всього  осіб 1670 1694 1721 101,6 

-у % до всього населення села % 60,7 58,6 57,2  х 

Зайняте населення, всього осіб 1020 1020 1000  98,0 

 - у % до всього працездатного населення 

села 
% 61,1 60,2 58,1  

х 

Кількість безробітних, зареєстрованих у 

службі зайнятості 
осіб 20 14 20  142,9 

Бюджет села:        

дохідна частина, всього тис.грн. 4478,2 891,3 1000,0 112,2 

видатки тис.грн. 2332,5 1915,0 1700,0 88,8 

Площа с/г угідь, визначених для паювання га - - - - 

Кількість виданих державних актів на 

право приватної власності на землю 

власникам сертифікатів 

одиниць - - - - 

Із загальної площі земельних паїв землі 

передані в оренду юридичним особам га - - - - 

Площа земельних паїв, передана 

особистим селянським господарствам га - - - - 

Кількіть сільськогосподарських 

юридичних осіб, створених на території 

села, всього 

одиниць - - - - 

з них:   - - - - 

фермерських господарств одиниць - - - - 

в них землі всього: га - - - - 

в т.ч. орендованої га - - - - 

приватно-орендних підприємств одиниць - - - - 

в них землі всього: га - - - - 

в т.ч. орендованої га - - - - 

ТзОВ   - - - - 

в них землі всього: га - - - - 

в т.ч. орендованої га - - - - 

сільськогосподарських виробничих 

кооперативів 
одиниць - - - - 

в них землі всього:   - - - - 

в т.ч. орендованої        

Інші види вказати)         

Виплата орендної плати за землю грн. 361520 570000 570000  100,0 

Кількість суб'єктів підприємницької 

діяльності - юридичних осіб  
одиниць 27 25 25  

100,0 
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Кількість суб'єктів підприємницької 

діяльності - фізичних осіб  
осіб 13 12 12 

100,0 

Кількість об'єктів торгівлі одиниць 3 3 5  166,7 

Кількість закладів харчування одиниць - - - - 

Кількість шкіл одиниць 1 1 1  100,0 

Кількість учнівських місць місць 300 300 300  100,0 

Кількість дошкільних закладів одиниць - - - - 

Кількість місць в дошкільних закладах місць - - - - 

Медичні заклади одиниць 1 1 1  100,0 

Аптеки одиниць - - - - 

Заклади культури одиниць - 1 1  100,0 

Забезпеченість населення основними 

домашніми телефонними апаратами одиниць 600 700,0 720  
102,9 

Газифікація 
к-сть буд.  
довж.км     787 800 800  

100,0 

Водопроводи к-сть буд.  

довж.км       50 
 

Житлові будинки комунальної власності: одиниць     

кількість будинків одиниць 1 1 1  100,0 

в них квартир одиниць 8 8 8  100,0 

 

  

44..22..  ККРРИИХХІІВВЕЕЦЦЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

 

Оцінка поточної ситуації: 

Протягом 9 місяців 2009 року проведено: 

- поточний ремонт зовнішнього освітлення 4 вулиць: Сірка, Кобзаря, 

Межева, Кераміків на загальну суму 154,8 тис.грн. та поточний 

ремонт світильників зовнішнього освітлення з заміною 

комплектуючих на суму 13,8 тис.грн; 

- здійснено ремонт дорожнього покриття вул. І. Сірка; 

- поточний ремонт покрівлі адмінбудинку сільської ради на суму 24,5 

тис.грн.; 

- капітальний ремонт дорожнього покриття методом просочування 4 

вулиць: Кобзаря, Межева, Кераміків, 22-січня на загальну суму 524,5 

тис.грн.; 

- поточний ремонт приміщення Народного дому на суму 9,3 тис.грн.; 

- влаштування огорожі старого цвинтаря на суму 26,8 тис.грн.; 

- придбано і встановлено вуличні вказівники на суму 18,8 тис.грн. 

 

Основні завдання на 2010 рік: 

- будівництво зовнішнього освітлення на вулицях: Бистрицька, 

Місячна, Веселкова; 

- проведення капітального ремонту доріг на вулицях: Аматорська, 24-

серпня, Садова; 
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- будівництво каналізаційного колектора; 

- будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям; 

- проведення ремонту фасаду Народного дому; 

- проведення капітального ремонту адмінприміщення під сільський 

амбулаторій, музей та сільську бібліотеку на вулиці 22-січня; 

- встановлення дитячих майданчиків; 

- встановлення вуличних вказівників. 

 

Показники соціально-економічного розвитку села Крихівці 

 

Загальна земельна площа, га - 830 га 

  
Одиниці 

виміру 

2008р. 

звіт 
2009р.  

2010р. 

прогноз 

2010р. 

у % до 

2009р. 

1 2 3 4 5 6 

Кількість господарських дворів одиниць 1473 1542 1570 101,8 

Кількість сімей одиниць 869 943 977 103,6 

Кількість мешканців села, всього  осіб 4800 4865 4920 101,1 

в тому числі       

 - чоловіків % 48,1 47,9 48,0 х 

 - жінок % 51,9 52,1 52,0 х 

Кількість народжених  осіб 54 54 55 101,9 

Кількість померлих  осіб 51 57 56 98,2 

Діти віком 0-15 років  осіб 907 946 980 103,6 

 - у % до всього населення села % 18,9 19,4 19,9 х 

Осіб старше працездатного віку, всього осіб 736 700 700 100,0 

-у % до всього населення села % 15,3 14,4 14,2 х 

Працездатне населення, всього  осіб 3295 3328 3350 100,7 

-у % до всього населення села % 68,6 68,4 68,1 х 

Зайняте населення, всього осіб 1452 1480 1510 102,0 

 - у % до всього працездатного населення 

села 
% 44,1 44,5 45,1 х 

Кількість безробітних, зареєстрованих у 

службі зайнятості 
осіб 100 70 65 92,9 

Бюджет села:       

дохідна частина, всього тис.грн. 1129 1898,7 1830 96,4 

видатки тис.грн. 675,9 2246,5 1830 81,5 

Площа с/г угідь, визначених для паювання га - - - - 

Кількість виданих державних актів на 

право приватної власності на землю 

власникам сертифікатів 

одиниць - - - - 

Із загальної площі земельних паїв землі 

передані в оренду юридичним особам га - - - - 

Площа земельних паїв, передана 

особистим селянським господарствам га - - - - 

Кількіть сільськогосподарських 

юридичних осіб, створених на території одиниць - - - - 
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села, всього 

з них:   - - - - 

фермерських господарств одиниць - - - - 

в них землі всього: га - - - - 

в т.ч. орендованої га - - - - 

приватно-орендних підприємств одиниць 31 29 26 89,7 

в них землі всього: га 34,8 33,92 34,33 101,2 

в т.ч. орендованої га 33,84 31,55 31,14 98,7 

ТзОВ   7 8 8 100,0 

в них землі всього: га 7,50 8,74 8,74 100,0 

в т.ч. орендованої га 4,93 6,17 6,17 100,0 

сільськогосподарських виробничих 

кооперативів 
одиниць - - - - 

в них землі всього:   - - - - 

в т.ч. орендованої   - - - - 

Інші види вказати)    - - - - 

Виплата орендної плати за землю грн. 559776 767252 761753 99,3 

Кількість суб'єктів підприємницької 

діяльності - юридичних осіб  
одиниць 14 13 13 100,0 

Кількість суб'єктів підприємницької 

діяльності - фізичних осіб  
осіб 21 17 14 82,4 

Кількість об'єктів торгівлі одиниць 12 12 14 116,7 

Кількість закладів харчування одиниць 2 2 3 150,0 

Кількість шкіл одиниць 1 1 1 100,0 

Кількість учнівських місць місць 311 311 311 100,0 

Кількість дошкільних закладів одиниць - - - - 

Кількість місць в дошкільних закладах місць - - - - 

Медичні заклади одиниць 1 1 2 200,0 

Аптеки одиниць 1 1 1 100,0 

Заклади культури одиниць 2 2 2 100,0 

Забезпеченість населення основними 

домашніми телефонними апаратами 
одиниць 514 547 600 109,7 

Газифікація к-сть буд.  

довж.км     816 824 850 103,2 

Водопроводи к-сть буд.  

довж.км     82 97 110 113,4 

Житлові будинки комунальної власності: одиниць     

кількість будинків одиниць 2 2 2 100,0 

в них квартир одиниць 39 39 39 100,0 

  

44..33..  ММИИККИИТТИИННЕЕЦЦЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

  

Оцінка поточної ситуації: 

- здійснено реконструкцію зовнішнього освітлення; 

- продовжується будівництво водопровідних та каналізаційних       

мереж ;           
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- проведено ремонт церкви та благоустрій прилеглої території та 

кладовищ; 

- випущено альманах "Первоцвіт з піснею у нове тисячоліття"; 

- проведено святкування 110-річниці хору "Первоцвіт". 

 

Основні завдання на 2010 рік: 

- завершення будівництва водопровідних та каналізаційних мереж; 

- встановлення зовнішнього освітлення; 

- поточний та капітальний ремонт доріг; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції 

Народного дому; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва 

дитячого садка; 

- проведення благоустрою, ремонту даху сільської школи, а також 

стадіону, спортмайданчиків. 

 

 

Показники соціально-економічного розвитку села Микитинці 

 
Загальна земельна площа, га – 1229 га 

  
Одиниці 

виміру 

2008р. 

звіт 
2009р.  

2010р. 

прогноз 

2010р. 

у % до 

2009р. 

1 2 3 4 5 6 

Кількість господарських дворів одиниць 751 782 820 104,9 

Кількість сімей одиниць 1320 1627 1700 104,5 

Кількість мешканців села, всього  осіб 3151 3154 3240 102,7 

в тому числі       

 - чоловіків % 44,0 44,2 44,5 х 

 - жінок % 56,0 55,8 55,5 х 

Кількість народжених  осіб 21 14 20 142,9 

Кількість померлих  осіб 28 29 27 93,1 

Діти віком 0-15 років  осіб 441 462 530 114,7 

 - у % до всього населення села % 13,4 14,6 16,4 х 

Осіб старше працездатного віку, всього осіб 575 710 760 107,0 

-у % до всього населення села % 18,2 22,5 23,5 х 

Працездатне населення, всього  осіб 2135 1993 1950 97,8 

-у % до всього населення села % 67,8 63,2 60,2 х 

Зайняте населення, всього осіб 2081 1927 1875 97,3 

 - у % до всього працездатного населення 

села 
% 97,5 96,7 96,2 х 

Кількість безробітних, зареєстрованих у 

службі зайнятості 
осіб 54 66 75 113,6 

Бюджет села:       

дохідна частина, всього тис.грн. 1641,3 2121,6 2227,7 105,0 

видатки тис.грн. 1643,3 2142,9 2220,0 103,6 
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Площа с/г угідь, визначених для 

паювання 
га - - - - 

Кількість виданих державних актів на 

право приватної власності на землю 

власникам сертифікатів 

одиниць - - - - 

Із загальної площі земельних паїв землі 

передані в оренду юридичним особам га - - - - 

Площа земельних паїв, передана 

особистим селянським господарствам га - - - - 

Кількіть сільськогосподарських 

юридичних осіб, створених на території 

села, всього 

одиниць - - - - 

з них:       

фермерських господарств одиниць - 2 2 100,0 

в них землі всього: га - 4,0 4,0 100,0 

в т.ч. орендованої га - 4,0 4,0 100,0 

приватно-орендних підприємств одиниць - - - - 

в них землі всього: га - - - - 

в т.ч. орендованої га - - - - 

ТзОВ   - - - - 

в них землі всього: га - - - - 

в т.ч. орендованої га - - - - 

сільськогосподарських виробничих 

кооперативів 
одиниць - - - - 

в них землі всього: га  - - - - 

в т.ч. орендованої   - - - - 

Інші види вказати) постійного 

користування 
 га - - - - 

Виплата орендної плати за землю грн. 593600 1040000 1550000 149,0 

Кількість суб'єктів підприємницької 

діяльності - юридичних осіб  
одиниць 34 30 30 100,0 

Кількість суб'єктів підприємницької 

діяльності - фізичних осіб  
осіб 20 30 30 100,0 

Кількість об'єктів торгівлі одиниць 16 16 16 100,0 

Кількість закладів харчування одиниць 10 11 12 109,1 

Кількість шкіл одиниць 1 1 1 100,0 

Кількість учнівських місць місць 241 245 260 106,1 

Кількість дошкільних закладів одиниць - - - - 

Кількість місць в дошкільних закладах місць - - - - 

Медичні заклади одиниць 1 1 1 100,0 

Аптеки одиниць - - - - 

Заклади культури одиниць 1 1 1 100,0 

Забезпеченість населення основними 

домашніми телефонними апаратами одиниць 700 730 750 102,7 

Газифікація 
к-сть буд.  
довж.км     736         798  820   102,8   

Водопроводи к-сть буд.  

довж.км     446 680 700 102,9 
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Житлові будинки комунальної власності: одиниць - - - - 

кількість будинків одиниць - - - - 

в них квартир одиниць - - - - 

 

44..44..  УУГГООРРННИИЦЦЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

 

Оцінка поточної ситуації: 

 відкрито 2 дошкільні групи на базі обласної школи-інтернату;  

 обладнано молитовну каплицю св. Миколая в ЗОШ; 

 оновлено зовнішній фасад Народного дому, замінено вікна та двері 

на металопластикові, встановлено конвектор, реконструйовано літню 

площадку;  

 на території села встановлено 4 дитячі майданчики та спортивний 

майданчик на сільському стадіоні;  

 розпочато роботи по будівництву скверу та встановленню 

пам‘ятника Степану Ленкавському;  

 завершено роботи по заміні світильників зовнішнього освітлення на 

сучасні енергозберагіючі;  

 проведено ямковий ремонт асфальтовим покриттям вулиць: 

Повстанців, Прикарпатської, Підкови; капітальний ремонт 

асфальтовим покриттям частини вул.Федорченко; ремонт щебеневим 

покриттям вулиць: Купальської, Садової, Новорічної; облаштовано 

проїзд з вул. Новорічної на вул. Львівську щебеневим та 

асфальтовим покриттям; 

Роботи виконувались за кошти сільського, міського, обласного 

бюджетів і за кошти спонсорів та меценатів. 

 

Основні завдання на 2010 рік: 

 завершення будівництва нового приміщення адмінбудинку;  

 початок робіт з реконструкції існуючого приміщення адмінбудинку 

під відділення сімейної медицини;  

 облаштування скверу зі встановленням пам‘ятника;  

 продовження будівництва каналізаційних мереж;  

 розробка проекту нового житлового масиву;  

 продовження робіт з ремонту доріг. 

 

 

 

 

Показники соціально-економічного розвитку села Угорники 

 

Загальна земельна площа, га –734 га 

  
Одиниці 

виміру 

2008р. 

звіт 
2009р.  

2010р. 

прогноз 

2010р. 

у % до 

2009р. 
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1 2 3 4 5 6 

Кількість господарських дворів одиниць 808 799 825 103,3 

Кількість сімей одиниць 1070 1070 1075 100,5 

Кількість мешканців села, всього  осіб 3122 3106 3142 101,2 

в тому числі       

 - чоловіків % 47,0 46,9 47,1 х 

 - жінок % 53,0 53,1 52,9 х 

Кількість народжених  осіб 19 33 35 106,1 

Кількість померлих  осіб 33 37 35 94,6 

Діти віком 0-15 років  осіб 474 479 484 101,0 

 - у % до всього населення села % 15,2 15,4 15,4 х 

Осіб старше працездатного віку, всього осіб 619 619 622 100,5 

-у % до всього населення села % 19,8 19,9 19,8 х 

Працездатне населення, всього  осіб 2029 2029 2031 100,1 

-у % до всього населення села % 65,0 65,3 64,6 х 

Зайняте населення, всього осіб 1991 1978 1984 100,3 

 - у % до всього працездатного населення 

села 
% 98,1 97,5 97,7 х 

Кількість безробітних, зареєстрованих у 

службі зайнятості 
осіб 38 54 47 87,0 

Бюджет села:       

дохідна частина, всього тис.грн. 602,2 653,5 686,2 105,0 

видатки тис.грн. 596,9 779,4 686,0 88,0 

Площа с/г угідь, визначених для паювання га - - - - 

Кількість виданих державних актів на 

право приватної власності на землю 

власникам сертифікатів 

одиниць - - - - 

Із загальної площі земельних паїв землі 

передані в оренду юридичним особам га - - - - 

Площа земельних паїв, передана 

особистим селянським господарствам га - - - - 

Кількість сільськогосподарських 

юридичних осіб, створених на території 

села, всього 

одиниць - - - - 

з них:   - - - - 

фермерських господарств одиниць - - - - 

в них землі всього: га - - - - 

в т.ч. орендованої га - - - - 

приватно-орендних підприємств одиниць - - - - 

в них землі всього: га     

в т.ч. орендованої га - - - - 

ТзОВ   - - - - 

в них землі всього: га - - - - 

в т.ч. орендованої га - - - - 

сільськогосподарських виробничих 

кооперативів 
одиниць - - - - 

в них землі всього: га  - - - - 

в т.ч. орендованої   - - - - 
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Інші види вказати) постійного 

користування 
 га - - - - 

Виплата орендної плати за землю грн. - - - - 

Кількість суб'єктів підприємницької 

діяльності - юридичних осіб  
одиниць 9 9 9 100,0 

Кількість суб'єктів підприємницької 

діяльності - фізичних осіб  
осіб 19 19 19 100,0 

Кількість об'єктів торгівлі одиниць 8 8 8 100,0 

Кількість закладів харчування одиниць 3 3 3 100,0 

Кількість шкіл одиниць 1 1 1 100,0 

Кількість учнівських місць місць 204 204 204 100,0 

Кількість дошкільних закладів одиниць - 1 1 100,0 

Кількість місць в дошкільних закладах місць - 35 35 100,0 

Медичні заклади одиниць 2 2 2 100,0 

Аптеки одиниць 1 1 1 100,0 

Заклади культури одиниць 1 1 1 100,0 

Забезпеченість населення основними 

домашніми телефонними апаратами одиниць 703 720 730 101,4 

Газифікація 
к-сть буд.  

довж.км     803 814   

Водопроводи к-сть буд.  

довж.км     25 29 - - 

Житлові будинки комунальної власності: одиниць - - - - 

кількість будинків одиниць - - - - 

в них квартир одиниць - - - - 

  

  

44..55..  ХХРРИИППЛЛИИННССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

 

Оцінка поточної ситуації: 
- введено в експлуатацію лінію зовнішнього освітлення протяжністю 

8071 п.м. на суму 376,3 тис.грн.; 

- облаштовано сільський стадіон вартістю  5,0 тис.грн.; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 

адмінбудинку сільської ради на дитячий садок з добудовою на суму 

106,0 тис.грн.; 

- до кінця 2009 року планується ввести в експлуатацію дитячий 

спортивний майданчик зі штучним покриттям на суму 100,0 тис.грн.   

 

Основні завдання на 2010 рік: 

- введення в експлуатацію І п.к. ЗОШ І-ІІ ступенів за рахунок коштів 

міського бюджету. 

- розпочати будівництво дитячого садка на 60 місць кошторисною 

вартістю 7,5 млн.грн. за рахунок коштів сільського бюджету. 

 

Показники соціально-економічного розвитку села Хриплин 
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Загальна земельна площа, га – 958,4 га 

  
Одиниці 

виміру 

2008р. 

звіт 
2009р.  

2010р. 

прогноз 

2010р. 

у % до 

2009р. 

1 2 3 4 5 6 

Кількість господарських дворів одиниць 558 554 565 102,0 

Кількість сімей одиниць 911 919 929 101,1 

Кількість мешканців села, всього  осіб 1916 1924 1930 100,3 

в тому числі       

 - чоловіків % 46,2 46,4 46,3 х 

 - жінок % 53,8 53,6 53,7 х 

Кількість народжених  осіб 21 20 21 105,0 

Кількість померлих  осіб 34 23 22 95,7 

Діти віком 0-15 років  осіб 347 351 360 102,6 

 - у % до всього населення села % 18,1 18,2 18,7 х 

Осіб старше працездатного віку, всього осіб 473 472 472 100,0 

-у % до всього населення села % 24,7 24,5 24,6 х 

Працездатне населення, всього  осіб 1096 1098 1098 100,0 

-у % до всього населення села % 57,2 57,1 57,0 х 

Зайняте населення, всього осіб 536 471 600 127,4 

 - у % до всього працездатного населення 

села 
% 48,9 42,9 54,6 х 

Кількість безробітних, зареєстрованих у 

службі зайнятості 
осіб 18 23 20 86,9 

Бюджет села:       

дохідна частина, всього тис.грн. 821,4 2293,6 2300,0 100,3 

видатки тис.грн. 821,4 851,3 1053,0 123,7 

Площа с/г угідь, визначених для паювання га - - - - 

Кількість виданих державних актів на 

право приватної власності на землю 

власникам сертифікатів 

одиниць - - - - 

Із загальної площі земельних паїв землі 

передані в оренду юридичним особам га - - - - 

Площа земельних паїв, передана 

особистим селянським господарствам га - - - - 

Кількіть сільськогосподарських 

юридичних осіб, створених на території 

села, всього 

одиниць 4 4 4 100,0 

з них:       

фермерських господарств одиниць - - - - 

в них землі всього: га - - - - 

в т.ч. орендованої га - - - - 

приватно-орендних підприємств одиниць - - - - 

в них землі всього: га - - - - 

в т.ч. орендованої га - - - - 

ТзОВ   - - - - 

в них землі всього: га - - - - 
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в т.ч. орендованої га - - - - 

сільськогосподарських виробничих 

кооперативів 
одиниць 1 1 1 100,0 

в них землі всього: га  13,0 13,0 13,0 100,0 

в т.ч. орендованої       

Інші види вказати) постійного 

користування 
 га 3,7 3,7 3,7 100,0 

Виплата орендної плати за землю грн. 272494 400930 450000 112,3 

Кількість суб'єктів підприємницької 

діяльності - юридичних осіб  
одиниць 54 54 55 101,8 

Кількість суб'єктів підприємницької 

діяльності - фізичних осіб  
осіб 17 17 19 111,7 

Кількість об'єктів торгівлі одиниць 7 7 7 100,0 

Кількість закладів харчування одиниць 2 2 2 100,0 

Кількість шкіл одиниць 1 1 1 100,0 

Кількість учнівських місць місць 82 90 100,0 111,1 

Кількість дошкільних закладів одиниць - - - - 

Кількість місць в дошкільних закладах місць - - - - 

Медичні заклади одиниць 1 1 1 100,0 

Аптеки одиниць - - - - 

Заклади культури одиниць 1 1 1 100,0 

Забезпеченість населення основними 

домашніми телефонними апаратами одиниць 480 494 500 101,2 

Газифікація 
к-сть буд.  
довж.км     

470    

12640     

472 

12790 

475  

12800 

100,6  

100,0 

Водопроводи к-сть буд.  

довж.км     - - - - 

Житлові будинки комунальної власності: одиниць - - - - 

кількість будинків одиниць - - - - 

в них квартир одиниць - - - - 
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 Додаток 1  

        до Програми економічного і  

соціального розвитку міста на 2010 рік 

 

 

 ОСНОВНІ   ПОКАЗНИКИ                                                         

    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ міста Івано-Франківська на  2010 рік 

 
Показники Одиниця 

виміру 

2008 рік 

звіт 

2009 рік 

звіт 

2010 рік 

прогноз 

2010 рік 

прогноз 

у %  до  

2009 

року 

Сфера реального сектору економіки      

Обсяг реалізованої промислової продукції  у діючих цінах - всього тис. грн. 2413285,6 2390491,2 2742754,0 114,7 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на душу 

населення 
грн. 10159,8 10005,6 11418,6 114,1 

Абсолютний приріст обсягу реалізованої продукції на одну особу, 

грн. 

грн. 5367,2 -154,2 1413,0 х 

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях      

господарств   у цінах 2005 року - всього млн. грн. 16,0 16,0* 16,2 101,3 

у тому числі на душу населення грн. 67 66,8* 67,4 101,0 

Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх 

категоріях господарств у % до відповідного року 
% 91,1 100,0* 101,3 х 

Обсяг виробництва валової продукції рослинництва  млн. грн. 13,8 13,8* 14,0 101,4 

Обсяг виробництва валової продукції рослинництва у % до 

попереднього року 
% 92,6 100,0** 101,4 х 
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Показники Одиниця 

виміру 

2008 рік 

звіт 

2009 рік 

звіт 

2010 рік 

прогноз 

2010 рік 

прогноз 

у %  до  

2009 

року 

Обсяг валового виробництва продукції тваринництва млн. грн. 2,2 2,2* 2,2 100,0 

Обсяг валового виробництва продукції тваринництва у % до 

попереднього року 
% 82,8 100,0* 100,0 х 

Фінансові  показники      

Надходження податків, зборів та інших обов‘язкових платежів до 

зведеного бюджету 

 

тис. грн. 
1609963,9 1338440,7 1389674,1 103,8 

З них:      

- Доходи державного бюджету тис. грн. 1240576,4 992286,3 1050000,0 105,8 

- Доходи місцевих бюджетів   (без трансфертів з держбюджету)  тис. грн. 369387,5 349157,4 339674,1 97,3 

в т.ч.      

         - доходи загального фонду (без трансфертів) тис. грн. 293057,3 289950,2 291574,1 120,3 

    з них: доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних           

трансфертів (кошик І) 

 

тис. грн. 
250512,1 234035,4 235471,6 100,6 

         - доходи спеціального фонду тис. грн. 76330,2 59207,2 48100,0 81,2 

    з них: обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів тис. грн. 41357,5 27814,2 17500,0 62,9 

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному 

обсязі місцевих бюджетів 
% 11,2 8,0 5,2 х 

Видатки місцевих бюджетів  - всього тис. грн. 560220,9 501188,1 514170,0 102,6 

у тому числі трансферти тис. грн. 169369,7 119067,1 120495,9 101,2 

Податковий борг за податковими зобов‘язаннями платників 

податків по податках і зборах (обов‘язкових платежах)  до 

зведеного бюджету (станом на кінець року) 

тис. грн. 60874,0 101930,9 84200,0 82,6 
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Показники Одиниця 

виміру 

2008 рік 

звіт 

2009 рік 

звіт 

2010 рік 

прогноз 

2010 рік 

прогноз 

у %  до  

2009 

року 

у тому числі:      

до державного бюджету тис. грн. 55237,2 91293,9 78900,0 86,4 

до місцевих бюджетів тис. грн. 5636,9 10634,4 5300,0 49,8 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 

(сальдо) по всій сукупності підприємств, крім банків та 

бюджетних установ (у фактичних цінах, всього) 

тис. грн. 
- 147373,3 -186349,5* -137423,7 73,7 

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток тис. грн. 720575,0 698957,8* 721324,4 103,2 

Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній 

кількості підприємств  

 

% 
68,8 67,5* 68,5 х 

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток тис. грн. 867948,3 885307,3* 858748,1 97,0 

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній 

кількості підприємств  
% 31,2 32,5* 31,5 х 

Обсяг кредиторської заборгованості тис. грн. 11796480,4 11324621,2* 10758390,1 95,0 

- у т.ч. простроченої тис. грн. - - - - 

Обсяг дебіторської заборгованості тис. грн. 17004388,7 16494257,0* 15916958,0 96,5 

- у т.ч. простроченої тис. грн. - - - - 

Показники рівня життя       

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  грн. 1626,9 1674,7 1774,5 106,0 

у тому числі:      

у промисловості грн. 1501,1 1559,6 1650,0 105,8  
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Показники Одиниця 

виміру 

2008 рік 

звіт 

2009 рік 

звіт 

2010 рік 

прогноз 

2010 рік 

прогноз 

у %  до  

2009 

року 

у сільському господарстві грн. 990,7 1028,9 1050,0 102,1 

у будівництві грн. 1203,7 1022,8 1122,0 109,7 

в оптовій та  роздрібній торгівлі грн. 1272,3 1252,1 1500,0 119,8 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного найманого 

працівника малих підприємств 
грн. 940,0 1020,0* 1111,8 109,0 

Темп росту середньомісячної заробітної плати одного штатного 

працівника до попереднього року 
% 130,6 102,9 106,0 х 

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), 

всього 
тис. грн. 2152,3 3983,1 3000,0 75,3 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної 

плати у відсотках до початку звітного періоду 
% 138,5 185,1 75,3 х 

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно 

активних підприємствах 
тис. грн. 1575,7 3107,0 2500,0 80,5 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної 

плати на економічно активних підприємствах  у відсотках до 

початку звітного періоду 

% 371,3 197,2 80,5 х 

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче її 

мінімального рівня  
% 9,8 9,7 9,0 х 

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче 

прожиткового мінімуму для працездатної особи  
% 16,1 9,7 9,0 х 

Показники розвитку споживчого ринку      



66 

 

 

Показники Одиниця 

виміру 

2008 рік 

звіт 

2009 рік 

звіт 

2010 рік 

прогноз 

2010 рік 

прогноз 

у %  до  

2009 

року 

Обсяги обороту  роздрібної торгівлі (з урахуванням 

товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб – підприємців) 

 

тис. грн. 5054478,9 4898800 5348589,6 109,2 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу  грн. 21157,3 20411,7 22267,2 109,1 

Темп зростання (зниження) обороту  роздрібної торгівлі (з 

урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб) 

 

% 
125,5 81,7 100,0 х 

Обсяги реалізованих послуг тис. грн. 1242634,6 1306749,6 1447839,4 110,8 

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг % 111,2 92,4 101,0 х 

Населення та ринок праці      

Середньорічна чисельність наявного населення  тис. осіб 238,9 240,0 240,2 100,1 

Рівень зареєстрованого безробіття % 1,64 1,33 1,53 х 
Навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце 

(вакансій) 

 

осіб 
20 22 19 86,4 

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної 

діяльності -  всього  

 

місць 
8704 6232 6150 98,7 

у тому числі:       

у промисловості місць 1169 709 1040 146,7 

у сільському господарстві місць 15 99 - - 

у будівництві місць 618 575 580 100,9 

у торгівлі місць 4536 2601 2100 80,7 

Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві  тис. чол. 18,9 19,2* 19,4 101,0 

Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого 

підприємництва 

 

місць 5474 4250 4500 105,9 
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Показники Одиниця 

виміру 

2008 рік 

звіт 

2009 рік 

звіт 

2010 рік 

прогноз 

2010 рік 

прогноз 

у %  до  

2009 

року 

Інноваційна діяльність      

Кількість інноваційно-активних підприємств одиниць 28 25* 29 116 

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості 

промислових підприємств регіону 

 

% 
35,0 32,0* 36,0 112,5 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції      

всього  тис. грн. 378190,6 249775,1* 346722,8 138,8 

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції % 15,7 10,0* 13,0 х 

Впроваджено нових технологічних процесів, всього одиниць 15 12* 15 125,0 

з них маловідходних, ресурсозберігаючих одиниць 11 10* 12 120,0 

Освоєно нових видів продукції, всього одиниць 33 28* 34 121,4 

з них нових видів техніки одиниць 6 4* 6 150,0 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність      

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел 

фінансування: 

     

у фактичних цінах тис. грн. 1755968 737506,6* 896844,9 121,6 

у порівнянних цінах у % до попереднього року % 109,5 35,0* 100,5 х 

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу грн. 7437,4 3072,9* 3733,7 121,5 

Обсяг інвестицій у житлове будівництво тис. грн. 460550 254914* 316410 124,1 

Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій у житлове 

будівництво у порівнянних цінах у % до попереднього року 

% 83,9 45,0* 100,1 х 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку -

всього 

тис. дол. 

США 
66814,8 79497,8 99497,8 125,2 
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Показники Одиниця 

виміру 

2008 рік 

звіт 

2009 рік 

звіт 

2010 рік 

прогноз 

2010 рік 

прогноз 

у %  до  

2009 

року 

у % до попереднього року % 86,9 119,0 125,2 х 

Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій 

до початку року 

тис. дол. 

США 
-10100,0 12683,0 20000,0 157,7 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення дол.США 282,2 335,0 357,4 106,7 

Обсяг експорту, всього тис.дол. 

США 
199256,3 127902,2 131739,3 103,0 

Обсяг експорту у % до попереднього року % 130,2 64,2 103,0 х 

Обсяг імпорту, всього тис.дол. 

США 
210048,1 86020,4 87912,8 102,2 

Обсяг імпорту у % до попереднього року % 177,6 41,0 102,2 х 

Житлово-комунальне господарство      

Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у 

житлово-комунальному господарстві 

тис. грн. 89498,0 109161,0* 109161,0 100,0 

Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за житлово-

комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року  
% 125,0 122,0* 100,0 х 

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги тис. грн. 49635,5 60229,1 60000,0 99,6 

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати 

житлово-комунальних послуг  

 

% 

117,7 121,3 99,6 х 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг % 95,2 94,2 100,0 х 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери      

за рахунок усіх джерел фінансування:      

Загальна площа житла тис. кв. м 152,0 194,0 152,0 78,4 



69 

 

 

Показники Одиниця 

виміру 

2008 рік 

звіт 

2009 рік 

звіт 

2010 рік 

прогноз 

2010 рік 

прогноз 

у %  до  

2009 

року 

Середні навчальні заклади К-сть/ 

уч. місць 
- - 1/225 - 

Дошкільні  заклади освіти К-сть/ 

місць 
- - - - 

Лікарні К-сть/ 

ліжок 
- 41 - - 

Амбулаторно-поліклінічні заклади К-сть/ 

відвід. за 

зміну 

- - - - 

Водопровід м. п. 634 1580 2200 139,2 

Каналізація м. п. 3180 - 2200 х 

Газові  мережі м. п. 312 - 296 х 

Розвиток малого підприємництва      

Кількість малих підприємств один. - - - - 

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у 

відсотках до попереднього року  

% - - - - 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення 

один. 141 141* 142 100,7 

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –

фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення 

один. 785 713 750 105,2 

Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та 

послуги, у відсотках до загальної кількості малих підприємств 

% - - - - 

Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції % 22,5 23,0* 25,0 х 
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Показники Одиниця 

виміру 

2008 рік 

звіт 

2009 рік 

звіт 

2010 рік 

прогноз 

2010 рік 

прогноз 

у %  до  

2009 

року 

Частка малих підприємств, які одержали прибуток % 69,1 72,3* 75,7 х 

Частка малих підприємств, які одержали збиток % 30,9 27,7* 24,3 х 

Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності 

до оподаткування 

 

тис. грн. 
-7426,5 -3515,4* 1231,1 х 

у тому числі:      

прибуток тис. грн. 160617,9 190500* 195000,0 102,4 

збиток тис. грн. 168044,4 194015,4* 196231,1 101,1 

Надходження до бюджету міста від діяльності малого 

підприємництва 
тис. грн. 114955,8 110550,8* 113867,3 103,0 

Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок 

міського бюджету 

 

тис. грн. 

 

115,1 150,0* 200,0 133,3 

 

 
* очікувані дані 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Додаток 2 

      до Програми економічного і  

      соціального розвитку міста на 2010р 

 

Пріоритетні завдання 

керівництва виконавчого комітету міської ради 

щодо соціально-економічного розвитку території міської ради 

у 2010 році 

 
 

1. Продовження реалізації заходів Комплексної програми розвитку 

Хриплинської інвестиційно-промислової зони. 

2. Завершення будівництва та введення в експлуатацію середньої 

школи в с.Хриплин на 225 учнівських місць. 

3. Реконструкція котелень та тепломереж системи теплопостачання 

міста у відповідності до кредитного договору між ЄБРР та ДМП 

"Івано-Франківськтеплокомуненерго".  

4. Створення міського  центру надання адміністративних послуг 

(ЦНАП). 

5. Продовження реалізації проекту "Вдосконалення системи збору, 

сортування та переробки ТПВ в місті" із можливим залученням 

інвестора для будівництва заводу по переробці ТПВ. 

6. Реорганізація ЦМКЛ в лікарню з надання невідкладної медичної 

допомоги. 

7. Реконструкція стадіону "Рух" в рамках підготовки до проведення 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 

8. Підготовка до 350-річчя заснування міста Івано-Франківська. 

 

 
 

 

 



Додаток 5 

до Програми економічного і  

соціального розвитку міста на 2010 рік 

 

Перелік інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію стратегічних програм розвитку міста 

 

 

Назва проекту,  

проблемні питання 

 

Організація-

виконавець 

Розрахунковий 

обсяг коштів, 

необхідних для 

реалізації 

проекту чи 

розв’язання 

проблеми,  

в цілому, 

тис.грн. 

Необхідний обсяг фінансових 

ресурсів у 2010р. за джерелами 

фінансування, тис.грн. 

 

Термін 

реалізації 

проекту 

 
міський 

бюджет 

міжнарод

ні 

організаці

ї та 

країни-

донори, 

кредитні  

ресурси 

кошти 

інвесторів 

та 

інші 

джерела (в 

т.ч. кошти 

підпри-

ємств) 

1 2 3 4 5 6 7 

Стратегічний план розвитку 

асфальто-бетонного 

виробництва,  

в тому числі будівництво  

асфальто-бетонного заводу  

  

63100,0 

 

1500,0 

на ПКД 

- -  

2010-2021 

 

Програма розвитку доріг 

м.Івано-Франківська 

 

  

344100,0 

 

6000,0 

 

50000,0 

-  

2010-2015 

Магістральна автодорога    - -  
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вул.Івасюка -р.Бистриця 

Солотвинська (міст) - с.Клузів -

Галицьке шосе 

198900,0 2000,0 2010-2015 

Програма розвитку контактної 

мережі та оновлення рухомого 

складу електротранспорту. 

Ремонт доріг під нові 

тролейбусні лінії та 

впровадження нової схеми 

транспортного руху в місті, в т.ч. 

- будівництво 

тролейбусного руху "За-

лізничний вокзал – 

автовокзал" (п.к. 

Європейська площа – 

вул.Чорновола) 

  

135000,0 

 

 

 

13220,0 

 

 

 

 

 

1000,0 

 

75000,0 

-  

2007-2015 

 

 

 

2010-2015 

 

Будівництво водопровідної 
насосної станції по вул. 
Целевича 

  

25200,0 

 

1500,0 

- -  

2010-2012 

Спортивно-відпочинковий 

комплекс з готелем на 300 місць 

в межах вулиць В.Чорновола-

П.Дорошенка в м.Івано-

Франківську., в т.ч. 

 

 980000,0 

 

 

 

 

 

 

 

- 980000,0 2010-2012 

 

 

 

Реконструкція муніципального 

фізкультурно-оздоровчого 

комплексу по вул.Симоненка, 

  

28366,0 

 

2500,0 

- -  

2007-2014 
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11б  

 

Р а з о м : 

  

1774666,0 

 

14500,0 

 

 

125000,0 

 

980000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 


