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Про звіт міського голови про 

діяльність виконавчих органів 

Івано-Франківської міської  ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючись статтями 26, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт міського 

голови про діяльність виконавчих органів Івано-Франківської міської ради 

міська рада  
 

вирішила: 

 

1. Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Івано-

Франківської міської  ради взяти до відома  (додається). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків  
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І. БЮДЖЕТ МІСТА 

 

Наповнення та забезпечення виконання місцевого бюджету, 

вишукування та забезпечення шляхів його наповнення  - основна складова 

діяльності міського голови, міської ради та виконавчого комітету. Разом з 

податковою інспекцією міста, управлінням Державного казначейства 

України у місті  Івано-Франківську, відповідальними підрозділами 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради забезпечується 

надходження доходів до місцевого бюджету та ефективне використання 

бюджетних коштів. Основним показником роботи виконавчого комітету у 

сфері фінансового життя міста є виконання бюджету.  

 

1. Доходи  

 
 За структурою міський бюджет складається із двох фондів (загального 

та спеціального) та міжбюджетних трансфертів (субвенцій з державного, 

обласного та інших бюджетів, а також реверсна (базова) дотація). 

Міський бюджет з власних доходів виконано за 9 місяців 2017 року до 

планових показників на 104,0 відсотка, у порівнянні з відповідним періодом 

минулого року надійшло більше на 630 385,1 тис.грн., або ріст + 49,5 

відсотка. 

 

Порівняння фактичних надходжень за  9 місяців 2016-2017 р.р. та 

виконання планових показників (млн.грн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд без урахування трансфертів до планових показників 

виконано на 106,7 відсотка, при плані в сумі 797 624,9 тис.грн., фактично 
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надійшло 851 218,1 тис.грн., що на 237 740,2 тис.грн. більше ніж у січні-

вересні минулого року, або ріст +38,8 відсотка. 

До спеціального фонду, без урахування трансфертів, надійшло 

87 160,9 тис.грн., при плані 45 068,3 тис.грн., виконання становить 193,4 

відсотка. В порівнянні з минулим роком дані надходження збільшились на 

27 303,7 тис.грн. 

До загального та спеціального фондів із державного, обласного та 

інших бюджетів у вигляді субвенцій надійшло 966 614,0 тис. грн., при плані 

на 9 місяців 988 812,7 тис.грн., відсоток росту проти відповідного періоду 

минулого року становить +60,8 відсотка. 

Виконання доходів загального фонду у розрізі найбільших 

податків  

 
 

Аналіз виконання доходів в розрізі надходжень: 

– податку на доходи фізичних осіб  фактично надійшло 532 401,4 

тис.грн. при плані 517 104,6 тис.грн., виконання склало 103,0 відсотка, 

порівняно з січнем-вереснем 2016 року більше на 173 105,5 тис.грн., або 

+48,2 відсотка росту;   

- акцизного податку фактично надійшло 67 458,8 тис.грн., що 

становить 148,6 відсотка до планового показника на звітний період. До 

відповідного періоду минулого року  менше на 3 389,5 тис.грн.; 

- податку на майно фактичне виконання 82 906,2 тис.грн. що 

становить 109,9 відсотка до плану на 9 місяців - 75 445,5 тис.грн., ріст +24,5 

відсотка; 

- єдиного податку за звітний період надійшло 120 342,8 тис.грн., 

виконання плану (119 200,0 тис.грн.) забезпечено на 101,0 відсотка. 

Порівняно з минулим роком поступлення цього платежу збільшились на 

37 335,4 тис.грн. (+45,0 відсотка), в основному, за рахунок збільшення 

суми сплат для платників І-ІІ груп ( в зв’язку з зростанням прожиткового 

мінімуму та мінімальної заробітної плати);  

- плата за надання інших адміністративних послуг – надходження у 

звітному періоді становлять 19 594,7 тис.грн., плановий показник виконано 
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на 146,8 відсотка, проти минулого року надходження збільшились на 10 

438,5 тис.грн., що пов'язано із збільшенням надходжень за послуги 

оформлення закордонних паспортів; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності -  

фактично надійшло 9 810,0 тис.грн., що становить 102,1 відсотка до 

планового показника та у порівнянні з минулим роком надійшло більше 

орендної плати на 545,0 тис.грн.; 

По інших податкових і неподаткових надходженнях ріст проти 

минулого року становить 122,0 відсотка в основному за рахунок 

повернення фінансування минулих років – сума надходжень становить 6,6 

млн.грн. 

 

2. Видаткова частина 

 
Міський бюджет виконано на 79,2 відсотка до плану з урахуванням 

змін (2 258 714,0 тис. грн.). Використання становить 1 789 762,5 тис. грн., 

проти відповідного періоду минулого року ріст становить 59,9 відсотка, в 

тому числі: 

- з видатків загального фонду (без субвенції із державного і обласного 

бюджетів) виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із 

врахуванням змін на 84,3 відсотка (затверджено на 9 місяців  із 

врахуванням змін 654 055,3 тис. грн., використано 551 430,0 тис. грн.), що 

на 224 776,3 тис. грн. більше проти відповідного періоду минулого року, або 

ріст становить 68,8 відсотка; 

- з видатків спеціального фонду (без субвенції із державного і обласного 

бюджетів) виконання забезпечено до річної затвердженої суми із 

врахуванням змін на 50,2 відсотка (затверджено на 9 місяців  із врахуванням 

змін – 615 561,7 тис. грн., використано 309 288,5 тис. грн.), що на 100 803,6 

тис. грн. більше проти відповідного періоду минулого року,  ріст становить 

48,4 відсотка; 

-  субвенції з державного і обласного та інших бюджетів загального 

і спеціального фондів використано – 929 044,0 тис. грн. при затвердженій 

сумі на 9 місяців  із врахуванням змін – 989 097,0 тис. грн., або виконання 

складає 93,9 відсотка. Проти відповідного періоду минулого року 59,1 

відсотка росту. 

Структура виконання видатків (млн.грн) 
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Скоригований план по спеціальному фонду міського бюджету (без 

врахування субвенцій з інших бюджетів), що в порівняні до затвердженої 

суми при прийняті бюджету на 2017 рік (450 407,7 тис. грн.) збільшено на 

209 211,8 тис. грн., або 45,8 відсотка росту. 

Використання склало 272 716,8 тис. грн., що становить 41,3 відсотка 

до уточненого плану на рік.  

Зокрема, використання коштів по основних галузях: 

- Департамент освіти і науки використано 6 361,2 тис. грн., при 

уточненому плані 16 560,3 тис. грн., або 38,4 відсотка; 

- Охорона здоров’я використано 7 550,3 тис. грн., при скоригованому 

плані 19 467,1 тис. грн., або 38,8 відсотка; 

- Культура виконано 1 410,3 тис. грн., при уточненому плані 5 603,0 

тис. грн., або 25,2 відсотка; 

- Житлово-комунальне господарство використано 59 148,0 тис. грн., 

при уточненому плані 141 075,3 тис. грн., або 41,9 відсотка; 

- Капітальні вкладення 46 881,7 тис. грн., при уточненому плані 

260 958,3 тис. грн., або 18,0 відсотка. 

 

Аналіз виконання видатків по спеціальному фонду міського 

бюджету (тис. грн.) 

 

 
 

За рахунок субвенцій для міста на капітальні видатки передбачено 

23956,5 тис. грн., з них: державний бюджет 9 461,5 тис. грн., обласний 

бюджет 8 600,0 тис. грн., бюджет сільських рад 5 895,0 тис. грн. В цілому 

використано 7 889,9 тис. грн., або 32,9 відсотка до уточненого плану. 

У 2017 році організовано роботу по обслуговуванню коштів бюджету 

розвитку в установах банків державного сектора відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року №378 із змінами «Про 

затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині 

бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах 

банків державного сектора». 
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До переваг банківського обслуговування можна віднести наступне, а 

саме: 

- високий ступінь фінансової автономності; 

- фінансова оперативність розпорядниками бюджетних коштів з 

управління видатками. 

 

 

 
 

Слід зазначити, що на даний момент головними розпорядниками 

бюджетних коштів здійснюється робота в напрямку забезпечення 

виконання передбачених робіт на поточний рік. 

 

 

3. Використання системи електронних закупівель Prozorro 

 

Протягом звітного періоду проводилась робота щодо покращення 

результатів роботи в системі ProZorro. Проведено чотири семінари-

навчання для структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради та комунальних підприємств м.Івано-

Франківська по впровадженню системи ProZorro та практичній роботі з 

електронними майданчиками. Крім цього, налагоджено співпрацю з 

Центром компетенцій ProZorro в Івано-Франківській області. Станом на 

01.10.2017 року, із загальної суми виставлених пропозицій 909,1 млн.грн., 

здійснено закупівель на суму 532,1 млн.грн. Вартість товарів, робіт та 

послуг зменшено на 97,4 млн грн.  
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ІІ. ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА  

 

В 2017 році продовжувалися роботи, спрямовані на покращення 

благоустрою міста, здійснення капітальних ремонтів доріг, тротуарів та 

пішохідних зон, збереження та ремонти житлового, комунального фонду, 

споруд соціального призначення. З метою покращення дорожньо-

транспортної інфраструктури основні заходи направлені на здійснення 

поточного та капітального ремонту доріг; міжбудинкових проїздів; 

реконструкцію тротуарів та облаштування зручних пішохідних зон; 

велоінфраструктури; технічних засобів для безпеки руху тощо.  

 

1. Проведення капітального та поточного ремонту доріг 

 

Станом на 25.10.2017 року вже завершено ремонт 11 вулиць, ще 5 

перебувають в роботі. Зокрема, завершено роботи на вул.  Хмельницького, 

Селянській, Підгірянки (ділянка від вул. Залізничної до вул. Стефаника), 

Гнатюка, Новій, Північному бульварі (на ділянці від кільця до вул. 

П.Мирного), Військовій, Тринітарській, під'їзній дорозі до станції швидкої 

і невідкладної медичної допомоги на вул. Вовчинецькій, 221, вибірковий 

капітальний ремонт вул. Галицької (від вул. Василіянок до вул. 

Витвицького), Промисловій. Проведені або ж розпочаті капітальні ремонти 

вулиць: Княгинин (з виїздом до транспортної розв’язки на вул. Надрічна); 

Сухомлинського; Київської (з виїздом на вул.Сахарова); Павлика; Паркової; 

Вовчинецької (на ділянці від вул. Сагайдачного до вул. Дучимінської); 

Дучимінської; Левинського; Коперніка; Павлика. В рамках здійснення 

поточного ремонту проводилася забивка глибоких ям, ремонт 

асфальтобетонного покриття обладнанням для ямкового ремонту 

MADPATCHER, профілювання та коткування щебеневих доріг як з 

додаванням, так і без додавання нових матеріалів, ремонт та підняття люків, 

ремонт покриття з тротуарної плитки. 

 

2. Розвиток велоінфраструктури, капітальні ремонти тротуарів та 

пішохідних зон 

Велика увага в 2017 році також приділялася здійсненню капітальних 

ремонтів тротуарів та пішохідних доріжок. З початку року проведено 

комплексний капітальний ремонт на 4 об’єктах. Одним з найважливіших з 

них була реконструкція тротуару з влаштуванням велодоріжки на вул. 

Галицькій на ділянці від Пасічнянського моста до повороту на Дем’янів лаз. 

Проект реконструкції передбачав перерозподіл вуличного простору з 

урахуванням інтересів усіх учасників дорожнього руху. На усій довжині 
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реконструйованої частини облаштовано безбар’єрне середовище та 

забезпечено доступність для усіх маломобільних груп населення. 

Слід також відмітити, що в жовтні 2017 року розпочалися роботи з 

влаштування велодоріжки на вул. Галицькій (парна сторона). Орієнтовний 

термін завершення робіт – кінець 2017 року. 

Ще один об’єкт у галузі велоінфраструктури, який уже практично 

завершено у цьому році, – велодоріжка на вулиці Довженка на ділянці від 

вул. Сухомлинського до вул. Мазепи, яка зроблена з безшовної плитки 

червоного кольору. 

Окрім того, проводилися капітальні ремонти тротуарів на вулицях: 

Дністровській (парна сторона), Стуса, Незалежності, Ботанічній, Довгій, 

Коновальця (парна сторона), Грюнвальдській, Тролейбусній, 

Бельведерській, Гаркуші, Петлюри, Заклинських від №8 до №13, Галицькій, 

47-49, відремонтовано тротуари та проїзд до ДНЗ №3 «Бджілка» (вул. 

Мазепи, 40а),   Всього капітально відремонтовано тротуари та пішохідні 

ділянки на 20-ти об’єктах. Ще 11 перебуває в роботі. 

Також у 2017 році розпочався проект реконструкції міського озера, в 

рамках якого передбачається створення зручної пішохідної зони, 

велодоріжки, озеленення території та влаштування зручних вуличних 

меблів. 

3. Капітальні ремонти міжбудинкових проїздів 

Не менш важливим завданням залишається проведення капітальних 

ремонтів міжбудинкових проїздів та облаштування прибудинкових 

територій. На ці роботи у 2017 році передбачено в бюджеті міста 36458,13 

тис. грн., що на 13565,4 тис. грн. Більше, ніж в попередній рік. Станом на 

25.10.2017 року уже завершено капітальний ремонт 21 міжбудинкового 

проїзду та прибудинкових території, ще 13 перебуває в роботі. Зокрема, 

облаштовано міжбудинкові проїзди та прибудинкові території за адресами: 

вул. Миколайчука, 8-10, 10а, вул. Шевченка, 9, вул. Галицька, 144, вул. 

Пасічна, 1 до ЗШ №6 (на вул. Пасічній, 3), вул. Вовчинецька, 174, 196, вул. 

Довга, 83, вул. Заклинських, 6, вул. Молодіжна, 44, 48, Північний бульвар, 

1а, вул. Коновальця, 106-106а, вул. Тролейбусна, 11, 13, 9, капітальний 

ремонт благоустрою прибудинкової території з влаштуванням дитячого 

майданчика на вул. Української Дивізії, 25, капітальний ремонт  

внутрішньобудинкового проїзду житлового будинку на вул.Урожайній, 11, 

ремонт проїзду до стадіону «Рух» (з вул. Дорошенка до футбольного поля зі 

штучним покриттям). 
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ. БЛАГОУСТРІЙ 

1. Влаштування острівців безпеки, малих кілець та піднятих 

пішохідних переходів 

Значна увага в 2017 році приділена встановленню технічних засобів 

для покращення безпеки руху на дорогах міста, таких як острівці безпеки, 

малі кільця, підняті пішохідні переходи, перильні огородження, 

антипаркувальні стовпчики тощо. Для влаштування «острівців безпеки», 

підняття пішохідних переходів, інших елементів дорожньої інфраструктури 

та впровадження заходів з організації дорожнього руху в міському бюджеті 

на 2017 рік передбачено 1178,0 тис. грн.  

За ці кошти влаштовано 8 направляючих острівців безпеки, одну 

антикишеню, а також кільце на перехресті вулиці Володимира Великого – 

Південний бульвар. До кінця року планується розпочати роботи з 

влаштування кільцевого руху на перехресті вул. Довга – Північний бульвар 

– Берегова. На вул.  Івана-Павла ІІ після влаштування острівців безпеки 

повністю змінено схему організації дорожнього руху, зокрема проведено 

перерозподіл вуличного простору з урахуванням вимог усіх учасників 

дорожнього руху: автомобілів, велосипедистів та пішоходів, а також 

передбачено місця для паркування автомобілів. 

Завершено реконструкцію перехрестя вулиць Вовчинецька-

Привокзальна з влаштуванням кругового руху автотранспорту. 

 

2. Освітлення пішохідних переходів 

Освітлення пішохідних переходів – важливий напрям в організації 

безпеки пішоходів. За звітний період підготовлено кошториси та 

облаштовано освітлення пішохідних переходів на вулицях: 

-вул. Коновальця, 121 (за перехрестям вул. С.Стецько) 

-вул. Миколайчука (навпроти арки вул. Миколайчука) 

-вул. Хмельницького (перехід від ЗОШ№16) 

-вул. Сахарова (Олімп) 

-вул. Шухевичів (перехід біля Гімназії №2) 

-вул. Шухевичів, 27 (перехід від ЗОТТІ №26) 

-вул. Дорошенка (перехід від ЗОНТ №2) 

-вул. Мазепи (біля коледжу) 

-вул. Тичини (перехід від ринку) 

-вул. Мазепи (перехід від парку до озера) 

Нанесено дорожню розмітку за адресами: 

        -вул. Сахарова - Юності – Дудаєва 

-вул. Незалежності (від вул. Залізнична до вул. Тисменицька) 

-вул. Максимовича - вул. Автоливмашівська 

-вул. Незалежності (від вул. Лепкого до вул. Січових Стрільців) 

-вул. Ребета -вул. Довженка -вул. Стуса 
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-вул. Б. Хмельницького. 
 

 Також впродовж року нанесено дорожню розмітку холодним 

пластиком у сумі 1691226,0 грн. на наступних вулицях: Грушевського, 

Грюнвальдській, Франка, Дністровській, Новгородській, Незалежності (від 

вул. Залізнична до вул. Лепкого), Василіянок, Лепкого, Галицька (від вул. 

Дністровської до пішохідного переходу перед мостом через Бистрицю 

Солотвинську), Вовчинецькій (від Василіянок до кільця на вул. 

Привокзальній), Тичини, Гаркуші, Промисловій, Довгій, Пулюя. 

Нанесено дорожню розмітку фарбою на загальну суму 1327778 грн. 

на вулицях нашого міста, нанесено дорожню розмітку на пішохідних 

переходах у сумі 268469,0 грн.  

З метою забезпечення безпеки руху на найбільш інтенсивних ділянках 

встановлено сферичні дзеркала у сумі 37 180 грн. на наступних вулицях: 

вул. Кисілевської - Й. Сліпого, вул. Міхновського - Височана, вул. 

Сагайдачного - Б. Хмельницького, вул. Сагайдачного - Максимовича. 

 

3. Благоустрій міста 

Для покращення зовнішньої привабливості міста, створення 

комфортного та зручного середовища не тільки в центральній частині міста, 

а й в усіх його мікрорайонах впроваджено ряд заходів, серед яких варто 

відмітити: влаштування газонів, розвиток зелених зон, парків, скверів та 

впровадження комплексу заходів з озеленення міста. 

2017 рік став продовженням курсу на збільшення нових відпочинкових 

комплексів, дитячо-спортивних майданчиків, будівництва та реконструкції 

скверів та парків. Серед проведених робіт заслуговує на увагу будівництво 

універсального, багатофункціонального міні-комплексу цілорічного 

використання  для масового аматорського та дитячого спорту на вул. 

Пасічній, 55; реконструкцію дитячого майданчика «Фортеця» на вул. Івана 

Павла II біля школи №22 та ін.  

На встановлення МАФ та інших елементів благоустрою на 2017 рік 

було передбачено 1669,0 тис. грн. Більшість коштів було направлено на 

влаштування лавок, урн та елементів благоустрою. Всього за 10 місяців 2017 

року встановлено 63 лавки та 37 урн.  

 

4. Озеленення міста 

Важливим елементом благоустрою є озеленення міста, і 2017 рік став 

рекордним за кількістю виділених коштів на ці роботи. Впродовж 2017 року 

зрізано 240 аварійних дерев, висаджено - 700.  Зокрема в 2017 році 

продовжено алею райських яблунь на вулиці Надрічній. Поновлено алеї 

кулястих кленів на вулицях Незалежності, Тисменицькій, Коновальця,  на 

яких загалом висаджено 70 дерев. Крім уже традиційних для Івано-

Франківська порід дерев, таких як липа, ясен, клен, каштан, ялина в 2017 
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році висаджено декоративні саджанці: тюльпанове дерево, оцтове дерево, 

червонолистий клен. До кінця року заплановано також започаткувати 

алейний ряд з дерев породи Дуб «Фастіагата». 

На влаштування газонів у 2017 році з міського бюджету виділено 

2605,99 тис. грн. Завершено роботи на 12 об’єктах, ще 2 перебуває в роботі. 

Зокрема, завершено озеленення кільця на перехресті вулиць Петлюри-

Довженка-Чорновола, вул. Привокзальній,  влаштовано нові газони в сквері 

на вул. Княгинин, на вулицях Тичини, Євгена Коновальця, Галицькій, 

Незалежності.  

Велика увага також приділялася утриманню клумб та зелених зон. На 

ці цілі з міського бюджету в 2017 році виділено 3800,0 тис. грн., що на 2 800, 

тис.грн. більше ніж у 2016 році. 

Важливим елементом у галузі благоустрою міста в 2017 році стало 

облаштування вертикального озеленення, яке здійснювалося на вулицях 

Незалежності та Галицька з встановленням на опорах 57 термочаш для 

вазонів з висадженими квітами сульфінії. Термочаші забезпечують 

комфортне проростання вазонів з постійною підживою вологи, оскільки 

містять два фільтри на дні чаші. Завдяки цьому полив здійснюється 1 раз на 

10 днів. 

 

5. Контроль у сфері благоустрою 

 

З метою забезпечення належного контролю за дотриманням Правил 

благоустрою Івано-Франківська проводилося ряд заходів для усунення 

порушень, найбільш поширеними з яких були незаконне розміщення 

об’єктів реклами, утримання території в неналежному стані, здійснення 

торгівлі у невстановлених місцях, тощо. 

За 10 місяців 2017 року Муніципальною інспекцією з благоустрою 

складено 976 протоколів про адміністративні правопорушення, також 

складено 3593 приписи про усунення порушень вимог законодавства про 

благоустрій. Проведено 298 демонтажів. 

Завдяки постійним патрулюванням інспекції вдалось побороти 

стихійну торгівлю на вул. Шпитальній, Дністровській та Мазепи. 

За 2017р. відділом муніципальної інспекції з благоустрою було видано 

290 аварійних ордерів. Інспекторами складено 51 протокол про 

адміністративне правопорушення за виконання земляних робіт без ордера, 

не обгороджене місце розкопки, невчасне закриття ордера.  
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ІV. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ 

ГОСПОДАРСТВОМ  

1. Енергоощадні технології та інновації в реформуванні житлово-

комунального господарства 

 

В умовах обмеження ресурсів місцевих бюджетів важливе значення 

має пошук та залучення додаткових джерел фінансування. Зокрема, в 

рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком та 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України  проекту «Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України» відділом, спільно із комунальними 

підприємствами  «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та «Муніципальна  

інвестиційна управляюча компанія» підготовлені необхідні документи для 

участі у програмі.  

Варто відзначити співпрацю у рамках програми з ТОВ «Альфа-еско» 

за підтримки USAID щодо проведення енергоаудитів 20-ти житлових 

будинків субпроекту КП «МІУК» «Впровадження енергозберігаючих 

заходів у житлових будівлях».  Проекти КП «МІУК» «Впровадження 

енергозберігаючих заходів у житлових будівлях» та ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго» «Реконструкція та модернізація системи 

теплопостачання мікрорайону Позитрон» направлені на розгляд в 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України та Міністерство фінансів України. 

Проводилась реалізація проекту «Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська», що реалізується за 

підтримки НЕФКО. 

Проект спрямований на впровадження заходів з енергоефективності у 

дитячих садочках та школах міста Івано-Франківська, скорочення 

споживання електричної та теплової енергії, створення комфортних умов 

перебування дітей, вихователів/вчителів  у  навчальних закладах.  

Проект складається з двох етапів і розрахований на 5 років фактичного 

впровадження заходів. Протягом 2017 року розпочато впровадження 

першого етапу програми, зокрема проведені закупівлі для здійснення 

комплексної термомодернізації  будівель у 3 садочках та встановлення 

індивідуальних теплових пунктів, капітальний ремонт системи опалення та 

встановлення ІТП у шести (6) дитячих навчальних закладах та навчально-

реабілітаційному центрі. 

Загальна вартість заходів  першого етапу складає 1,55 млн. євро, з 

них: 

− 1 мнл. Євро кредитні кошти НЕФКО, 

− 470 тис. Євро грант від Фонду E5P;  

− 80 тис. Євро співфінансування з міського бюджету. 
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Загальний економічний ефект після впровадження заходів першого 

етапу складатиме близько 137,8 тис. євро (в перший рік повноцінної 

роботи). В подальші роки очікується збільшення щорічної економії, що 

пояснюється прогнозом зростання цін на енергоресурси. 

Також в 2017 році Департаментом було підготовлено та узгоджено 

попередні умови кредиту НЕФКО «Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (ІІ етап), в рамках якого 

заплановано ще 38 установ, для яких додаткова сума інвестицій розрахована 

на рівні 6,5 млн євро. Вже підписано угоду щодо проведення енергоаудитів 

у визначених закладах. 

 

2. Досягнення у сфері поводження з ТПВ 

 
З метою забезпечення безперебійного та ефективного надання послуг 

з вивезення твердих побутових відходів виконавчим комітетом було 

прийнято рішення «Про реформування системи поводження з побутовими 

відходами в місті Івано-Франківську» від 21.09.2017р.  № 745, яке 

передбачає впровадження ряду заходів для забезпечення утримання в 

належному санітарному стані місць для збирання твердих побутових 

відходів та прилеглих до них територій. 

Найбільш вагомим досягненням у сфері поводження з ТПВ в 2017 році 

стало встановлення на полігоні ТПВ у с. Рибне біогазової установки, яка 

дозволить добувати біогаз та генерувати його в електричну енергію.  

 

3. Досягнення у сфері теплопостачання 

 
Основними напрямками роботи Департаменту у сфері 

теплопостачання є модернізація систем централізованого опалення, а також 

вжиття заходів щодо покращення якості надання послуг. Зокрема, в даний 

час в місті впроваджується проект «Реконструкція та модернізація системи 

центрального теплопостачання міста  Івано-Франківська», який 

реалізовується в рамках Кредитного договору, укладеного 9 лютого 2009 

року між ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та ЄБРР, та 

передбачає реконструкцію та модернізацію котельного обладнання, зокрема 

встановлення нових газових котлів, виведення з експлуатації ЦТП та 

встановлення індивідуальних теплових пунктів, демонтаж існуючих 

теплових мереж та прокладання нового трубопроводу теплової мережі, а 

також встановлення котла, що працює на відходах деревини. Проект 

«Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання 

м. Івано-Франківська» належить до категорії проектів з енергозбереження в 

сфері центрального теплопостачання та гарячого водопостачання. Заходи в 

рамках проекту дозволять зменшити витрати паливно-енергетичних і 
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людських ресурсів, втрати теплової енергії, а також підвищити надійність 

теплопостачання та покращити якість послуг. 

В 2017 році в рамках проекту відкрито реконструйовану котельню на 

вул. Військових ветеранів, 8а, де проведено повну автоматизацію та 

диспетчеризацію, заміну насосного та іншого котельного обладнання на 

нове енергозберігаюче та енергоефективне, встановлено сучасний пункт 

хімічної підготовки води. Ці заходи спрямовані на застосування 

європейської технології італійської фірми «RIELLO», що дозволить 

скоротити споживання природного газу на 13-15% і електроенергії на 12-

16%. Модернізована котельня працюватиме без додаткового персоналу. 

Також у 2017 році відкрито нову реконструйовану котельню на вул.  

Медичній. Вона забезпечує безперебійним централізованим тепло-

постачанням та гарячою водою два великі медичні заклади: обласну 

психіатричну лікарню №3 та обласний онкологічний диспансер. В котельні 

встановлено два нових газових котли та один біопаливний. Ці роботи 

здійснювались завдяки підписаній угоді з ЄБРР, а також за грантові кошти 

шведського агентства SIDA. 

У  вересні 2017 року укладено  грантову угоду з Регіональними 

екологічним центром для Центральної та Східної Європи про 

співробітництво та реалізацію пріоритетного проекту «Створення системи 

енергоменеджменту та моніторингу на ДМП «Івано-Франківськтепло-

комуненерго» (Встановлення системи диспетчеризації та моніторингу)», в 

рамках якої передбачається виділення гранту у розмірі 30 тис. євро. В 

рамках проекту передбачається створення системи енергоменеджменту на 

КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», розроблення концепції політики 

енергозбереження підприємства та програми енергозбереження, а також 

розроблення стратегічного плану розвитку ДМП ІФТКЕ на 2018-2022рр. та 

проведення навчання щодо впровадження системи енергоменеджменту та 

моніторингу на підприємстві. Важливим заходом проекту стане 

досконалення існуючої системи моніторингу енергоносіїв (встановлення 

лічильників з імпульсним виходом, встановлення системи зчитування та 

передачі даних, що забезпечить збирання та обробку первинних даних 

споживання теплоносія, необхідної для підготовки аналізу діяльності 

підприємства. 

На капітальний ремонт дворових каналізаційних мереж у 2017 році 

передбачено 3 830,0 тис. грн. За ці кошти передбачено зробити капітальний 

ремонт дворових каналізаційних мереж на 8-ми об’єктах. Роботи на одному 

об’єкті завершено, на 5-ти об’єктах роботи тривають, ще на 2 проводяться 

підготовчі роботи. 
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V. ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА МІСТА. ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

Загальна кількість транспортних засобів (автобусів), які обслуговують 

міські маршрути складає 230 одиниць, з них – 18 одиниць великого класу на 

маршрутах: № 22 - 10 автобусів, № 28-8 автобусів. Мережа громадського 

транспорту нараховує 31 автобусний маршрут та 9 тролейбусних 

маршрутів. 

 Важливим етапом для розвитку транспортних послуг став проект з 

оновлення рухомого складу тролейбусів, за результатами розробки якого 17 

серпня відбулось попереднє підписання Угоди про підготовку кредитного 

фінансування проекту «Оновлення тролейбусного парку Івано-

Франківська» між Івано-Франківською міською радою, комунальним 

підприємством «Електроавтотранс» та Європейським банком реконструкції 

та розвитку. Проект передбачає закупівлю до 40 нових тролейбусів для 

міста. Загальна вартість проекту складає 10 млн. євро.  Планується, що 

потенційними джерелами фінансування проекту будуть: 

− кредитні кошти ЄБРР в сумі 8,0 млн. євро; 

− грантові кошти в сумі 1,5 млн. євро; 

− кошти міського бюджету в сумі 0,5 млн. євро. 
 

Проводилась робота з підготовки техніко-економічного 

обґрунтування субпроекту «Оновлення рухомого складу КП 

«Електроавтотранс» у м. Івано-Франківську» для участі у проекті «Міський 

громадський транспорт України», який реалізовується за підтримки 

Європейського інвестиційного банку. 

 

1. Організація роботи щодо вдосконалення маршрутної мережі 

міста 

 

 Робота у сфері надання послуг з перевезення пасажирів була 

направлена на вдосконалення міської маршрутної мережі пасажирських 

перевезень, впорядкування організації дорожнього руху у місті, підвищення 

якості пасажирських перевезень, безпеки руху транспорту та безпеки 

пасажирів. 

З початку року проведено 2 конкурси на перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування. 

 Внесено зміни в маршрутну мережу міста до маршрутів № 24 

«с.Хриплин — вул. Б. Хмельницького», №27 «м-н Каскад — вул. Пулюя», 

№ 31 «с. Микитинці — ЦУМ», № 37 «с. Драгомирчани — м-н Каскад». 
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2. Інформативне забезпечення мешканців міста 

  
 Для кращого інформативного забезпечення мешканців міста щодо 

графіків руху автобусів управлінням транспорту та зв’язку закуплено 4 

інформаційних електронних табло DOZOR, які встановлено на зупинках: 

зупинка «Крок» (вул. Вовчинецька), зупинка ЦУМ (вул.Галицька), зупинка 

ЗШ № 15 (вул. Незалежності, 154) та зупинка ЗШ № 15 (вул. Незалежності, 

181).  

 Також до кінця року інформаційні електронні табло DOZOR будуть 

встановлені за наступними адресами: вул. Січових Стрільців (Пошта), вул. 

Симоненка (Золота нива), вул. Галицька (Овен), вул. Вовчинецька (Велес), 

вул. Коновальця (ОДКЛ в місто), вул. Гетьмана Мазепи (АС – 3), вул. 

Дністровська, 6, вул. Дністровська, 26, Перехрестя вул. Січових Стрільців – 

Левка Бачинського. 

 З метою покращення функціонування транспортної інфраструктури 

міста забезпечено встановлення 17 нових сучасних зупинок громадського 

транспорту довжиною 6м, 5м та 4 м, які встановлені за адресами: вул. 

Січових Стрільців (Обласна друкарня), вул. Пулюя (ІФНТУНГ), вул. 

Коновальця, 149 (навпроти дитячої лікарні в місто), вул. Стуса («Гранд 

базар»), вул. Хіміків (перед поворотом на вул. Тролейбусна), вул. 

Хоткевича, 77, вул. Хоткевича «ТЦ Кошик» (в центр), вул. Миколайчука 

«Оболонь» (з центру), вул. Івасюка «вул. Кисілевської» (з центру), вул. 

Пасічна, 38 (в місто), вул. Мельника, вул. Вовчинецька «Веселка» (в центр), 

вул. Вовчинецька «Крок» (з центру), вул. Коновальця, 18 (з центру), вул. 

Коновальця «Назарчик» (з центру), вул. Тисменицька «Тополина» (в центр), 

вул. Сахарова «Олімп», вул. Мазепи «Коледж фізичного виховання» (в 

центр), вул. Івасюка «Хоткевича» (з центру). 

 До Дня міста Івано-Франківська встановлено «розумну зупинку» за 

адресою вул. Незалежності, 67. Також до кінця року буде встановлено ще 

три «розумні зупинки», які не тільки виконують функції інформування 

пасажирів про рух громадського транспорту, але й надають можливість 

заряджати гаджети і користуватися безкоштовним wi-fi. 

 

3. Забезпечення безкоштовного перевезення пільгових категорій 

  
Всі категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, 

перевозяться в громадському транспорті за рахунок господарської 

діяльності підприємців. Наразі, пільгу на безоплатний проїзд в 

громадському транспорті м.Івано-Франківська  отримують такі категорій 

громадян:  

- згідно Закону  України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»: 

-інваліди війни; 
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-учасники бойових дій. 

- згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: 

-особи- постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС— 1 категорії; 

 -учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — 2 категорії ; 

 -діти, які потерпіли від ЧАЕС, яким встановлено інвалідність, 

пов’язану з цією катастрофою. 

- згідно Закону  України «Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист»: 

-ветеран військової служби; 

-ветеран органів внутрішніх справ; 

-ветеран державної пожежної охорони; 

-ветеран Державної служби спеціального зв’язку; 

-ветеран служби цивільного захисту; 

-ветеран Державної кримінально-виконавчої служби; 

-ветеран податкової міліції. 

- згідно Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей»: 

          -батьки військовослужбовця, який загинув, помер або пропав безвісті 

під час проходження військової служби; 

          -інвалід військової служби 

- згідно Закону  України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні»: 

          -реабілітовані (стаття 1)  

- згідно Закону  України «Про охорону дитинства»: 

          -дитина з багатодітної сім’ї 

- згідно Закону  України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні»: 

-інваліди 1 та 2 групи  

-діти – інваліди (1 супроводжуючий інваліда).  

Постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року № 354 «Про 

безоплатний проїзд  пенсіонерів на транспорті загального користування»  і 

від 16.08.1994 року № 555 «Про поширення  чинності постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.05.1993 року № 354»: 

- передбачено право  пенсіонерів за віком та інвалідів на 

безоплатний проїзд на міському пасажирському транспорті 

загального користування та приміських маршрутах. 
Також пунктом 2.3.3. Договору на перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування міста Івано-Франківська 

перевізників зобов’язано здійснювати за рахунок власної господарської 

діяльності перевезення пільгових категорій населення згідно законодавства, 

в тому числі учасників АТО, а також без обмежень по кількості та без 

компенсації перевезення пенсіонерів щоденно з 10.00 год. до 16.00 год. 
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Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 

23.02.2017 р. № 145 забезпечено пільговий проїзд учнів у міському 

пасажирському транспорті загального користування за наявності 

учнівського квитка: 

- щоденно з 7:00 до 19:00 год., за винятком вихідних, святкових днів і 

канікул; 

- щоденно з 7:00 до 21:00 год. для учнів Івано-Франківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 1, Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6, Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 11, 

Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22, за 

винятком вихідних, святкових днів і канікул; 

- у суботу з 7:00 до 21:00 год. для учнів Івано-Франківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 1, Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 11 та Української гімназії № 1.  

Управлінням транспорту та зв’язку постійно здійснюються рейдові 

перевірки на маршрутах щодо дотримання перевізниками безкоштовного 

перевезення пільгових категорій громадян. 

 

VІ. МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА 

БУДІВНИЦТВОМ 

 

З метою забезпечення та контролю за функціонуванням 

містобудівного процесу, збереження центральної частини міста від 

забудови, врегулювання візуального вигляду міста, впорядкування 

рекламних вивісок, проводилися роботи з врегулювання цих важливих 

процесів.  

Значні зусилля впродовж 2017 року спрямовані на розроблення та 

коректуру Генерального плану міста з метою регулювання діяльності 

суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови 

міста, здійснення контролю за містобудівною діяльністю та будівництвом 

об’єктів житлового, соціально-побутового та промислового призначення. 

Наразі проводиться робота по внесенню змін до Генерального плану м. 

Івано-Франкіська: приймаються та опрацьовуються звернення та пропозиції 

громадськості щодо внесення змін до генплану, готуються рішення 

виконавчого комітету міської ради щодо таких змін.  

Відділом містобудівного кадастру проводиться постійна робота з 

поповнення бази містобудівного кадастру шляхом внесення в базу 

графічних матеріалів (цифрові топогеодезичні зйомки, детальні плани 

територій, затверджені зміни до генеральних планів населених пунктів 

міської ради тощо). 
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1. Врегулювання зовнішньої реклами в місті. Контроль за 

вивісками та тимчасовими спорудами в міста 

Впродовж року підготовлено 8 проектів рішень виконавчого комітету 

міської ради з питань зовнішньої реклами в м. Івано-Франківську, в т.ч.: 

- «Про мову в зовнішній  рекламі в м. Івано-Франківську»; 

- «Про демонтаж  об’єктів зовнішньої реклами та тимчасових споруд», 

якими  затверджено перелік   об’єктів, що підлягають демонтажу у зв’язку з 

порушенням суб’єктами господарювання Порядку розміщення зовнішньої 

реклами у м. Івано-Франківську, Порядку розміщення вивісок в місті Івано-

Франківську та невиконанням вимог про усунення порушень – 3 рішення; 

- «Про розміщення зовнішньої реклами» – 4 рішення.  

По факту опрацьовано: 

-  27 тимчасових дозволів на проведення рекламних акцій; 

-  62 місця розташування соціальної реклами. 

Погоджено – 89 паспортів вивісок. 

Проведено 6 засідань Ради з питань реклами. 

З метою контролю дизайну архітектурного середовища та 

благоустрою міста підготовлено: 

- проект рішення міської ради про зупинення надання дозволів на 

розміщення нових тимчасових споруд; 

-  24 проекти рішень виконавчого комітету міської ради, в т.ч.: 

- про демонтаж   самовільно встановлених тимчасових споруд – 8 рішень; 

- про встановлення пам’ятного знака студентам університету, що загинули 

під час проведення антитерористичної операції на сході України;  

- про закладення символічного каменя на місці спорудження пам’ятника  

Герою України, головному командиру УПА Роману Шухевичу «Тарасу 

Чупринці» на вул. Шухевичів, поруч Івано-Франківської гімназії №2; 

- про встановлення пам’ятника Олені Степанів (Степанівні) на вул. 

Грушевського, 16 

- про затвердження архітектурних типів тимчасових споруд – 10 рішень; 

- про зупинення надання дозволів на розміщення нових тимчасових споруд. 

За  рік оформлено 185   паспортів прив’язки тимчасових споруд, 

видано 205 інформаційних довідок, опрацьовано 59 схем розміщення 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг, оголошено 4 

конкурси на визначення переможця ескізних проектів пам’ятників та 

пам’ятних знаків, погоджено 76 паспортів літніх торгових майданчиків та 3 

паспорти всесезонних торгових майданчиків, розроблено два інформаційні 

стенди для Центру надання адміністративних послуг про порядок 

встановлення вивісок та приклади оформлення паспортів вивісок. 
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Всього, від початку року прийнято в експлуатацію 25 

багатоквартирних житлових будинків, 2 культові споруди, 2 дитячі 

дошкільні заклади у с. Крихівці та у с. Угорники,  а також футбольне поле 

та стадіон для дитячо-юнацького та аматорського футболу на вул. 

Чорновола. 

Прийнято в експлуатацію модульну котельню для забезпечення 

громадських закладів с. Угорники теплом (замовником будівництва об’єкта 

виступав Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою 

Івано-Франківської міської ради), а також завершено капітальний ремонт 

теплового пункту хірургічного корпусу Івано-Франківської обласної 

клінічної лікарні. 

 

2. Діяльність у сфері контролю за будівництвом 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 р. № 553 «Про 

затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю» передбачено здійснення планових та позапланових перевірок 

дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. 

За звітний період здійснено 151 позапланову перевірку дотримання 

вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності при здійсненні 

підготовчих та будівельних робіт, з них 91 перевірку проведено за 

зверненнями громадян. За результатами 63 перевірок виявлено порушення 

вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та складено відповідні 

акти реагування з притягненням правопорушників до адміністративної 

відповідальності.  

Типовими порушеннями у сфері містобудівної діяльності є виконання 

будівельних робіт без поданого повідомлення про їх початок або отримання 

дозволу на їх виконання, невиконання суб’єктами містобудування вимог 

приписів органу державного архітектурно-будівельного контролю. 

 

3. Управління земельними ресурсами та комунальним 

господарством 

 
У сфері ефективного використання комунальних ресурсів 

територіальної громади міста проводилася робота  і з метою забезпечення 

збалансованого економічного та соціального розвитку міста, а також 

контролю та ефективного використання комунальних ресурсів.  

 

1.1. Діяльність у сфері  управління землями, які перебувають у 
віданні органів місцевого самоврядування територіальної 

громади міста Івано-Франківська 
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Станом на 20.10.2017 року – 827 діючих договорів оренди землі 

загальною площею 174.9 га на суму  31.5 млн. грн.  

Найменування доходів 

згідно із бюджетною 

класифікацією 

Затверджений 

розпис на 

01.11.2017 р., 

Фактичне виконання  

тис. грн. 

(станом на 19.10.17) 
тис. грн. 

Земельний податок з 

фізичних та юридичних осіб 
29300.0 28701.8 

Орендна плата з фізичних та 

юридичних осіб 
42250.0 39253.4 

Надходження від продажу 

землі 

 

7600.0 

 

14499.4 

Загалом протягом звітного періоду укладено 25 договорів купівлі-

продажу земельних ділянок комунальної власності міста загальною площею 

8.04 га на суму 12.03 млн. грн. 

 

1.2. Проведення земельних аукціонів 

 

Протягом звітного періоду проведено три земельних аукціони,  в 

тому числі: 

- 5 травня 2017 року: реалізовано право оренди на 2 земельні ділянки 

загальною площею 0.1910 га на суму 404 тис. грн.; 

- 11 липня 2017 року: реалізовано право оренди на 2 земельні ділянки 

загальною площею 0.7912 га на суму 1819 тис. грн. та право власності на 2 

земельні ділянки загальною площею 0.2445 га на суму 1443 тис. грн.; 

- 18  жовтня  2017 року: реалізовано право оренди  на 2 земельні ділянки  

загальною площею 0.4131 га на  суму 861 тис. грн. 

Загалом протягом звітного періоду від реалізації земельних ділянок на 

аукціонах (право власності і оренди) надійшло 4.53 млн. грн. 

Крім того, підготовлено та прийнято міською радою рішення про 

надання дозволів на складання проектів землеустрою щодо відведення семи 

земельних ділянок для подальшого продажу на земельних торгах. 

Проводяться роботи по формуванню лотів (земельних ділянок) для 

реалізації на земельних торгах в подальшому. Всього на даний час в роботі 

знаходиться 42 земельні ділянки, право на які планується реалізувати через 

земельні торги. 

 

1.3. Організація та контроль за приватизацією комунальних 
ресурсів 

 
Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради 

доведено показник по надходженню коштів до міського бюджету від 
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приватизації об’єктів комунальної власності за 9 місяців  2017 року на суму 

5 250,0  тис. грн. 

Станом на 20.10.2017 року укладено 15 договорів купівлі-продажу 

об’єктів комунальної власності площею 1045,36 кв.м на загальну суму – 

5 713,892 тис.грн., у тому числі ПДВ –   952,315 тис.грн., до міського 

бюджету перераховано кошти в сумі 4 762,125 тис.грн. 

Впродовж 2017 року проводилась робота з технічної інвентаризації 

об’єктів комунальної власності міста Івано-Франківська, а також здійснено 

реєстрацію права власності за територіальною громадою міста в особі Івано-

Франківської міської ради на 44 об’єкти нерухомості. 

 

4. Оренда та передача в безоплатне користування об’єктів  

комунальної власності міста  

 
Департаменту комунальних ресурсів за 9 місяців 2017 році доведено 

забезпечити надходження коштів до міського бюджету від оренди об’єктів 

комунальної власності на суму 9 400,0 тис. грн. 

Планові та фактичні показники надходження коштів від оренди 

об’єктів комунальної власності за період 01.01.2017 року до 20.10.2017 

року: 

Плановий показаник,  

тис. грн. 

Фактичне надходження 

коштів, які перераховані до 

міського бюджету, тис. грн. 

% виконання 

9 400,0 10 610,0 112,9 

За період з 01.01.2017 року до 20.10.2017 року укладено 28 договорів 

оренди нежитлових приміщень загальною площею 2973,83 кв.м., в т.ч. 8 

договорів оренди з пільговим нарахуванням орендної плати 1 грн.20 коп. з 

ПДВ в рік площею 1057,91 кв.м.  

Впродовж 2017 року Департаментом комунальних ресурсів 

підготовлено 11 проектів рішень виконавчого комітету міської ради та 4 

міської ради, які стосуються надання в оренду чи безоплатне користування 

(позичку) об’єктів комунальної власності міста. 

З метою забезпечення надходжень до міського бюджету коштів за 

оренду об’єктів комунальної власності, а також від приватизації постійно 

ведеться робота та надаються пропозиції по ефективному використанню 

комунального майна територіальної громади міста. Зокрема, розроблено і 

розміщено на офіційному сайті м. Івано-Франківська інтерактивну карту 

вільних нежитлових приміщень, які потенційно можуть бути надані в 

оренду або продані з аукціону, що дає можливість вільного доступу до 

ознайомлення з цією інформацією зацікавленим юридичним чи фізичним 

особам. На сайті також розміщено перелік об’єктів комунальної власності, 

які передані в оренду. Зазначена інформація постійно оновлюється. 
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В рамках здійснення самоврядного контролю за використанням 

земель на території міста: 

-  здійснено обстеження 50 земельних ділянок; 

-  за результатами обстежень складено – 48 актів обстежень; 

- підготовлено та направлено землекористувачам 41 клопотання щодо 

усунення виявлених порушень;  

За результатами роботи комісії: 

- по 38 земельних ділянках комісією затверджено суму збитків для 

подальшого відшкодування на загальну суму 5 960 611,62 грн.; 

-  по 26 земельних ділянках матеріали скеровано в Департамент 

правової політики для подачі позовів до суду про стягнення збитків, 

заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної 

власності з порушенням законодавства; 

- по 9 земельних ділянках укладено договори добровільного 

відшкодування  на суму 291 568,19 грн.; 

- по 10 землекористувачах задоволено позови про відшкодування 

збитків на загальну суму 866 941,89 грн.; 

-   по решта землекористувачах  робота триває. 

Виявлено 10 вільних земельних ділянок на загальну площу 2,8238 га, 

по яких підготовлені службові записки про винесення їх для продажу на 

аукціоні. 

Завдяки проведеній претензійно-позовній та інформаційно-

роз’яснювальній роботі покращується виконання орендарями умов 

договорів, зокрема щодо своєчасності та повноти сплати орендної плати, 

страхування орендованого майна, зменшується загальна заборгованість з 

орендної плати  та неустойки по діючих та припинених договорах оренди, а 

також додатково в міський бюджет боржниками сплачуються пеня, 3% 

річних та інфляційні збитки. Так в результаті:  

- на стадії виконавчого провадження стягнено кошти в сумі 

62 222,80 грн. відділом ДВС Івано-Франківського МУЮ в рахунок 

погашення боргів з орендної плати, пені, 3% річних, інфляційних збитків та 

неустойки; 

- разом із відділом ДВС Івано-Франківського МУЮ звільнено 2 

нежитлові приміщення, безпідставно утримувані орендарями після 

закінчення терміну дії договорів; 

- в міський бюджет додатково отримано 17 897,30 грн. 

нарахованих пені, 3% та інфляційних збитків; 

- укладено 90 договорів страхування орендованого майна. 

 

VІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СТРАТЕГІЧНЕ 

ПЛАНУВАННЯ 
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У співпраці з Проектом «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), 

який впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової 

підтримки Уряду Канади, та з урахуванням думки громадськості розроблено 

та затверджено сесією міської ради 27 жовтня цього року Стратегію 

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

визначено 4 основні стратегічні напрями розвитку міста, які охоплюють 

практично всі сфери економіки:  

А.  Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу. 

B.  Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до 

довкілля інфраструктури. 

C.  Місто відкритої влади і сучасного управління. 

D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного 

середовища. 

Сформовано план реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

міста Івано-Франківська, який містить 140 проектів, що відображають 

заходи, які потрібно здійснити, якого результату необхідно досягти, хто є 

відповідальним за реалізацію даного проекту, джерела фінансування.  

Крім того подано проектні пропозиції (проекти) для включення їх до 

Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Івано-

Франківської області на період до 2020 року. 

На основі підготовленої інформації агентством «Кредит-Рейтинг» 

розроблено Інвестиційний паспорт міста Івано-Франківська та прийнято 

рішення щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості міста до 

uaINV5-, що свідчить про найвищий рівень привабливості порівняно з 

іншими містами України для здійснення інвестицій. Також щопівроку 

надається інформація для оновлення кредитного рейтингу Івано-

Франківська, на основі якої в травні 2017 року національним агентством 

«Кредит-Рейтинг» підтверджено рівень рейтингу «uaBBB+» та прогноз 

«стабільний», що характеризує достатню кредитоспроможність міста. 

Наявність позитивної кредитної історії міста є важливим показником для 

потенційних інвесторів. 

Здійснено підготовчі заходи до проведення ІІІ Міжнародного 

інвестиційно-економічного форуму «Партнерство та перспектива». З 

керівниками промислових підприємств опрацьовано організацію 

презентації місцевої промислової продукції під час заходу у форматі акції 

«Купуємо івано-франківське – даємо роботу іванофранківцям». Учасники 

заходу: успішні підприємства-виробники міста - ТДВ «Івано-Франківський 

хлібокомбінат», ТОВ «Інтелком», ПП «Водолій-ЯП» та інші. 

 

1. Розвиток промислового комплексу  

 
Здійснюється тісна співпраця з промисловими підприємствами міста 

та іншими суб’єктами господарської діяльності, зокрема шляхом обміну 
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успішним досвідом та обговорення проблемних питань на засіданнях 

Дорадчої Ради при міському голові. Розроблено механізм переходу на 

орендні відносини суб’єктів господарювання, які мали акти постійного 

користування на земельні ділянки та сплачували 4% земельного податку. 

Прийнято рішення міської ради щодо можливості встановлення 1% ставки 

орендної плати для промислових підприємств за наявності клопотання від 

виробника, метою якого є зниження податкового навантаження на місцевих 

виробників. Це, в свою чергу, сприятиме стабільній діяльності підприємств 

та створенню нових робочих місць. Здійснено перехід на орендні земельні 

відносини ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат» та надано дозвіл на 

присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці ПАТ «Івано-

Франківський м’ясокомбінат».  

 Постійно надавалось сприяння у забезпеченні робітничими кадрами 

промисловим підприємствам, які реалізовують нові проекти, розширюють 

виробничі потужності та створюють нові робочі місця. Зокрема, було 

опрацьовано з керівниками машинобудівних підприємств оперативну 

інформацію щодо кількості наявних вакансій (ДП ВО «Карпати», ТОВ 

«Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед», ТОВ «Електролюкс Україна»), 

здійснювалась співпраця з міським центром зайнятості та інформування 

через місцеві ЗМІ, офіційну веб-сторінку міста тощо. Для прикладу, 

чисельність працюючих на ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед» за 

квітень-вересень поточного року зросла з 670 до 940 осіб. 

 З метою популяризації місцевої продукції та сприяння в реалізації 

місцевим товаровиробникам проводяться щорічні передсвяткові ярмарки, 

промоційні акції «Купуємо івано-франківське – даємо роботу 

іванофранківцям», тематичні фестивалі тощо.  

 Надається сприяння щодо забезпечення функціонування та 

розширення мережі фірмової торгівлі місцевих виробників. Фірмова 

торгівля отримала позитивні відгуки споживачів через якість та цінову 

доступність місцевої продукції. Зокрема, визначення місць під малі 

архітектурні форми для здійснення торгівлі на території міста відбувається 

з врахуванням інтересів та пропозицій місцевих товаровиробників, на 

засіданнях Дорадчої ради при міському голові періодично обговорюються 

шляхи покращення умов для здійснення торгівлі. Як результат, станом на 

01.10.2017 року в місті функціонує 104 об’єкти фірмової торгівлі. 

 Здійснюється співпраця з представниками проекту ПРОМІС з питань 

розробки проекту Програми посилення конкурентоспроможності малого і 

середнього підприємництва в м.Івано-Франківську.  За результатами 

засідання робочої групи 17.05.2017р. підготовлено план подальших заходів 

та визначено основні напрямки, за якими розроблятимуться заходи 

зазначеної Програми, узагальнюються подані пропозиції. 

 Організовано участь керівників промислових підприємств у Конгресі 

ініціатив Східної Європи 25-26 вересня 2017 року у м. Люблін, Республіка 

Польща. 
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В рамках здійснення процедури придбання пакету акцій ПрАТ «Івано-

Франківський локомотиворемонтний завод» здійснено підготовку 

необхідного пакету документів та подано 05.09.2017р. до 

Антимонопольного комітету України заяву на надання попереднього 

висновку стосовно концентрації і надання дозволу на концентрацію.  

З метою відновлення ефективної фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» створено робочу 

групу з питань розробки стратегії подальшого розвитку підприємства. 

15.09.2017р. організовано і проведено перше засідання робочої групи, за 

результатами якого в рамках співпраці з Фондом Держмайна України 

призначено оновлене керівництво та на основі поданих пропозицій 

розпочато розробку стратегії розвитку підприємства. Організовано робочу 

зустріч та презентацію ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний 

завод» в Укрзалізниці. 

 

2. Розвиток середнього і малого бізнесу 

 

У рамках реалізації заходів Програми підтримки малого 

підприємництва на 2017-2018р.р. розроблено та затверджено у серпні 2017 

року сесією міської ради порядок надання фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктам господарювання в місті Івано-Франківську. На даний час 

опрацьовано умови кредитування кількох основних банківських установ, 

сформована конкурсна комісія.  

З метою підтримки бізнесу та надання допомоги підприємцям-

початківцям забезпечено функціонування Центру розвитку підприємництва 

«Бізнес-інкубатор» при ІФНТУНГ, на базі якого потенційні та діючі 

суб’єкти підприємництва мають можливість отримати комплекс бізнес-

послуг на безкоштовній основі. Окрім організації зазначеного вище курсу 

навчання з основ програмування, існує можливість залучення учасників 

АТО також до вивчення іноземних мов на курсах в українсько-канадському 

СП «МБЕРІФ Бізнес-Центр».  

У результаті тісної співпраці з підприємствами та допомоги у 

розширенні ринків збуту, зокрема в країнах Європейського Союзу обсяг 

експорту товарів до країн ЄС становить 74,7% від загального обсягу 

експорту по місту та збільшився порівняно з відповідним періодом 

минулого року на 3,6%. 

 Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами 

основного кола за 8 місяців 2017 року в м. Івано-Франківську склав близько 

6812,1 млн.грн. проти 6158,2 млн.грн. за аналогічний період 2016 року, 

приріст становить 110,6%.  

Як один з варіантів реалізації ефективної практики підтримки бізнесу 

розроблено «Положення про конкурсний відбір стартапів для реалізації у 

місті Івано-Франківську». Рішення сприятиме поглибленню співпраці 
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органів місцевого самоврядування з молодими підприємцями та 

представниками студентської молоді, а також розвитку ІТ-галузі з метою 

впровадження новітніх ІТ-рішень. З метою налагодження ефективної 

взаємодії між бізнесом і владою та тісної співпраці з представниками малого 

і середнього бізнесу працівниками управління запропоновано 

започаткувати практику проведення «Бізнес-сніданків з міським головою», 

де можуть бути обговорені питання щодо підвищення ефективності 

економіки  міста та поліпшення якості комунікацій між різними учасниками 

одного виробничого ланцюжка. За період з серпня по жовтень 2017 року 

було організовано та проведено заходи по 3-х напрямках: з керівниками ІТ-

компаній, представниками туристичної та медичної галузей міста. На 

вищезазначених заходах були обговорені проблемні питання, шляхи 

вирішення та пропозиції щодо розвитку ІТ-сфери, туризму і медицини в 

Івано-Франківську. 

На початку червня організовано та проведено воркшоп: «Покращення 

якості ІТ-освіти в м.Івано-Франківську» (Тренди в ІТ-освіти. Ринок ІТ-

освіти, запити роботодавців, кар’єра в ІТ-освіті для викладачів, сучасні 

освітні програми та ресурси для освітян). На даний захід було запрошено 

спікерів з м.Львова, м.Харкова та м.Києва. Учасниками воркшопу стали 56 

викладачів навчальних закладів м.Івано-Франківська з ІТ напрямку. 

Реалізовано проект по Програмі «Erasmus+» - міжнародний 

молодіжний обмін на території Республіки Польща у травні 2017 року, в 

якому взяла участь молодь з України, Чехії, Греції, Німеччини, Італії та 

Польщі.  

 

3. Розвиток сфери обігу споживчих товарів і послуг 

 

Протягом звітного періоду проводилась активна робота із суб’єктами 

господарювання м.Івано-Франківська, які здійснюють діяльність у сфері 

торгівлі та громадського харчування. Опрацьовано 542 заяви від суб’єктів 

господарської діяльності, які надійшли через Центр надання 

адміністративних послуг, забезпечено організацію та проведення 25 

засідань комісії з організації сезонної торгівлі. 

Завдяки прийняттю нового Положення про дрібнороздрібну торгівлю, 

надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території м. Івано-

Франківська впорядковано, зокрема, ярмаркову діяльність в місті. Так, в 

поточному році спільно із КП «Центр розвитку міста та рекреації» та 

іншими суб’єктами господарювання організовано і проведено 8 ярмарків.  

За розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у 

сфері розваг, а також проведення ярмарків до міського бюджету поступило 

коштів у сумі 814 тис. грн, що у 3,3 рази більше в порівнянні з минулим 

роком.  
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Протягом 10 місяців 2017 року проводилось адміністрування договорів 

на право тимчасового користування елементами благоустрою для 

розміщення тимчасових споруд, літніх та всесезонних торгових 

майданчиків, зокрема, укладено 296 договорів. За тимчасове користування 

елементами благоустрою до міського бюджету поступило 2 млн. 195 тис. 

грн. Всього до міського бюджету надійшло коштів на суму 3 млн. 10 

тис.грн. 

За результатами роз’яснювальної роботи, що проводилась із 

працівниками закладів торгівлі, в яких реалізується підакцизна продукція, 

спостерігається збільшення надходжень акцизного податку. За 9 місяців 

2017р. обсяг надходжень до міського бюджету становить 70 млн. 310 тис. 

грн.  

 

4. Регуляторна політика у сфері господарської діяльності 

 

Управлінням економічного та інтеграційного розвитку постійно 

здійснюється координація діяльності з реалізації регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності. 

 Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» забезпечено дотримання 

процедури прийняття та відстеження результативності поточних 

регуляторних актів, поданих структурними підрозділами виконавчого 

комітету, своєчасно та у повному обсязі.  

Так, відповідно до Плану  з  підготовки  регуляторних  актів  на  2017 

рік забезпечено належну підготовку структурними підрозділами 

міськвиконкому та комунальними підприємствами 26 проектів 

регуляторних актів, у тому числі 12 проектів рішень міської ради, проведено 

26 громадських обговорень відповідно. Погодження проектів регуляторних 

актів – рішень міської ради здійснено в Державній регуляторній службі 

України. 

 Зміни до Плану діяльності виконавчого комітету міської ради з 

розробки проектів регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення 

проектів регуляторних актів, а також проекти регуляторних актів, аналізи 

регуляторного впливу регуляторних актів, звіти про відстеження 

результативності регуляторних актів, інформація про здійснення 

регуляторної діяльності розміщувались на офіційній сторінці виконавчого 

комітету міської ради в мережі Інтернет. Оголошення про відкриті 

громадські обговорення публікувались в газеті «Західний кур’єр». 

Відповідно до плану-графіка проведено відстеження результативності 

регуляторних актів. 

 

5. Забезпечення виплати заробітної праці 
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Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та з метою забезпечення виплати праці та контролю у сфері 

соціально-трудових відносин проводиться робота з питань виплати 

заробітної плати в м. Івано-Франківську.  

Станом на 25.10.2017р. загальна сума боргу з виплати заробітної 

плати у м. Івано-Франківську становила 11563,6 тис. грн. З них: 2730,7 тис. 

грн. (23,6%) – заборгованість економічно активних підприємств, 110,6 тис. 

грн. (1%) – заборгованість економічно неактивних підприємств та 8722,3 

тис. грн. (75,4%) – підприємств-банкрутів.  

На економічно активних підприємствах житлово-комунального 

господарства та на підприємствах бюджетної сфери заборгованість з 

виплати заробітної плати станом на 25.10.2017 р. відсутня. 

Завдяки роботі комісії з питань виплати заробітної плати зменшилась 

заборгованість по сплаті страхових внесків, витрат пов’язаних з 

відшкодуванням пільгових пенсій, по сплаті єдиного соціального внеску. 

Так, станом на 01.10.2017 року заборгованість до бюджету ПФУ з початку 

року зменшилась на 2,5 млн. грн. (зокрема, по пільгових пенсіях – на 2,4 

млн. грн., по наукових пенсіях – на 5,3 тис. грн. та ін.).  

Крім того, в результаті вжитих заходів ДПІ, зокрема і внаслідок 

заслуховування керівників підприємств-боржників на засіданнях комісії, за 

січень-вересень 2017 року погашено податковий борг до місцевого бюджету 

в сумі 3665,4 тис. грн., а саме: ПДФО – 644,0 тис. грн., земельний податок 

– 898,2 тис. грн., орендна плата за землю – 993,2 тис. грн., єдиний податок 

– 582,7 тис. грн. та ін.  

 Аналізуючи дані Державної податкової інспекції у м. Івано-

Франківську за серпень 2017 року можна зауважити, що 62,8% суб’єктів 

господарювання, з якими проведена інформаційно-роз’яснювальна робота 

підвищили розмір заробітної плати найманих працівників до законодавчо 

встановленого мінімального рівня і вище. Серед СГД, заслуханих на комісії, 

такий відсоток становить 70,4. 

Крім того, позитивним результатом роботи комісії є те, що  у суб’єктів 

господарювання, з якими проведена інформаційно-роз’яснювальна робота 

на 25,6% зменшилась кількість осіб, які виконували роботи чи надавали 

послуги за договорами цивільно-правового характеру. 

Рейдовою робочою групою з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення, яка є робочим органом міської комісії, 

проведена інформаційно-роз’яснювальна робота із 405 суб’єктами 

господарювання. У ході проведеної роботи виявлено 41 найманого 

працівника, що не представили відповідні документи про своє 

працевлаштування належним чином. 

За результатами інформаційної роботи, проведеної членами рейдової 

групи, суб’єктами господарювання додатково оформлено належним чином 

20 найманих працівників. Сума легалізованої заробітної плати становить 

64,0 тис. грн. З початку року передано в управління Держпраці в області та 
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ДПІ в м. Івано-Франківську перелік 16 «ризикових» суб’єктів 

господарювання для відповідного реагування. 

З метою популяризації робітничих професій серед учнів професійно-

технічних навчальних закладів міста організовано проведення конкурсів з 

визначення кращого токаря, кращого кравця та кращого коваля. На даних 

заходах конкурсанти демонстрували свої здобуті професійні навички та 

вміння. Оцінювало їхню роботу професійне журі. Всі переможці та 

учасники конкурсу нагороджені дипломами та цінними подарунками.  

З метою інформування мешканців міста про вільні вакансії  міського 

центру зайнятості організовано проведення «Ярмарки вакансій» в рамках 

проведення акції «Купуємо івано-франківське – даємо роботу 

іванофранківцям».  

З метою забезпечення проведення ІІІ Міжнародного інвестиційно-

економічного форуму «Партнерство та перспектива», який відбудеться 

27.10.2017 р., проводиться підготовка окремого блоку «Кадрова політика та 

вирішення проблем робітничих професій та їх підготовки». 

 

VІІІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Реалізовано проект по Програмі «Erasmus+» - міжнародний 

молодіжний обмін на території Республіки Польща у травні 2017 року, в 

якому взяла участь молодь з України, Чехії, Греції, Німеччини, Італії та 

Польщі.  

В рамках реалізації пілотного проекту в частині забезпечення 

автоматизації обліку надання медичних послуг підготовлений та 

підписаний договір по наданню автоматизованих медичних послуг у галузі 

інформаційних технологій ТОВ «Медікс ІТ», а саме запровадженню 

електронних сервісів у закладах охорони здоров’я м.Івано-Франківська. 

Сума залучених грантових коштів становить 50 000.00$. 

Реалізовано проект «Youth Business Camp for future 

leaders/Молодіжний бізнес-кемп для майбутніх лідерів», який фінансувався 

в рамках грантової програми Українсько-Польської ради молодіжних 

обмінів. Основна мета проекту - підтримка школярів у віці 14-16 років в 

придбанні ключових компетенцій, необхідних для того, щоб успішно та 

активно брати участь в професійному і суспільному житті через призму 

підприємництва. Міська рада спільно з Національною скаутською 

організацією «Пласт» створили комісію, яка відібрала 12 учасників з 

м.Івано-Франківська для поїздки в м.Люблін (Польща) на навчання. Сума 

залучених грантових коштів становить 40 000.00 злотих.  

Реалізовано (кінець серпня - початок вересня) проект «Міжнародна 

літня школа з відновлення культурної та історичної спадщини міст» в 

рамках Програми ЮНЕСКО.  
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Реалізовано проект Програми Європейського Союзу /ПРООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ» - Доступний Івано-

Франківськ. Сума гранту 850 000.00 грн. 

Івано-Франківськ втретє увійшов у п’ятірку кращих міст Європи  для 

отримання найвищої нагороди Парламентської Асамблеї Ради Європи  – 

Почесного Призу Європи. Для фінального відбору підготовлено 

короткометражний фільм про Івано-Франківськ, який відображав 

євроінтеграційну діяльність міста.  

Протягом звітного періоду організовано участь представників міської 

влади у євроінтеграційних заходах, а саме:  

- в січні у форумі чеських та українських міст у Празі, основною темою 

заходу стало обговорення програм розвитку житлово-комунального 

господарства на місцях;   

- 10 березня в конференції «Євроінтеграційний досвід Угорщини для 

українських місцевих органів самоврядування», де обговорювались питання 

досвіду роботи угорських міст у складі ЄС;  

- 6 березня у щорічному економічному форумі в м.Кракові (Польща) з 

презентацією «Система централізованого теплопостачання та гарячого 

водопостачання – важливий елемент енергетичної безпеки в містах та 

регіонах»; 

-   26 вересня в Конгресі Ініціатив Східної Європи, який відбувався у 

місті Любліні (Польща) та інші. 

 

1. Міжнародна співпраця 

 
Місто Івано-Франківськ має документально оформлені поріднені 

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

Румунії, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, Грузії, Португалії та США. Задля 

активізації міжнародної співпраці на рівні міст 7 травня, в рамках 

відзначення Дня міста, підписано угоду про партнерську співпрацю з містом 

Брага (Португалія), поновлено угоду з угорським містом Ніредьгаза,  27 

жовтня поновлено угоду про партнерську співпрацю з містом Бая-Маре 

(Румунія). За сприяння Посольства Республіки Болгарія налагоджено 

партнерські зв’язки та 5 жовтня підписано наміри про партнерську 

співпрацю з  містом Благоєвград. 

З метою розширення міжнародного співробітництва з країнами 

Єврозони надіслано ініціативні листи про налагодження партнерської 

співпраці між Івано-Франківськом та муніципалітетами міста Печ 

(Угорщина), міста Нова Горіца (Словенія), міста Котор (Чорногорія). 

  Для сприяння розвитку міжнародного співробітництва протягом 

звітного періоду організовано 24 міжнародних візити представників 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, депутатського 

корпусу, працівників охорони здоров’я до поріднених і партнерських міст 



35 

 

за кордоном (Краків, Бидгощ, Жешув, Кошалін, Хшанівський Повіт, 

Дільниця Охота ст.м. Варшава, Ополє, Рибнік, Люблін, Бродніца,  Криниця-

Здруй, Зєльона Гура (Польща), Прага, Пршерув (Чехія),  Брест (Білорусь), 

Тракай (Литва), Елгава, Рига (Латвія), Брага (Португалія), Тирговіште, 

Орадеа, Бая-Маре (Румунія), Ніредьгаза, Мішкольц (Угорщина), Руставі 

(Грузія)).  

  Наше місто відвідали 46 іноземних делегацій.  

В рамках продовження співпраці з порідненими містами забезпечено 

участь хорових колективів з поріднених міст Польщі – Ополє, Кошаліна, 

Рибніка та Латвії – Єлгави у Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях».  

З метою налагодження співпраці між закладами культури та освіти 

міста та Дільницею Охота ст.м. Варшава (Польща) організовано та 

проведено зустріч представників департаменту культури Дільниці Охота з 

керівництвом відповідних закладів в Івано-Франківську. 

 Під час проведення щорічної акції «Тріумф-2016» делегація з міста 

Любліна отримала приз-нагороду в номінації «Краще місто-партнер 2016» 

за інтенсивний розвиток співпраці в сфері написання та реалізації проектів 

транскордонної співпраці.  

В рамках відзначення Міжнародного Дня поріднених міст 22-23 

квітня 2017 року в Івано-Франківську організовано візит вокально-

інструментального колективу «Камертон» з польського міста Ополє. 20 

червня – 7 серпня на запрошення Уряду  партнерського міста Рибнік  

організовано поїздку 20-особової групи дітей для оздоровлення. 

Організовано поїздку групи студентської молоді з Івано-Франківська 

у село Корчмин Томашівського повіту Люблінського воєводства, де 

студенти протягом 8 днів впорядковували могили своїх предків.  

Проведено ряд офіційних зустрічей з представниками урядів 

іноземних держав та дипломатичних іноземних місій в Україні, зокрема з 

Посольств Канади, Японії, Польщі, Словенії, Чеської Республіки, 

Генеральних Консульств Австрії, Польщі, Словацької Республіки, 

Угорщини, Румунії, Чеської Республіки. Крім того, відбулось також ряд 

робочих зустрічей з експертами Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі (ОБСЄ), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), 

проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР), USAID, 

представниками проекту Місцеві Ініціативи для Сталого Розвитку України 

(LINK), проекту «Консультаційний фонд впровадження реформ»(GIZ), 

проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста» 

(НЕФКО), групою медиків  з Марамурешського Повіту (Румунія), 

спеціалістами з програм та моніторингу Євразії Міжнародного 

республіканського Інституту, представниками Академії Фольке Бернадотта 

по програмі верховенства права (Швеція), представниками ізраїльського 

підприємства «Агудат Хашомрим ЛТД» та експертами з питань переробки 

ТПВ, представниками британської фірми «Рамбол».  
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З нагоди 25-ї річниці дипломатичних стосунків між Україною та 

Японією 24 травня у парку культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка 

відбулося офіційне відкриття Алеї сакур, де посаджено понад 30 дерев. 

 

2. Розвиток туризму. Промоція міста. 

 
У рамках святкування Дня міста проведено І міжнародний 

туристичний форум. Місцеві турфірми мали змогу представити присутнім 

власний потенціал та  познайомитися з туристичним потенціалом міст-

партнерів.  

З метою налагодження ефективної співпраці міської влади з 

представниками туристичної галузі міста організовано та проведено  

«сніданок за участю міського голови» з суб’єктами туристичної діяльності 

міста. На заході обговорювались  проблемні питання туристичної сфери 

міста, перспективи її розвитку та шляхи налагодження діалогу між 

представниками влади та підприємцями, зайнятими в сфері туризму.  

Організовано оформлення кованими фігурами, виготовленими під час  

фестивалю «Свято ковалів 2017», маршових сходів до оглядового 

майданчика на міській Ратуші. 

В напрямку розвитку фестивального туризму в місті та на виконання 

заходів «Програми розвитку туристичної галузі в Івано-Франківську на 

2016-2020рр» протягом року надано сприяння в організації щорічних 

заходів, а саме: забезпечено участь представників з поріднених міст за 

кордоном в Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях»; ярмарку 

«Великодній кошик»; Дні міста (в програмі якого: виставка-ярмарок 

«Прикарпатський вернісаж»; велосипедний пробіг, участь в якому взяли 

мешканці та гості міста з метою популяризації їзди на велосипеді і 

екологічного способу пересування); Міжнародному фестивалі «Свято 

ковалів»; фестивалі «Свято меду», «Свято винограду та вина», «Свято 

хліба». 

В рамках відзначення Міжнародного дня туризму підготовлено 

тижневу програму заходів, спрямованих на розвиток та презентацію 

туристичної діяльності міста за участю представників даної галузі. 

Протягом 26-28 вересня проводились безкоштовні екскурсії по місту для 

школярів старших класів, студентів вищих навчальних закладів, 

пенсіонерів, працівників держустанов тощо. За підтримки Інституту 

туризму Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника 

проведено квест «Старе місто» та квест «Таємниці Станіславської фортеці» 

для студентів вищих навчальних закладів міста. Організовано 

інтелектуальну гру MIND GAME за участю мера міста, представників 

виконкому, депутатського корпусу, туристичної сфери: турфірми, 

екскурсоводи, готельєри тощо. Проведено круглий стіл з представниками 
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турфірм, ДПІ в м.Івано-Франківську та управлінням праці. Оголошено 

конкурс на кращу екскурсію містом. 

Представники Івано-Франківська взяли участь у заходах, 

спрямованих на розвиток туризму в Україні, зокрема в засіданнях Ради 

туристичних міст і регіонів, які відбувались у Тернополі, у Львові. 

Промоційно-інформаційна продукція міста представлена на Міжнародному 

туристичному тижні, який проводився в Ужгороді. Туристичний потенціал 

міста Івано-Франківська представлено на Міжнародному туристичному 

ярмарку в м.Ополє (Польща).  

Представники управління економічного та інтеграційного розвитку 

спільно із суб’єктами туристичного бізнесу міста Івано-Франківська та 

області 18-20 жовтня 2017р. взяли участь у Львівському міжнародному 

форумі індустрії туризму та гостинності-2017, на якому представили 

туристичний потенціал міста. 

З метою популяризації міста за кордоном і формування позитивного 

іміджу Івано-Франківська забезпечено виготовлення промоційних 

матеріалів (футболки, чашки, еко-блокнот та ручки), видано путівник 

«Івано-Франківськ. Місто прогулянка», книгу-фотоальбом «Івано-

Франківськ – місто для життя», туристичну карту міста. 

 

ІX. МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ МІСТА 

 

Основною метою діяльності медичних закладів є поліпшення 

здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх 

мешканців міста до медичних послуг належної якості. Висока якість 

медичних послуг  можлива за умови постійного зміцнення матеріально-

технічної бази закладів охорони здоров’я міста,  закупівлі обладнання й 

інших матеріально-технічних засобів. Роботу системи охорони здоров`я 

міста забезпечують 4044 медичні  працівники, серед них  лікарів –1100, 20–

біологів, молодших медичних спеціалістів – 1734, молодших медичних 

сестер – 618 та 572 осіб допоміжного та технічного персоналу. 

Забезпеченість лікарями  в розрахунку на 10 тис. нас. складає 44,2.  Із 

загальної кількості лікарів 1120 осіб – атестовано 807: вищу атестаційну 

категорію отримали – 347,  першу – 270, другу – 190.  Пройшли курси 

підвищення кваліфікації 366 лікарів, що склало 100% від підлеглих. Рівень 

кваліфікації лікарів за 9 місяців  2017р. склав 72,0%.   

За 9  місяців 2017 року збережено мережу та потужність  лікувально-

профілактичних закладів:  центральна міська клінічна лікарня на 470 ліжок, 

міська клінічна лікарня № 1 на 240 ліжок, міська дитяча клінічна лікарня на 

130 ліжок, міський клінічний пологовий будинок на 215 ліжок, 5 

територіальних міських поліклінік, міська стоматологічна поліклініка, 

міська дитяча стоматологічна поліклініка. За 9 місяців 2017 року всього в 

стаціонарах міста проліковано  17787 хворих, з них  пацієнтів пільгових 
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категорій 4021,  в т.ч. учасників АТО  - 115,  виписано понад 20,0 тисяч 

пільгових рецептів на 1,407 тисяч грн. В поліклінічних закладах 

забезпечено надання амбулаторної допомоги в повному обсязі. 

Зареєстровано 1 млн. 720 тис. відвідувань. До хворих, які не можуть 

пересуватися, або тривалий час не відвідували поліклініки, зроблено 282, 8 

тис. візитів на дому. За 9 місяців 2017 року  активно використовувались 

ефективні стаціонарозамінні форми надання медичної допомоги. В денних 

стаціонарах проліковано 12786 хворих. В поліклініках виконано 13667 

амбулаторних операцій. 

  

1. Фінансово-господарська діяльність 

                                         

Бюджет охорони здоров’я міста за   9 місяців   2017 року  виконано на  

75,5% , фактично використано  193837,0 тис. грн. при плані за вказаний  

період   256900,5,0 тис. грн.   

          Продовжувались роботи з капітальних ремонтів приміщень в закладах 

охорони здоров’я  міста.  В центральній міській клінічній лікарні  замінена 

система опалення та встановлено пожежну сигналізацію та оповіщення на 

1-му поверсі корпусу №5. Виконані частково роботи з утеплення бокового 

фасаду корпусу №5. Продовжено  ремонтні роботи в кардіологічному 

відділенні та на 1-му поверсі корпусу №5. Розпочато роботи в 

терапевтичному відділенні №1, корпус №2. З бюджету розвитку  на 

капітальний ремонт виділено 3 млн. 868,1 тис. грн. Всього зроблено робіт 

на суму 1 млн. 876,2 тис. грн.  

У міській клінічній лікарні №1 завершено ремонт приміщень 

приймального відділення, встановлено нові автоматичні двері при вході в 

лікарню,  завершено  ремонт в рентгенкабінеті 1-го поверху та ремонти в 

кабінетах заступника головного лікаря і головної медсестри, начальника 

відділу кадрів. Продовжено нове будівництво ЗТП й капітального ремонту 

системи опалення. Розпочато капітальний ремонт надземного поверху 

(лабораторія). Всього зроблено робіт на суму 293,9 тис. грн.  Приватною 

структурою, на правах оренди, проведено капітальний ремонт приміщень 

кабінету комп’ютерної томографії, який обладнаний сучасним аппаратом 

Siemens Somaton Emotion’16. 

В міському клінічному пологовому будинку зроблено капітальні 

ремонти: операційного блоку пологового відділення, обсерваційного 

відділення, операційного блоку гінекологічного відділення №1. Виконані 

поточні ремонти приміщень пологового будинку. Всього виконано  робіт на 

суму 1870,8 тис. грн. Проведено капітальний ремонт хірургічного кабінету 

МСП із облаштуванням операційного блоку на суму 198 тис. грн. В МДКЛ 

закінчено ремонт рентгенкабінету стаціонару. Закінчено ремонт та 

оснащення інфекційного блоку поліклініки.  Після проведених ремонтних 

робіт в дитячій поліклініці (Тичини,4), введено в експлуатацію 1 ліфт. 
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Продовжувалась робота  щодо зміцнення матеріально-технічної бази  

закладів охорони здоров’я  міста. За рахунок різних джерел фінансування 

придбано  діагностичної і лікувальної апаратури, обладнання та 

устаткування на суму  1018,98 тис. грн. В МДКЛ придбано датчик 

нейросонографії для апарату УЗД стаціонару. Закінчено встановлення 

апарату УЗД в дитячій поліклініці. Придбано плаский детектор до рентген 

системи стаціонару.  

  

2. Запровадження електронних сервісів в медичних закладах 

 
В серпні 2017 року підписано меморандум між міською радою та 

ТзОВ «Медікс-ІТ»  щодо запровадження системи електронного запису на 

прийом до лікаря. 28.09.2017 року розпочато роботу електронного запису до 

лікаря в міській поліклініці № 5 та міській поліклініці №3, підготовчі роботи 

тривають в міських поліклініках № 1, № 2, № 4, міській дитячій поліклініці 

та її філіях.  

З метою комп'ютеризації педіатричних філій міської дитячої лікарні 

ІТ-компаніями міста проведено аудит стану комп’ютерного обладнання та 

комп’ютерних мереж, передано 12 комп’ютерів для педіатричних відділень 

МДКЛ, проведено комп’ютерні мережі в приміщеннях педіатричних 

відділень. 

В міській поліклініці № 5 закінчено роботи щодо облаштування 

мамографічного кабінету та підготовчі роботи до встановлення мамографа, 

здійснюється процедура придбання підйомника для підйому пацієнтів з 

першого поверху поліклініки на ІІ, облаштування вбиральні для осіб з 

обмеженими можливостями. 

 

X. ОСВІТА 

 

Відповідно до Положення про Департамент освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, затвердженого рішенням Івано-Франківської 

міської ради №42-2 від 22.12.2015р., Департамент освіти та науки у 2017р. 

здійснював реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання на 

території міста Івано-Франківська, прогнозував розвиток загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти. 

 

1. Розвиток мережі дошкілля 

Департаментом створено умови для здобуття дошкільної освіти в 

місті Івано-Франківську, сформовано відповідну мережу дошкільних 

навчальних закладів з метою охоплення дітей усіма формами дошкільної 

освіти. 
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   У 2017 році розпочали своє функціонування три новостворені 

дошкільні навчальні заклади: № 24 «Котигорошко» (с. Крихівці), № 1 

«Ластів’ятко» (с. Вовчинці), № 32 «Солов’ятко» (с.Угорники). 

Здійснюються заходи щодо відкриття ДНЗ № 25 «Янголятко» 

(с.Микитинці). 

 

Мережа дошкільних навчальних закладів та приватних шкіл-садків 

 
 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами 

  
2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 

від 3 до 6 (7) років дошкільними 

закладами охоплено  

85% 89,2% 

охоплено дітей старшого 

дошкільного віку підготовкою до 

навчання у школі  

99% 100% 
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усіма формами дошкільної освіти 86% 87% 

  

Рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 30.08.2017р. № 

228-15 затверджено нове Положення про порядок загальної міської 

електронної реєстрації дітей до поступлення у дошкільні навчальні заклади 

Івано-Франківської міської ради. Положенням передбачено удосконалення 

системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку, яка з 2018 року 

передбачатиме електронний облік дітей на поступлення у заклади 

компенсуючого типу, а також реєстрацію дітей мешканців сіл, що належать 

до Івано-Франківської міської ради. 

 

 
Колективи багатьох дошкільних навчальних закладів міста взяли 

активну участь у щорічному міському конкурсі проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування та громадянського суспільства.  

Переможцями конкурсу у 2017році  стали ДНЗ № 1, 2,  3, 10, 11, 15, 16,  

17, 19, 20, 22 ,23, 27, 28, 30, 33, 36. 

 

2. Загальна середня освіта 

Департаментом освіти та науки у 2017р. забезпечувалась реалізація 

державної політики в галузі загальної середньої освіти. 

 Сформовано оптимальну мережу навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти з метою реалізації освітніх запитів громади міста. 
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У порівнянні з попереднім навчальним роком фактична мережа 

загальноосвітніх навчальних закладів зросла на 29 класів  (987 учнів). На 8 

класів (424 учні) зросла мережа учнів 1-4-х класів, темп зростання становить 

5%. Кількість учнів молодших класів сягнула 11 942 учні, що є найвищим 

показником за останні 20 років. 

У 2017-2018 н.р. кількість шкіл, у яких навчається понад 1000 учнів 

зросла до 12 (СШ № 1, 5, 11, ЗШ № 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25, ЗШЛ № 23, НВК 

«Школа-гімназія № 3»). 

Постійно проводиться діяльність щодо організації навчання 

обдарованих дітей, проводять в установленому порядку конкурси, 

олімпіади та інші змагання серед учнів. На XX загальноміському культурно-

мистецькому святі обдарованої молоді «Ми – надія твоя, Україно!» 159 

учнів навчальних закладів міста нагороджено  грошовими преміями на суму 

68,7 тис.грн. 89 педагогів та керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів премійовано на суму 55,9 тис. грн. У ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 114 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста 

вибороли 140 призових місць та  повторили показник минулого року.  
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36 учнів здобули дипломи І ступеня, 55 учнів – ІІ ступеня та 49 учнів – ІІІ 

ступеня. У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад загальноосвітні 

навчальні заклади представив 31 учасник, 18 з яких стали переможцями. В 

активі наших олімпійців 6 дипломів І ступеня, 5 – ІІ ступеня та 7 – ІІІ 

ступеня. Найбільше переможців ІV етапу олімпіад у Природничо-

математичному ліцеї  – 4; у СШ № 5 та УГ № 1 – по 3 переможці; у ЗШ № 

12 та СШ № 11 – по два переможці, у СШ № 1, ЗШ № 3, 10, 22 – по одному 

переможцю. Варто відзначити результати учнівського наукового товариства 

Української гімназії № 1 «Scientia vinces!». Захищали честь області серед 

юних науковців МАН 14 учнів гімназії. Найвищі досягнення в цьому 

інтелектуальному змаганні здобули 10 гімназистів, з яких нагороджено 

дипломами І ступеня – 1, ІІ ступеня – 3,   ІІІ ступеня – 6 учнів.  

Четверо вихованців Івано-Франківської МАНУМ  у ІІІ етапі конкурсу 

вибороли 5 призових місць.  
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За результатами державної підсумкової атестації у формі ЗНО оцінки 

достатнього та високого рівнів отримали 81% випускників 11-х класів з 

української мови, що повністю відповідає річному оцінюванню, 70% – з 

математики та  57% – з історії України. Із 45 випускників УГ №1 44 учні 

(98%) показали навчальні досягнення високого рівня з української мови.  

Під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року 

випускники міста показали найкращі результати з української мови та 

літератури. У тестуванні взяли участь 1103 випускники міста, з яких 57,1% 

отримали від  160 до 200 балів з української мови та літератури, тобто 

показали достатній та високий рівень навчальних досягнень. 

Високих результатів досягли учні міста з біології та хімії, відповідно 

50,6% та 51,4%  випускників  отримали від 160 до 200 балів.  

За підсумками ЗНО-2017 найкращих результатів досягли випускники 

УГ №1, СШ №5, СШ №11, ЗШЛ №23, ПМЛ, гімназії №2, Католицької 

школи, ЗШ № 12, 10, 21. Серед обласних центрів України Івано-Франківськ 

знаходиться на 9-му місці. 

 
 

 

 

 

 

Рейтинг  за відсотком учасників, які отримали  160-200 балів 

високий
39%

достатній
42%

середній
17%

початковий
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3. Забезпечення інклюзивної освіти 

 
Департаментом освіти та науки здійснюється реалізація прав дітей з 

особливими освітніми потребами  на освіту за місцем проживання, їх 

соціалізація та інтеграція у суспільство шляхом поетапного впровадження 

інклюзивної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. З 1 вересня  

2017-2018 н.р. відкрито інклюзивні класи для 11-ти дітей із особливими 

освітніми потребами на базі СШ №1 (3 дітей), ЗШ №7 (1 дитина), ЗШ№17 

(5 дітей), Вовчинецької ЗШ (1 дитина), ЗШ №6 (1 дитина) та введено 

додатково ще 4 ставки асистента вчителя. 

 

4. Організація харчування 

 
Департамент освіти та науки здійснює управлінську діяльність щодо 

організації харчування у закладах міста та забезпечення соціального захисту 

дітей пільгових категорій. У 2017р.гарячим харчуванням забезпечені учні 1-

11 класів з числа: 

57,1

29,5
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37 35,5 34,4
39,6

Івано-Франківськ Київ

№ Соціальна категорія станом на 

01.10.2017р. 

Сніданок 

вартістю  

11,00 грн. 

Обід вартістю  

13,70 грн. 

1 діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування 

123 100% 123 100% 

2 учні із малозабезпечених сімей 1127 100% - - 

3 учні, яким згідно із Законом 

України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», гарантується 

пільгове харчування 

174 100% 174 100% 

4 учні, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції, 

935 100% 935 100% 
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Загальна сума витрат на гаряче харчування для учнів 1-11 класів у 

2017р. становить 6 млн. 930 тис. 800 грн. На період вересень-грудень 2017р. 

передбачено виділення бюджетних коштів на харчування у сумі 3 млн. 520 

тис. 825 грн. Натуральні норми харчування відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 виконуються в 

середньому на 80%. У 2018р. передбачено збільшення цінових пропозицій 

на гаряче харчування (сніданок вартістю 15,00 грн., обід – 20,00 грн.).  

 

5. Позашкільна освіта 

 

Департаментом освіти та науки у 2017р. забезпечувалась реалізація 

державної політики в галузі позашкільної освіти, а саме: створення умов для 

вільного доступу молоді до якісної позашкільної освіти, забезпечення 

зайнятості дітей за інтересами шляхом залучення школярів міста до занять 

у гуртках та секціях. Мережа позашкілля у 2017 році становила 12 

позашкільних навчальних закладів, (11 повноцінно функціонувало, ЦТКУМ 

перебуває в стадії становлення) у яких займалось 11481 дитина (43,3% від 

загальної кількості школярів), а також розпочато роботу щодо створення 

Центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді. 

У навчальних закладах діти мали змогу безкоштовно займатись в 419 

гуртках естетичного напрямку, 121 гуртку туристично-краєзнавчого та 

військово-патріотичного напрямку, 76 гуртках еколого-натуралістичного 

напрямку, 74 гуртках спортивного профілю, 65 науково-дослідницьких та 

експериментальних гуртках, 40 технічних гуртках.  

Із вересня 2017р. на базі МЦТТУМ розпочала роботу дитяча 

кіностудія. Упродовж літа 2017р. в ПЗОВ «Лімниця» відпочило 689 дітей. З 

учасниками бойових дій або 

загинули під час виконання 

службових обов’язків у зоні 

проведення АТО 

5 діти-інваліди 458 100% 458 100% 

6 діти з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у 

спеціальних і інклюзивних класах 

11 100% 11 100% 

7 учні 1-4 класів із матеріально 

неспроможних сімей відповідно 

до заяви батьків, або осіб, що їх 

замінюють 

157 100% - - 

8 вихованці груп продовженого дня 

(у відсотках чисельності групи за 

списком): 10 - у повному обсязі; 

15 - на половину вартості)  

  775 100% 

 Всього: 5461 2985 100% 2476 100% 
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них 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 дітей-

інвалідів, 1 дитина, потерпіла від аварії на ЧАЕС, 152 дітей з родин 

багатодітних та малозабезпечених дітей, 73 дітей з родин учасників АТО. За 

кошти місцевого бюджету, на запрошення міського голови, серед дітей, що 

відпочивали у закладі, 59 дітей оздоровлювалось з Волноваського району 

Донецької області та Попасної з Луганської області. 

За кошти місцевого бюджету, виділених департаменту освіти та 

науки, у пришкільних таборах відпочивало 1960 учнів, а у ПЗОВ «Лімниця» 

- 44. 

 

6. Будівництво та капітальний ремонт закладів освіти 

 

У 2017 році завершилося будівництво ДНЗ №32 «Солов’ятко» у 

с.Угорники,  ДНЗ №24 «Котигорошко»  у с.Крихівці та Вовчинецького ДНЗ 

№1 «Ластів’ятко»,  будівництво спортивного та актового залу ЗШ №16, 

переходу в  СШ №5.  

 

6.1. Проект «Старі школи» 

 Проведено: 

- брукування території ДНЗ № 1, 33; 

- капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення 

в ДНЗ № 23, ЗШ №15; 

- капітальний ремонт санвузлів у ДНЗ №3, 29, НВК «Школа-

гімназія №3», ЗШС №3; 

- капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 11, СШ №5; 

- капітальний ремонт підлоги ДНЗ №19; 

- капітальний ремонт тиру ЗШ №21. 

     Тривають роботи: 

- капітальний ремонт санвузлів у ДНЗ №15, 33. 

 

6.2. Проект «Дахи» 

      

Проведено капітальний ремонт даху в ПЗОВ «Лімниця», частковий 

капітальний ремонт даху із заміною водостічних труб та ринв в ЗШ №12, 

частковий капітальний ремонт даху будівлі клубу «Прометей», ремонт 

даху ЗШ №24. 

 

 

 

6.3. Проект «Спортзали, спортмайданчики» 

 

Встановлено спортивний майданчик з штучним покриттям в 

Українській гімназії  № 1; завершується ремонт спортзалу в СШ № 5, 11, 
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ЗШ 28; завершено капітальний ремонт спортивного залу ЗШ №24; 

облаштовано павільйони в ДНЗ № 20, 33. 
  

 
 

 

 

6.4. Проект «Енергозбереження і енергоефективність» 

          

Проведено заміну: 

 вікон на металопластикові у 21 закладі освіти. Всього замінено 412 

вікон; 

 дверей у 4 закладах освіти.  Замінено 15 дверей. 

Завершено капітальний ремонт системи опалення в ДНЗ №14, ЗШ №4; 

тривають роботи в ДНЗ №27, ЗШС №3; проведено часткову заміну 

внутрішньої електропроводки, світильників та освітлювальних щитків в 6 

закладах освіти; проведено утеплення  фасаду будівлі клубу «Прометей». 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

У 2017р. на утримання 9 закладів (2655 учнів, які здобувають загальну 

середню освіту) професійно-технічної освіти, які функціонують на території 

Івано-Франківської міської ради, із місцевого бюджету виділено кошти у 

сумі 104 млн. 720 тисяч 200 грн. 
\ 

 

 

 

 

Фінансування закладів освіти 
Види робіт 2015 р. 2016 р. 9 місяців 

2017 р. 

(фактично) 

2017 р. 

(план) 

Капітальний ремонт 

об’єктів 
1 689,5 7 217,1 10 068,5 16 467,9 

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

901,5 3 810,5 2 424,8 3 853,35 

Поточні ремонти 
1 351,6 2 138,5 1 650,0 

2 000
,0 

 

 

7. Модернізація матеріально-технічної бази 

 

Департамент освіти та науки здійснює управлінську діяльність щодо 

матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, введення в дію 

їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, 

організації проведення поточного та капітального ремонту приміщення, 

здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, 

протипожежної безпеки і санітарного режиму. 

У 2017 році у загальноосвітніх навчальних закладах функціонують 39 

медичних кабінетів та 18 стоматологічних кабінетів. Департаментом освіти 
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та науки приділяється значна увага питанням інформатизації закладів 

освіти.  Загальна чисельність комп’ютерної техніки нараховує 1137 

одиниць, з них 640 комп’ютерів використовується у 68 комп’ютерних 

класах для забезпечення навчально-виховного процесу.  

 

 
XІ. КУЛЬТУРА. СПОРТ. ДУХОВНІСТЬ. РОБОТА З ДІТЬМИ 

 

Робота у сфері культурно-мистецького життя у зазначений період 

здійснювалася у напрямку реалізації Комплексної програми підтримки та 

розвитку культури міста на 2016-2020 роки та була спрямована на 

відродження, збереження та удосконалення діючої мережі закладів 

культури і мистецтва, зміцнення їх матеріально-технічної бази народної 

творчості, духовний розвиток та формування високих естетичних і 

художніх смаків у молоді. 

 

1. Мережа культурно-мистецьких закладів міста 

 
До мережі закладів культури міста Івано-Франківська належать 10 

клубних установ: Центральний Народний дім, Міський Народний дім, 

Муніципальний Центр дозвілля, Центр сучасного мистецтва, НД 

«Княгинин», НД с.Хриплин, НД с.Крихівці, НД с.Микитинці, НД 

с.Угорники, БК с.Вовчинець, 5 початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, Об’єднання муніципальних мистецьких колективів 

м.Івано-Франківська,  міська Централізована бібліотечна система, яка 

об’єднує 17 бібліотек та один театральний заклад культури – Новий театр, 

який розпочав своє функціонування у січні 2017 року. 

Особлива увага у роботі Департаменту культури приділялася 

розвитку  народної творчості та задоволенню культурних  і мистецьких 

потреб населення нашого міста та розширенню джерел фінансового 
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забезпечення закладів культури і оптимізації витрат на їх утримання і 

розвиток. 

 
Фінансування закладів та установ культури міста: 

(за період з січня по жовтень)  

 
Капітальні ремонти закладів культури: 

Майже в 2 рази в порівнянні з минулим роком зросло фінансове 

забезпечення капітальних ремонтів в закладах культури міста: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Придбання матеріальних цінностей: 

У 1,5 рази в порівнянні з минулим роком зросло фінансове 

забезпечення матеріальних цінностей для закладів культури міста: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання книг місцевих авторів: 
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У 1,6 разів в порівнянні з минулим роком зросло фінансове 

забезпечення на видання книг місцевих авторів: 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання книг для бібліотек міста: 

У 1,5 рази в порівнянні з минулим роком зросло фінансове 

забезпечення на придбання книг для бібліотек міста: зі 126,2 тис. грн у 2016 

році, та 188,0 тис. грн. – у 2017році. 

 

2. Культурно-просвітницька робота 

 
Створення цілісної системи обслуговування населення закладами 

культури та мистецтв разом з громадськими організаціями, релігійними 

конфесіями, установами освіти, спорту, яка сприяє залученню людей до 

активного відпочинку, аматорської творчості, підвищенню рівня знань, 

раціонального використання вільного часу та кращого забезпечення 

духовних запитів населення залишається одним з основних завдань. 

Особливий акцент під час організації заходів приділявся роботі з дітьми-

сиротами, дітьми-інвалідами та людьми похилого віку.  

Серед кращих мистецьких проектів 2017 року слід відмітити наступні 

заходи: 

 міський фестиваль «Різдво у Франківську» (січень); 

 святкова розважальна програма «Від Василя до Василя» (січень); 

 фестиваль духовної та естрадної пісні «Великодні дзвони» (травень); 

 Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону 

«Carpathian Space» (травень); 

 фестиваль «Івано-Франківськ – місто для життя» (травень); 

 ІV фестиваль мистецтв «Мелодії парку» (травень-жовтень); 

 фестиваль мистецтв «Купальська ніч» (липень); 

 концерт народних артистів України Тараса Петриненка та Тетяни 

Горобець (серпень); 
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 концерт музичних гуртів «Кому вниз», «Антитіла», «Тартак», «The 

Kubasonicks», «Брати Станіслава» (серпень); 

 фестиваль весільно-ресторанної музики «Лабух-фест» (серпень); 

 мистецьке свято «Каскад ФЕСТ» (вересень); 

 святкова програма «Верховина в Івано-Франківську» (вересень); 

 ХІ фестиваль-конкурс молодіжної музики «Едельвейс» (жовтень); 

 фестиваль патріотичної пісні, присвячений 75-ій річниці створення 

Української Повстанської Армії (жовтень). 

Вже другий рік поспіль працівниками закладів культури проведено 

цілий ряд патріотичних і родинних культурно-мистецьких заходів у 

мікрорайонах міста (59 заходів), які отримали схвальну оцінку в мешканців 

міста.  

Загалом, тільки за 10 місяців 2017 року в нашому місті відбулося 728 

культурно-мистецьких заходів (з них для дітей та молоді – 338), що на 22 

заходи більше, ніж за аналогічний період 2016 року.  

При клубних установах міста для дітей та молоді активно працюють 

творчі колективи, гуртки, студії, любительські об’єднання, так, протягом 

2017 року успішно  функціонувало 12  клубів за інтересами, якими 

проведено 69 заходів за участю студентів вищих навчальних закладів та 

учнів загальноосвітніх шкіл міста (присутніх – 4972 слухачі, з них – 489 

постійних слухачів). Також в закладах культури міста впродовж даного 

періоду проводили свою роботу 7 університетів культури, якими проведено 

35 заходів (присутніх – 1957 слухачі, з них – 55 постійних слухачів). 

Культурно-мистецьку палітру міста також представляють і творчі 

колективи. Впродовж року в установах культури міста і приміських селах 

функціонував 101 творчий колектив, які за вищезгаданий період провели 

180 концертів (з них 54 дитячих заходів, присутніх – понад 16 тисяч 

глядачів). Кращі мистецькі колективи з сольною концертною програмою 

виїжджали за межі міста, області і держави та були учасниками 

різноманітних фестивалів і конкурсів. Так у 2017 році наші колективи з 

гідністю презентували свою творчість за кордоном:  

 народний аматорський ансамбль народного танцю «Карпати» 

Муніципального Центру дозвілля– в міжнародному проекті в рамках 

програми «Ератмус плюс» – «Міжкультурне прагнення Польщі, 

Грузії, України» (м.Жешув, Польща); 

 участь народного аматорського хору «Прикарпаття» Народного дому 

с.Угорники у святкуванні 800-річчя  м.Ополє (м.Ополє, Польща); 

 участь молодіжного вокального ансамблю «5 Зірок» Центрального 

Народного дому у фестивалі «Тірпак» (м.Ніредьгаза, Угорщина); 

 участь народного аматорського академічного жіночого хору 

«Мелодія» ЦНД у Міжнародному фестивалі Церковної музики 

«Гайнувка – 2017»    (м.Білосток, Польща); 



53 

 

 участь вокальної формації «Відродження» ЦНД у святкуванні Дня 

міста Ополє (м.Ополє, Польща); 

 участь солістів ЦНД  в ХІ Міжнародному фестивалі «Ключборські 

треллі» (м.Ключборг, Польща). 

Варто відзначити також і роботу комунального концертного закладу 

культури «Об’єднання муніципальних мистецьких колективів Івано-

Франківська», до складу якого входять сім муніципальних мистецьких 

колективів, які є постійними учасниками тематичних заходів, концертів, 

міжнародних та обласних фестивалів, всеукраїнських конкурсів, урочистих 

та поминальних віче, а також у виїзних концертах за межами області. 

Новостворений «Івано-Франківський Новий театр» теж не був 

осторонь культурного життя міста – його актори були задіяні у всіх 

загальноміських заходах, трупою театру здійснено нові театральні  

постановки – «Інша», «Стус», «Собака». 

У бібліотеках міста було проведено 529 масових бібліотечних заходів, 

приурочених різноманітним святам, ювілеям письменників та визначним 

людям нашого краю.  

На сьогоднішній день у місті успішно функціонує 5 шкіл естетичного 

виховання, у яких, станом на 1 вересня навчається 2565 учнів. Дитячі та 

викладацькі творчі колективи шкіл були постійними учасниками 

загальноміських мистецьких заходів та фестивалів. На початку 2017 року в 

дитячій музичній школі №1 ім.М.Лисенка відкрито нову спеціальність – гра 

на карильйонах, які були закуплені в кінці 2016 року завдяки зусиллям 

міської ради. У травні 2017 року 115-ту річницю від дня заснування 

відзначила Івано-Франківська дитяча музична школа №1 ім.М.Лисенка, в 

рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей на Вічевому майдані 

відбувся творчий звіт шкіл естетичного виховання, у травні-серпні на базі 

дитячої художньої школи відбувся відкритий міський конкурс  

образотворчого мистецтва «Франковий мотив».  

 

3. Розвиток спорту 

 

У 2017 відділом спорту Департаменту проведено 311 спортивно-

масових заходів з різних видів спорту, участь в яких взяли понад 40 тис. 

мешканців міста. Для порівняння, у 2016 році було проведено 286 заходів, 

що на 9% менше, ніж у звітному періоді 2017 року. 
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В нашому місті проводились змагання різних рівнів, серед яких слід 

відзначити: 

- Міжнародний турнір з волейболу, в якому взяли участь збірна 

команда України, молодіжна збірна України U-21, збірні команди Латвії та 

республіки Білорусь. Національна збірна України завершила турнір трьома 

перемогами і здобула максимальну кількість очок. 

- Турнір з тенісу ITF Women’s Ivano-Frankivsk, в якому взяли участь 96 

спортсменок  з 17 країн Європи. Перемогу здобула українка Марина 

Чернишова. 

- Frankivsk Half Marathon. Четвертий рік поспіль у нашому місті 

проводиться півмарафон. Цьогоріч у ньому взяли участь близько тисячі 

бігунів з 63 міст України та 10 країн світу - США, Великобританії, Польщі, 

Німеччини, Франції, Данії, Болгарії, Казахстану, Ізраїлю та Молдови. 

- Чемпіонат України зі спортивної ходьби та XXI Міжнародні змагання 

Кубок «Вечірній Івано-Франківськ». Збірні команди із 13 областей України 

змагались на дистанціях від 2 км до 50 км із спортсменами Португалії, 

Латвії, Молдови, Греції, Сербії та республіки Білорусь. Вперше в історії 

спортивної ходьби в Україні на дистанції 50 км змагались жінки, перемогу 

здобула івано-франківська спортсменка Христина Юдкіна.  

- Футбольний Кубок «Крила Дружби». У турнірі взяли участь 

юніорські команди з Івано-Франківська («Тепловик-ДЮСШ №3»), Коломиї 

(«Карпати»), Калуша (ФК «Калуш») та «Спілки української молоді» (США).  

Футбольний клуб «Прикарпаття» є одним з лідерів чемпіонату 

України з футболу серед команд II ліги. Міський центральний стадіон «Рух» 

займає I сходинку в Україні з відвідуваності домашніх матчів. В 1/16 фіналу 

Кубка України наша команда перемогла львівські «Карпати» з рахунком 2:1. 

Підтримати футболістів прийшла рекордна кількість вболівальників – 9860. 

На одному з найстаріших стадіонів України - «Рух» у 2017 році 

вирішено питання щодо встановлення автоматичної системи поливу 

футбольного поля. Через велику кількість домашніх матчів стан 
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футбольного поля бажав кращого, тому дана система поливу була вкрай 

необхідною.  

Вже 10 років в Івано-Франківську успішно функціонує міський центр 

з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Цього року центром 

проведено понад 50 спортивно-масових заходів, участь в яких взяли 895 

людей з інвалідністю різних вікових груп. 

Варто зазначити, що франківець Володимир Рій в складі збірної 

команди України з футболу став срібним призером на ХХІІІ літніх 

Дефлімпійських іграх. 

Також, в Івано-Франківську успішно функціонує міський центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Цьогоріч центром 

проведено ряд спортивно-масових заходів, що дало змогу залучити до участі 

у них близько 3600 людей різного віку, серед яких діти дошкільного та 

шкільного віку,  працівники різних підприємств та установ, а також люди 

похилого віку. 

Найбільш популярні види спорту серед мешканців міста у 2017 році.   

 
 

 

4. Робота з молодіжними організаціями 

 
Пріоритетними напрямками роботи відділу молодіжної політики є 

національно-патріотичне виховання дітей та молоді, популяризація 

здорового способу життя, спортивної діяльності та профілактика 

негативних явищ у молодіжному середовищі, підтримка творчих ініціатив 

молоді, сприяння в змістовному дозвіллі, відпочинку та оздоровленні, 

сприяння вирішенню проблем зайнятості молоді та здійснення  

профорієнтаційних заходів, розвиток міжнародного партнерства та 

співробітництва. За даними напрямками, цьогоріч відділом молодіжної 

політики проведено конкурс проектів молодіжних та дитячих громадських 

організацій з міського бюджету, де за рішенням конкурсної комісії кошти у 

сумі 80 тис. грн. виділені для реалізації 17–ти проектів громадських 
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організацій. Варто зазначити, що в порівнянні з 2016 роком, на 24 тис. грн. 

збільшено фінансування для реалізації проектів громадських організацій.  

 
Організовано, підтримано та проведено ряд масштабних заходів та 

акцій, серед яких слід відмітити: 

- традиційна смолоскипна хода на відзначення 99-ї річниці пам´яті 

Героїв Крут; 

- концерт-реквієм на вшанування річниці пам’яті героїв «Небесної 

сотні»; 

- благодійний концерт до Дня українського добровольця; 

- у 10-ти професійно-технічних училищах та коледжах міста Івано-

Франківська реалізовано програму «Здорова молодь – майбутнє без 

шкідливих звичок». 

- ювілейний десятий фестиваль Христового міста «Вгору серця-2017»; 

- 22-ий чемпіонат студентських команд КВН «Кавалєрка-2017»; 

- міська молодіжна науково-пізнавальна патріотична 

Програма «Чорний ліс - 2017». 

- «Прикарпатський науковий пікнік - 2017»; 

- фестиваль культур Global Village; 

- «Що? Де? Коли?» - кубок міського голови, приурочений 75-й річниці 

від часу створення УПА. 

Варто зазначити, що в порівнянні з 2016 роком на 8% збільшилась 

кількість проведених заходів завдяки збільшенню фінансування. 
 

5. Підтримка багатодітних сімей та дітей пільгових категорій  

 

Впродовж літа 2017 року було оздоровлено 733 дитини  міста Івано-

Франківська пільгових категорій та понад 13 500 дітей скористалися правом 

відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей».   
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У першочерговому порядку забезпечувався відпочинок та 

оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції, дітей-сиріт, 

дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених сімей. Зазначимо, що в 

порівнянні з 2016 роком на 6% збільшилась кількість осіб, які були 

забезпечені оздоровленням в канікулярний період. 

 
 За звітний період видано 856 посвідчень батьків та дітей з 

багатодітних сімей. З метою популяризації сімейних цінностей та 

відповідального батьківства проведено ряд загальноміських сімейних 

заходів, зокрема: Фестиваль для подружніх пар «Весільні візерунки», свято 

Дня матері, День захисту дітей, вперше започатковано святкування 

всенародного Дня батька, яке в Україні не визначене на законодавчому 

рівні.  

Івано-Франківськ став єдиним обласним центром України де 

розроблено та затверджено «Програму протидії вживання алкогольних та 

тютюнових виробів неповнолітнім та формування навичок здорового 

способу життя на 2017-2020 роки».  

Вперше в Україні в рамках Програми започатковано цикл уроків 

«Тверезого життя» в загальноосвітніх навчальних закладах міста Івано-

Франківська. 

З метою зменшення вживання алкоголю в середовищі неповнолітніх 

та формування свідомого ставлення для її реалізації серед підприємців 

створено «Робочу групу з виявлення фактів продажу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів дітям в м. Івано-Франківську», яка працює над 

виявленням та документуванням фактів порушення законодавства.  

Здійснено 16 рейдів, в ході яких обстежено 35 торгових закладів міста. 

У 22 з яких встановлено факт порушення чинного законодавства та 

безвідповідального ставлення з боку підприємців до продажу алкоголю та 

тютюну неповнолітнім особам. 

 

Робота служби у справах дітей 

 
Службою у справах дітей впродовж звітного періоду взято на облік 22 

дітей: 6 позбавлених батьківського піклування, 4 сироти, 11 – у зв’язку з 

ухиленням батьків від їх виховання та утримання, 1 дитину-сироту, яка 
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переміщена з тимчасово окупованої території або району проведення 

антитерористичної операції.   

За цей же період знято з обліку 35 дітей, з них 20 досягли повноліття, 

3 дітей передано на виховання батькам. Результатом кропіткої та ефективної 

спільної роботи служби у справах дітей з іншими організаціями стало те, що 

значна кількість батьків відповідальніше ставиться до виконання 

батьківських обов’язків, і, як наслідок, протягом 2017 року знято з обліку 12 

дітей, які перебували у складних життєвих обставинах. 

Від початку року відвідано 200 дітей, що потрапили в поле зору як 

такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. Під час обстежень 

умов проживання дітей надається інформаційна, правова та матеріальна 

допомога у подоланні складних життєвих обставин, які склалися в їх сім’ях, 

в тому числі повернення дітей до навчальних закладів, виявлення дітей, з 

якими жорстоко поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги батькам у 

працевлаштуванні, а за необхідності - влаштування дітей до закладів 

соціального захисту. 

Для надання дітям, які перебувають в складних життєвих обставинах, 

комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та 

інших видів допомоги, 17 дітей вказаної категорії направлено до центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей. Після проведеної комплексної 

роботи з батьками, 10 дітей повернено законним представникам. 

На постійному контролі в службі у справах дітей перебуває питання 

жорстокого поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї. Від 

початку року до служби надійшло 12 повідомлень щодо жорстокого 

поводження з дітьми або загрозу його вчинення. А саме: 8 заяв від одного з 

батьків, 3 інформації КЗ «МДКЛ», 1 – від Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. Фактично не підтвердилося 11 фактів, одна заява 

ще перебуває на розгляді. Спеціалістами служби проведено відповідну 

роботу з батьками дітей, попереджено про відповідальність та повідомлено 

правоохоронні органи. 

Впродовж 2017 року службою розглянуто 196 питань щодо захисту 

житлових та майнових прав дітей і надано відповідні дозволи на відчуження 

житла або ж набуття дітьми права на нерухоме майно (відмовлено 5 

заявникам). 

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

27.04.2017р. №251 службою у справах дітей забезпечено оздоровлення 30 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Позаміському 

закладі оздоровлення та відпочинку «Лімниця» в період з 8 до 28 серпня 

2017 року (вартість закуплених путівок становила 133560,00 грн. з коштів 

загального фонду міського бюджету). 

Перед початком навчального року кожен учень повинен відчувати 

себе комфортно та мати усе необхідне для успішного навчального старту. 

На виконання рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради від 02.08.2017 р. №560 «Про проведення в місті свята Першого 
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портфелика» службою у справах дітей 22 серпня 2017 року проведено свято 

«Першого портфелика» для 58 учнів 1-4 класів з категорії дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які, перебувають у складних 

життєвих обставинах; а також дітей, батьки яких загинули в зоні АТО. Дітям 

вручено портфелики з усім необхідним шкільним приладдям та солодощі.  

 

6. Підтримка релігійних громад міста 

 
Станом на 20 жовтня 2017 року, в місті діють 19 церков та релігійних 

напрямків, до яких входять 176 релігійних організацій (релігійні громади, 

єпархіальні управління, монастирі, місії, духовні навчальні заклади, 

профільні видавництва). У м.Івано-Франківську зареєстровано 238 

організацій політичних партій та 1129 громадських організацій, частина з 

яких відіграє вагому роль в суспільно-політичному та соціально-

культурному житті нашого міста. 

З метою консолідації суспільства, підвищення громадянської 

свідомості, збереження історичної пам’яті та національно-культурних 

традицій у 2017 році відділом проводилася робота щодо організації, 

координації та проведення загальноміських заходів (державних, релігійних 

свят та заходів місцевого значення), а саме: 

- відзначення річниць з днів народження та вшанування пам’яті 

(річниць загибелі) визначних постатей державотворення – Степана Бандери, 

Тараса Шевченка, В’ячеслава Чорновола, Михайла Дяченка, Олекси 

Гірника, Ярослави Стецько, Євгена Коновальця, річниці перепоховання 

Тараса Шевченка, Романа Шухевича, Степана Ленкавського, Івана Франка, 

та ін.; 

-  відзначення визначних подій в історії нашої держави та краю – Дня 

Соборності України, річниць створення ОУН, бою під Крутами, виведення  

військ з Республіки Афганістан, Дня українського добровольця, відзначення 

355-ї річниці від дня заснування міста Івано-Франківська, Дня Героїв, 

річниці проголошення Акта відновлення Української держави у м.Львові, 

Дня Державного Прапора України, 26-ої річниці незалежності України, Дня 

захисника України, Дня Українського козацтва, 75-ої річниці створення 

УПА та ін.;  

-  вшанування пам’яті жертв трагедій українського народу - 

вшанування пам’яті жертв Голокосту, Дня Героїв Небесної Сотні, 31-ї 

річниці Чорнобильської катастрофи, вшанування пам’яті жертв політичних 

репресій, загиблих у зоні проведення АТО українських військових та всіх 

борців за волю і незалежність України, 70-х роковин масових депортацій 

жителів Західної України у віддалені райони СРСР та ін.; 

-  духовні заходи - відзначення свята Богоявлення Господнього 

(Водосвяття), проведення загальноміської Хресної ходи в час Великого 

посту, маршу за життя та сімейні цінності, Дня Святої Трійці (Зелені свята), 
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свята Покрови Пресвятої Богородиці, підтримка проведення в місті 

хресних доріг, походів, прощ та інших молитовних заходів, ініційованих 

об’єднaннями громадян. За сприяння виконавчого комітету міської ради 

05-06 серпня 2017 року організовано проведення Всеукраїнської Патріаршої 

прощі до Галицької Чудотворної ікони Матері Божої в с.Крилос Галицького 

району.  

 

7. Сприяння діяльності неурядових організацій (НУО) 

 

Надавалась підтримка об'єднанням громадян в створенні належних 

умов для праці, а саме: у доступі до необхідної інформації, консультації в 

написанні звернень до місцевих та центральних органів влади щодо 

вирішення організаційних та інших проблем; надання транспорту для участі 

делегацій міста в урочистостях, що проводяться за межами Івано-

Франківська, матеріальний, організаційний та координаційний супровід при 

проведенні масових заходів. Надавалася консультаційна допомога у 

створенні та діяльності НУО, організаційна та інформаційна підтримка 

суспільно-масових та історико-культурних акцій та заходів, що проводяться 

об'єднаннями громадян, інша посильна ресурсна допомога.  

 

XІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради постійно 

здійснюються заходи щодо соціального забезпечення та соціального 

захисту громадян, які потребують допомоги  і соціальної підтримки з боку 

держави. 

В департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської 

міської ради станом на 20.10.2017 року на обліку перебуває 16603 

одержувачі допомог. Станом на 20.10.2017 року внесено в Єдину 

інформаційну базу даних (взято на облік) 3052 особи, з них: 1609 

працездатних  осіб;  719 дітей; 120 осіб з інвалідністю; 604 пенсіонери. 

421 внутрішньопереміщеній особі щомісячно надається адресна 

допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. 

 

1. Надання житлових субсидій 

 

Одним із видів соціальних допомог є житлові субсидії - програма 

адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення. 

Для забезпечення ефективного та якісного прийому громадян з 

призначення державних субсидій на оплату житлово - комунальних послуг 

департаментом соціальної політики: 
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- у приміщенні відділу субсидій за адресою: вул. Військових ветеранів, 10А 

проведено ремонт та належним чином організовано роботу для 

обслуговування мешканців міста з питань надання субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг;  

- додатково облаштовано робочі місця для обслуговування мешканців 

мікрорайонів з питань надання субсидій на оплату житлово-комунальних 

послуг та належним чином організовано роботу в приміщеннях 

Муніципальної інвестиційної управляючої компанії за адресами: вул. 

Гетьмана Мазепи, 185 ; вул. Івана Павла ІІ,4; вул. Галицька,124. 

            

За період 01.01.2017 року по 20.10.2017 року:  

 
За призначенням державної субсидії звернулися 10305 

Призначено державну субсидію  8441 

Відмовлено в призначенні субсидій  103 

Отримують субсидію (в т.ч. автоматично) 40350 (39506) 

Сума нарахованих субсидій (тис.грн.) 297688,71 

                 

2. Дотримання пенсійного законодавства 

 
Контроль за правильністю застосування законодавства при 

призначенні та перерахунку пенсій здійснюється шляхом перевірки 

матеріалів пенсійних справ та особових рахунків  в управлінні Пенсійного 

фонду України  у м. Івано-Франківську. 

          Впродовж 2017 року перевірено 7746 пенсійних справ, а саме: 

Перевірено Станом на 

20.10.2017 

року                                     

Новопризначених пенсійних справ 2018 

Пенсійних справ, які взяті на облік у ПФ 167 

Пенсійних справ, за якими проведені перерахунки  5561 

Пенсійних справ, за якими проведені масові перерахунки 5728 

Правильність відкриття особових рахунків 2185 

Виплату пенсій особам, які перебувають на повному 

державному утриманні 

1289 

 Правильність проведення утримань з пенсій (аліменти)  

 165 

Правильність виплати пенсій та похоронних допомог за 

разовими дорученнями : 

допомога на поховання 

виплата недоотриманих пенсій 

1731 

 

1352 

379 

К-сть виявлених фактів порушень пенсійного законодавства 12 
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Щомісячно проводилась синхронізація баз даних з управлінням 

Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. 

 

3. Соціальне обслуговування пільговиків 

 

 Проводиться робота щодо надання статусу, пільг, компенсацій, 

засобів реабілітації та пересування людям з інвалідністю, ветеранам війни 

та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівникам 

правоохоронних органів, які брали участь в АТО, репресованим, особам, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.  

За звітний період надано наступні послуги:  
Назва послуги Станом на 20.10. 

2017 року /осіб/ 

Направлено осіб з інвалідністю на ЛКК для визначення 

наявності медичних показань для забезпечення 

автомобілем на пільгових умовах  

 

      91 

Забезпечено осіб з інвалідністю згідно черговості 

санаторно-курортними путівками  

     118 

Звернулось осіб з інвалідністю для забезпечення 

технічними та іншими  засобами реабілітації: 

-    видано направлень на протезно-ортопедичні вироби 

(в т.ч. ортопедичне взуття); 

-   зроблено замовлення на підприємства –виробники 

(засоби для пересування, орієнтування, допоміжні 

засоби, меблі та ін.) 

    1000 

 

     751 

      

 

 

 531 

- внесено та відредаговано в ЦБІ індивідуальних 

програм реабілітації осіб з інвалідністю 

    2116 

-внесено та відредаговано в ЦБІ особових справ осіб з 

інвалідністю на санаторно-курортне лікування 

    1116 

- встановлено статус інваліда війни (в т.ч. особам, які 

брали безпосередню участь у бойових діях в АТО) 

      99 

- прийнято заяв від осіб з інвалідністю щодо виплати 

компенсації за невикористану санаторно-курортну 

путівку 

      59 

- виплачено компенсацію за  невикористану санаторно-

курортну путівку особам з інвалідністю  (осіб/тис.грн.) 
40 осіб/ в сумі 

11330,00 

- виплачено компенсацію на транспортне 

обслуговування особам з інвалідністю війни 

(осіб/тис.грн.) 

189 осіб/ в сумі 

35574,69 

-    виплачено компенсацію на ремонт, бензин, технічне 

обслуговування особам з інвалідністю, які мають в 

користуванні автомобіль (осіб/тис.грн.) 

 

123 осіб/ в сумі 

17528,06 
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     На реалізацію програми «Пільги на медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

департаментом соціальної політики за звітний період: 

 

Відшкодовано: Станом на 

20.10. 2017 

року 

тис. грн. 

- аптеці «Центорія» вартість безкоштовно відпущених 

ліків за рецептами лікарів лікувальних установ міста 

Івано-Франківська для амбулаторного лікування 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (в 

т.ч. осіб з інвалідністю) 

     

   120 осіб/ 

103,4  

 

- міській стоматологічній поліклініці за проведення 

зубопротезування особам, віднесеним до І (особи з 

інвалідністю), ІІ, ІІІ категорій, а також постраждалим 

дітям. 

    9 осіб/ 28,2 

                   

4. Відділ персоніфікованого обліку 

 
          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 

року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 

право на пільги». Проводиться реєстрація осіб, які мають право на пільги та 

відшкодовується організаціям-надавачам послуг за надані послуги. 

          Станом на 20.10.2017 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 47029 осіб, які мають 

право на пільги відповідно до чинного законодавства. 

 З 01.01.2017року по 20.10.2017 року відшкодовано організаціям-

надавачам послуг за надані пільги, які відшкодовуються за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг в 

сумі 24473,7 тис. грн.   

 

5. Виплати стипендій студентам 

 

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

року №1045 «Деякі питання виплати стипендій студентам (курсантам) 

комунальних вищих навчальних закладів» станом на 20.10.2017 року на 

обліку в базі даних ЄДАРП перебуває 1098 студентів. Відшкодовано вищим 

навчальним закладам для виплати стипендій студентам за звітний період 

6901,7 тис. грн. з коштів державного бюджету. 
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6. Муніципальні соціальні гарантії 

 
Івано-Франківською міською радою затверджено Програми  щодо 

надання пільг, доплат і компенсацій окремим категоріям громадян. 

 Відповідно до Програми фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд електро- та автотранспортом на міських 

маршрутах загального користування у м. Івано-Франківську та спеціальних 

пасажирських перевезень до садово-городніх масивів на 2017 рік 

відшкодовано за надані послуги з перевезення пільгових категорій 

населення: 

       - 13860,6 тис. грн. КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської 

ради; 

       - 1011,8 тис. грн. ПП Вакалюк Н.М. 

          Програмою соціальної підтримки окремих категорій громадян м. 

Івано-Франківська в 2017 році передбачено з коштів міського бюджету 

пільги, надбавки, компенсації, доплати до пенсії, одноразові допомоги 

окремим категоріям громадян. 

 
           Пільги на житло і комунальні послуги: 

Категорії Відсоток  пільг З 01.01.2017року по 

20.10.2017року 

відшкодовано організаціям-

надавачам послуг за надані 

пільги 

Ветеранам ОУН-УПА та членам 

сімей померлих ветеранів ОУН-

УПА в розмірі, відповідно до 

Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

100 відсотків на одну 

особу  

123,8 тис. грн.; 

Сім’ям військовослужбовців, 

які загинули в Афганістані 

50 відсотків 31,3 тис. грн.; 

Реабілітованим громадянам та 

вдовам реабілітованих 

50 відсотків на одну особу 600,5  тис. грн.; 

Людям з інвалідністю зору І 

групи 

50 відсотків на одну особу 303,7 тис. грн.; 

Людям з інвалідністю з 

дитинства І групи 

50 відсотків на одну особу 234,4 тис. грн. 

  

          Виплачено станом на 20.10.2017 року щомісячні надбавки, 

компенсації: 
Категорії Розмір надбавок, 

компенсацій 

Сума виплат 

Компенсацію матері Героя 

Небесної Сотні   

750 грн.     7,5   тис. грн. 



65 

 

Надбавку до пенсій 24 

ветеранам ОУН-УПА 

1500 грн. кожному 329,4 тис.  грн. 

Компенсацій 12 сім’ям 

військовослужбовців, які 

загинули в Афганістані 

У розмірі прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб кожній 

сім’ї 

    146,5   тис. грн. 

Одноразову допомогу на 

поховання  померлої особи 113 

мешканцям міста  

В розмірі прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

     196,5 тис.грн. 

Щомісячна допомога 117 

батькам, усиновителям, 

опікунам або піклувальникам, 

які фактично здійснюють 

догляд за дитиною-інвалідом 

підгрупи А віком до 18 років 

200 гривень на кожну 

дитину-інваліда 

    229,2 тис. грн. 

  

                                                   

7. Соціальна робота з дітьми та молоддю. Комісія з надання 

допомоги онкохворим дітям 

 
   Відповідно до Положення про комісію надавалась допомога родичам 

онкохворих дітей. У 2017 році передбачено кошти міського бюджету для 

надання допомоги онкохворим дітям. Станом на 20.10.2017 року відбулось 

вісім засідань комісії з надання допомоги онкохворим дітям, на якому 

розглянуто 13 звернень (12 дітей) від батьків дітей з онкологічним  

захворюванням та виділено допомогу на загальну суму  710 тис. грн. 

 

7.1. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги 
 

 З метою попередження складних життєвих обставин та, в першу 

чергу, раннього дитячого сирітства МЦСССДМ забезпечує діяльність 

консультативного пункту в міському пологовому будинку.  

 Виявлення, оцінка потреб, надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, здійснюється в рамках діяльності «Служби соціальної 

підтримки сімей». 

 Впродовж січня-жовтня 2017 року соціальними послугами охоплено 

1345 сімей та осіб, з яких 1283 сім’ї та особи перебувають в складних 

життєвих обставинах.  

Під соціальним супроводом перебувало 99 сімей, в яких виховується 

204 дитини та 8 осіб. У зв’язку із подоланням родинами складних життєвих 

обставин завершено соціальний супровід  5 осіб та 54 сімей (103 дітей).  

В ході соціального супроводу покращено взаємостосунки у родинах; 

підвищено рівень виховного потенціалу батьків; сформовано навики 
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розподілу власного бюджету та заощадження коштів; ведення господарства 

та покращення санітарно-гігієнічних умов проживання; надано 

інформаційні послуги щодо працевлаштування членів родин, отриманні 

субсидій та пільг, оздоровленні дітей, отриманні медичної допомоги; 

покращено матеріальний стан родин. Постійно проводиться робота щодо 

запобігання домашньому насильству, бесіди щодо популяризації здорового 

способу життя та профілактики негативних явищ. 

До нового навчального року 81 дитина із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах отримала шкільне приладдя.  

Впродовж звітного періоду фахівці із соціальної роботи надавали 

соціальні послуги 48 особам та сім'ям (71 дитина) вимушених переселенців 

з АР Крим, східних  регіонів.  

Соціальною роботою охоплено 127 сімей та осіб, члени яких беруть 

участь в АТО; сім’ї, в яких поранені або  загиблі  учасники АТО.  В ході 

роботи із сім'ями покращено психо-емоційний стан, поінформовано про 

санаторно-курортне  лікування, психологічну реабілітацію, залучено дітей 

до змістовного дозвілля. 

З метою організації змістовного дозвілля 420 дітей пільгових 

категорій безкоштовно відвідали кінофільми  в кінотеатрі «Космос», 537 

дітей - лялькові вистави  обласного академічного театру ляльок, 120 дітей – 

циркові виставі.  За підтримки БФ «Сила Прикарпаття» 105 дітей із сімей, 

які перебувають у СЖО, щотижня відвідують майстер-класи з декоративно-

прикладного мистецтва.  В рамках фестивалю дитячого кіно «Чілдрен Кіно 

Фест» 40 дітей із сімей, які перебувають у СЖО, безкоштовно переглянули 

кінофільми.  

В Центрі працює доброволець Корпусу Миру, який залучений до 

роботи МЦСССДМ, зокрема до викладання англійської мови для дітей із 

сімей, які перебувають у СЖО (двічі на тиждень).  

За звітний період фахівцями із соціальної роботи здійснено 366 актів 

перевірки цільового використання коштів при народженні дитини, за 

результатами яких направлено інформацію в департамент соціальної 

політики щодо припинення виплат 2 сім’ям. 

МЦСССДМ забезпечено соціальне супроводження 12 прийомних 

сімей, в яких виховується 18 дітей (в т. ч. 2 сім'ї вимушених переселенців) 

та дитячого будинку сімейного типу (6 дітей) з числа внутрішньо 

переміщених осіб. У зв’язку із закінченням навчання в духовній семінарії 

прийомною дитиною, припинено функціонування однієї прийомної сім'ї. 

Одній особі, яка виховувалась у прийомній сім’ї у 2017 році придбано житло 

за кошти міського та обласного бюджетів, виділених у 2015 та у 2016 роках. 

Постійно проводиться робота із вдосконалення взаємодії прийомних 

дітей та прийомних батьків, підтримання взаємостосунків прийомних дітей 

з біологічними родичами (контакти по телефону з братами та сестрами, 

зустрічі з родичами). 
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З метою підвищення виховного потенціалу 10 прийомних батьків 

пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації прийомних батьків та 

батьків-вихователів. 

З метою популяризації та залучення мешканців міста до нових форм 

роботи з дітьми - сиротами та дітьми, які опинились у складних життєвих 

обставинах, проводиться інформаційна кампанія з питань наставництва та 

патронатних сімей. 

Впродовж звітного періоду в рамках спеціалізованого формування 

«Школа волонтерів» проведено інформаційний захід про залучення  

волонтерів щодо співпраці з міським центром соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді та 6 навчальних занять з підготовки волонтерів до роботи в 

Центрі. 

П'ятеро дітей з функціональними обмеженнями в травні 2017 року 

взяли участь в обласному фестивалі творчості дітей та молоді з особливими 

потребами «Повір у себе». Десятеро осіб з інвалідністю навчалися за 

«Програмою заочного, дистанційного навчання студентів з особливими 

потребами на 2014-2018 роки у ВМУРоЛ «Україна» на спеціальностях: 

«Правознавство», «Програмне забезпечення автоматизованих систем», 

«Видавнича справа та редагування». В липні 2017 року четверо осіб 

завершили навчання та отримали диплом бакалавра, шестеро осіб 

продовжують навчатися та 2 особи вступили до даного навчального 

закладу. 

Впродовж січня-жовтня 2017р. забезпечено роботу спеціалізованої 

служби «Телефон довіри», де щоденно можна отримати психологічну 

допомогу з 16 до 21 год. За звітний період «Телефоном довіри» зафіксовано 

475 звернень. 

В рамках діяльності служби «Соціальний супровід неповнолітніх і 

молоді, яка повернулась з місць позбавлення волі або відбувають покарання 

без позбавлення волі» отримувачами послуг МЦСССДМ були 5 осіб, які 

повернулись з місць позбавлення волі та 13 осіб, які відбувають покарання, 

не пов’язані з позбавленням волі. Молодь даної категорії відвідано за місцем 

проживання, складено оцінку потреб, поінформовано про діяльність 

МЦСССДМ, надано інформаційні буклети щодо здорового способу життя 

та послуг МЦСССДМ. 

       

7.2. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями «Дивосвіт» 

 

Діяльність Центру спрямована на надання психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, інформаційних послуг дітям та молоді 

до 35 років з функціональними обмеженнями і членам їх сімей. В центрі 

денного перебування особи з інвалідністю, проживаючи в родинах, мають 

можливість спілкуватись один з одним, знаходитись в позитивному 

середовищі прийняття та підтримки, реалізовувати свої творчі можливості 
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та підтримувати набуті навички, брати участь у громадському житті.  

Важливим елементом діяльності закладу є терапевтична робота з батьками 

клієнтів центру. З цією метою створено клуб «Шанс» для батьків, 

організовуються зустрічі з фахівцями медичної, юридичної та соціальної 

сфери.  

Для забезпечення відповідної роботи для 35-ти молодих осіб, що 

знаходяться на денному перебуванні та 12 учасників групи 

взаємодопомоги, працівниками центру розроблені індивідуальні плани 

реабілітації у відповідності до рекомендацій МСЕКу. 

 

8. Івано-Франківський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

 

Надає послуги одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, 

хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 

інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. 

Відділеннями територіального центру надано 104 127 соціальних 

послуг для 1798 осіб. 

Відділенням соціальної допомоги вдома надано соціальних послуг 

509 особам, які за висновками медичних установ потребують постійної 

сторонньої допомоги. В комплекс послуг, що надаються соціальними 

робітниками, входить: доставка товарів продовольчої та промислової групи 

з магазинів та ринку, приготування їжі, прибирання помешкань, прання 

білизни, доставка медикаментів, допомога в госпіталізації, влаштування в 

інтернатні заклади, оплата комунальних послуг, оформлення житлових 

субсидій, представництво інтересів в установах різного роду тощо. 

28 громадянам похилого віку та особам з обмеженими фізичними 

можливостями, які потребують стороннього догляду, побутового і 

медичного обслуговування підготовлено пакет документів на влаштування 

в інтернатні заклади області і направлено в департамент соціальної політики 

облдержадміністрації.  

Відділення денного перебування проводить соціально-побутову та 

психологічну адаптацію, надання соціальних послуг з метою усунення 

обмежень життєдіяльності, сприяння розвитку різнобічних інтересів і 

потреб, організацію дозвілля та відпочинку, тощо. За звітний період надано 

послуг 495 особам. 

 

9. Будинок нічного перебування 

 
Станом на 20.10.2017 року до будинку нічного перебування 

звернулося 65 осіб. Клієнтам закладу надано 9011 соціальних послуг, а саме: 
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2883 послуги ліжко-місця, 2885 послуг санпропускника, 169 послуг 

дезкамери, 371 послугу прання, 2498 послуг первинного огляду медичною 

сестрою, видано 128 направлень до медичних установ, влаштовано в 

стаціонар на лікування 16 осіб, видано гуманітарну допомогу (одяг, взуття) 

40 особам, довідки на харчування в благодійну їдальню БФ «Карітас» 

видано 21 особі. 

На базі Будинку нічного перебування діє Центр обліку бездомних осіб, 

який працює з 830 до 1715, його завданням є виявлення та облік бездомних 

осіб, а також забезпечення реалізації бездомними особам прав та свобод, 

визначених законодавством України.   

Станом на 20.10.2017 року в центр обліку звернулось 193 особи, з них: 

27 осіб з місць позбавлення волі; 2 особи учасники АТО, 1 внутрішньо 

переміщена особа. Клієнтам Центру надано 1270 соціальних послуг, а саме:  

відновлено документи  9 особам; видано посвідчень про взяття на облік 32 

бездомним особам; надано 38 послуг з реєстрації місця проживання 

бездомних  осіб, надано 9 послуг із зняття з реєстрації місця проживання; 

сприяння у поданні документів для встановлення групи інвалідності 3 

особам, влаштовано до інтернатних закладів 4 особи, працевлаштовано 3 

особи; видано довідки про склад сім'ї 18 особам; надано 1131 інформаційну 

послугу; надано 13 виїзних послуг. За сприяння центру обліку семи клієнтам 

закладу вдалося відновити втрачені родинні зв’язки. 

Протягом звітного періоду соціальними праціниками здійснено 82 

соціальних патрулювання. Виявлено 437 бездомних осіб, з них: 64 вперше. 

Даним особам надано соціальні консультації щодо діяльності будинку 

нічного перебування та скеровано до закладу для отримання соціальних 

послуг.  Інформаційно-роз'яснювальною роботою охоплено 516 осіб. З 

01.01.2017 року під час соціальних патрулювань було здійснено 9 викликів 

швидкої медичної допомоги та 10 викликів екіпажу патрульної поліції. 

 

10. Інші разові матеріальні допомоги 

 

           Розпорядженням міського голови від 24.04.2017 року № 225-р 

виплачено матеріальну допомогу 77 вдовам ліквідаторів, потерпілих, 

смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи на суму 

38,5 тис. грн. 

           Рішенням виконавчого комітету міської ради від 04.10.2017 року 

№802 з нагоди святкування в місті свята Покрови надано одноразову 

матеріальну допомогу 171 жителю міста (ветеранам ОУН-УПА, 

репресованим, учасникам АТО) на загальну суму 163,4 тис. грн. 

          Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради  від 

27.07.2017 року №526 департаментом відшкодовано ДП «Синьогора» 

кошти в сумі 46,98 тис. грн. для забезпечення відпочинку 29 учасникам 
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АТО та членам їх сімей у селі Гута, Богородчанського району, Івано-

Франківської області.  

  З нагоди відзначення 26-ї річниці Незалежності України згідно 

рішення  виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 17.08.17 

року № 620 з міського бюджету надано одноразову матеріальну допомогу 3  

Почесним Громадянам міста Івано-Франківська в сумі 3 тис. грн., 113 

інвалідам війни з числа учасників АТО та військовослужбовців в сумі 113 

тис. грн. (по 1 тис. грн. кожному); 53 членам Івано-Франківської міської 

організації Всеукраїнського товариства політичних в’язнів та репресованих 

в сумі 15,9 тис. грн.; 23 ветеранам ОУН-УПА на суму 34,5 тис. грн. 

З нагоди відзначення в місті Дня знань та свята Першого портфелика, 

департаментом організовано закупівлю та вручення портфелів, 

канцелярського приладдя учням 1-9 класів на суму 49,9 тис. грн. згідно 

рішення виконавчого комітету міської ради від 10.08.17 року №586. 

Крім того, за звітний період згідно рішень  виконавчого комітету 

міської ради надано однаразову грошову допомогу на ліки та лікування 50 

жителям міста в загальній сумі 713,5 тис. грн. 

 

 11. Допомога учасникам АТО та членам їх сімей 

 
На виконання Указу Президента України №150/2015 від 18.03.2015 

року «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції», розпорядження міського голови від 

08.04.2015 р. № 155-р створено Івано-Франківський міський інформаційний 

центр для учасників АТО та членів їх сімей (вул. Грушевського, 29 

департамент соціальної політики). 

В місті Івано-Франківську розпорядженням міського голови від 

04.09.2014 року №330-р створено Координаційний комітет допомоги 

учасникам АТО, які постраждали під час бойових дій, та членам їх сімей.  

 Відповідно до розпоряджень міського голови в 2014, 2015, 2016, 2017 

роках з коштів міського бюджету 24 родинам загиблих (померлих) 

учасників АТО виділено одноразову грошову допомогу в розмірі 100 000 

грн. кожній сім’ї  на загальну суму 2 млн. 400 тис. грн. (в т.ч. 100 тис. грн. 

одній сім’ї  в 2017 році).  

Відповідно до протоколів засідань Координаційного комітету 

допомоги учасникам АТО в 2014, 2015, 2016, 2017 роках надано матеріальну 

допомогу 1502 учасникам АТО чи членам їх сімей (в т.ч. 80 пораненим) на 

загальну суму 3 млн. 959 тис. 93 грн.  

За звітний період проведено сім засідань Координаційного комітету 

допомоги учасникам АТО. Надано матеріальну допомогу 54  

військовослужбовцям чи членам їх сімей (в т.ч. 9 пораненим) на загальну 

суму 455 тис. 618 грн. 
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 З метою надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам 

бойових дій АТО, членам їхніх сімей, учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих під час здійснення антитерористичної 

операції – мешканцям міста Івано-Франківська затверджено Положення про 

порядок звільнення учасників бойових дій АТО, членів їх сімей, членів 

сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції та учасників 

АТО, членів їх сімей – мешканців міста Івано-Франківська від сплати за 

житлово-комунальні послуги (зі змінами). Дію Положення продовжено на 

2016, 2017 роки рішеннями Івано-Франківської міської ради. Для 

відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на оплату за житлово-

комунальні послуги учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей 

загиблих в АТО та учасникам бойових дій в міському бюджеті на 2017 рік 

затверджено 4 млн. 111 тис. грн.  

 
Категорія Кількість 

станом на 

20.10.17р. 

Відсотки в межах норм 

споживання 

Сума 

/тис.грн./ 

Учасникам АТО та 

членам їх сімей 

202 100 відсотків  1500,3  

Членам сімей 

загиблих в АТО 

47 50 відсотків (при умові, коли не 

надаються пільги з державного 

бюджету-100 відсотків) 

122,2  

Учасникам бойових 

дій та членам їх сімей 

1488 25 відсотків 2706,8  

Всього 1737  4329,3 

 

На обліку в департаменті соціальної політики для забезпечення 

путівками на санаторно-курортне лікування перебуває 256 учасників 

антитерористичної операції. Станом на 20.10.2017 року укладено 50 

договорів на оздоровлення учасників АТО в санаторно-курортних закладах 

з коштів держаного бюджету, з них: зареєстровано в казначейсті 50, 

департаментом проведено виплату санаторно-курортним закладам за 

використані учасниками АТО путівки за 38 договорами  на суму 231737,88 

грн. 

За рахунок коштів міського бюджету 24 членів сімей учасників АТО 

пройшли творчу реабілітацію у селі Стрілкове, Генічеського району, 

Херсонської області.  Департаментом відшкодовано ГО «Творча Краївка» 

кошти в сумі 120 тис. грн. на виконання рішення виконавчого комітету 

міської ради № 619 від 17.08.2017 року. 

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 08.07.2016 року №161-

6 затверджено Міську програму соціального захисту членів сімей загиблих 

учасників АТО.  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради №47 від 30.01.2017 року «Про надання щомісячних 

матеріальних допомог» департаментом щомісячно проводиться виплата 

допомог 32 родинам загиблих учасників АТО у розмірі встановленого 
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прожиткового мінімуму для працездатних осіб. За звітний період 

профінансовано 505,2 тис.грн.  

На виконання договору про співпрацю з Івано-Франківським 

національним технічним університетом нафти і газу управлінням 

економічного та інтеграційного розвитку організовано двомісячний курс 

навчань з основ комп’ютерної грамоти та основ програмування для 

учасників АТО, членів їх сімей та для пенсіонерів-власників картки 

іванофранківця у ЦРП  «Бізнес-Інкубатор». На даний час проводиться набір 

бажаючих, курс навчань заплановано розпочати з 01.11.2017р. 

 

11.1. Забезпечення земельними ділянками учасників АТО та 
членів їх сімей: 

Рішенням 11 сесії міської ради від 15.03.2017 року: 

 - надано 89 дозволів на складання проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО (з них 87 – для розміщення 

індивідуальних гаражів, 2 – для ведення особистого селянського 

господарства), та 5-ом сім’ям загиблих учасників АТО для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибні ділянки); 

- затверджено проекти землеустрою та передано у власність земельні 

ділянки для індивідуального житлового будівництва 3-ом сім’ям загиблих 

учасників АТО. 

Рішенням 12 сесії міської ради від 16.05.2017 року: 

 - надано дозволи на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  2-ом сім’ям загиблих учасників АТО, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибні ділянки); 

- затверджено проекти землеустрою та передано у власність земельні 

ділянки для індивідуального житлового будівництва 3-ом сім’ям загиблих 

учасників АТО. 

Рішенням 15 сесії міської ради від 30.08.2017 року: 

 - надано дозволи на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  2-ом сім’ям загиблих учасників АТО, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибні ділянки), 2-ом сім’ям загиблих учасників АТО, для будівництва 

індивідуального гаража; 

- затверджено проекти землеустрою та передано у власність земельні 

ділянки для індивідуального житлового будівництва 4-ом сім’ям загиблих 

учасників АТО. 

Крім того, протягом звітного періоду передано громадській 

організації «Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО» 

в постійне користування земельні ділянки: площею 0.17 га на вул. Хіміків-

Тролейбусній та площею 0.68 га на вул. Хіміків – Целевича для будівництва 
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багатоквартирних житлових будинків учасникам та інвалідам АТО. Надано 

дозвіл на складання проектів землеустрою щодо відведення 6 земельних 

ділянок для вказаних цілей. 

 

 12. Робота з маломобільними групами населення  

 

Управлінням капітального будівництва при проектуванні, будівництві 

і капітальному ремонті об’єктів соціальної сфери та інженерно-

транспортної інфраструктури виконуються роботи щодо забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

відповідно до вимог ДБН.  

     В 2017 році розроблено проектно-кошторисну документацію на 

об’єкт: «Капітальний ремонт дороги від Чорновола до міської поліклініки 

№1 та благоустрій території поліклініки» з врахуванням доступності 

відповідно до ДБН. 

          Для покращення орієнтації незрячих проводилась робота щодо 

встановлення в громадському транспорті автоматичної системи оповіщення 

пасажирів про назву поточної та наступної зупинок через гучномовці в 

салонах, а також про номера маршрутів через зовнішні гучномовці.   

В даний час в Івано-Франківську курсує за маршрутами перевезення 

близько 20 низькопідлогових автобусів. Проводяться роботи з 

облаштування зупинок громадського транспорту міста Івано-Франківська 

інформаційними табло, на яких вказано номери маршрутів, що курсують 

через дану зупинку та контактні номери телефонів служб оперативного 

реагування. 

Майданчики для паркування транспортних засобів обладнано 

спеціальними місцями для паркування транспортних засобів, якими 

керують особи з інвалідністю. Створено рейдову групу, яка моніторить 

роботу паркувальних майданчиків та порушення правил паркування на 

місцях паркування автомобілів, якими керують особи з інвалідністю.  

Спільно з комунальним підприємством «Івано-

Франківськелектроавтотранс» проводиться робота із закупівлі нових 

низькопідлогових тролейбусів на маршрути. В 2016 році КП «Івано-

Франківськелектроавтотранс» закупило 8 тролейбусів бувших у вжитку. Усі 

тролейбуси двохсекційні. Частина з них низькопідлогові, в інших, попри те, 

що вони мають звичайну конструкцію, також передбачена можливість 

посадки та висадки пасажирів з особливими потребами. Транспорт 

оснащений автоматичною системою роботи дверей, він енергоощадний та 

комфортний у користуванні.  В 2017 році закуплено 6 таких тролейбусів.                  

Слід зазначити, що в поточному році вдалось виконати роботи з  

пониження на пішохідних переходах та підняття виїздів з прилеглих 

територій до рівня тротуару на таких вулицях міста:  

- тротуар на вул. Мельничука; 
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- тротуар та пішохідні доріжки на вул. Грюнвальдській; 

- тротуар на вул. Довгій; 

- тротуар на вул. Бельведерській (на ділянці від вул. Вороного до 

Південного бульвару); 

- тротуар на вул. Дністровській (парна сторона); 

- тротуар на вул. Гаркуші; 

- тротуар під залізничним мостом на вул. Вовчинецькій з переходом 

до церкви св. Йосифа Обручника; 

- тротуар на вул. В. Стуса (від вул. Миколайчука до вул. Івасюка); 

- тротуар з облаштуванням велодоріжки на вул. Галицькій (від моста 

до повороту на Дем'янів Лаз); 

- тротуар на вул. Незалежності (від шляхопроводу); 

- вулиці Тринітарської; 

- вулиці Гетьмана Мазепи; 

- реконструкція вулиці Шевченка. 

            Улаштовано підвищення перед пішохідним переходом на перехресті 

вул. Страчених – Крушельницької.  

Забезпечення доступності маломобільних груп населення також   

враховано під час виготовлення проектної документації з ремонту 18 

вулиць, роботи на яких виконуються та заплановано виконати до кінця року. 

Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою 

укладено угоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на 

проведення капремонту мереж електропостачання у будинку 19 на вулиці 

Петлюри, де проживає 50% незрячих людей та замовлено технічні умови на 

електропостачання в ПАТ «Прикарпаттяобленерго». 

          В І півріччі 2017 року виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на влаштування модульних громадських вбиралень на 

вул. Грушевського (поруч стоматологічного корпусу медуніверситету), 

вул. Валовій та сквері Княгинин. В даній проектній документації 

передбачається використання тактильної плитки, як направляючих 

орієнтирів для забезпечення доступності осіб з інвалідністю зору. 

          З метою забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до закладів освіти, відповідно до програми 

«Освіта м. Івано-Франківська. 2016-2020 роки», проекту «Створення 

безпечних умов навчання, виховання та праці» в закладах освіти 

встановлено 46 пандусів. 

          Крім того, в місті Івано-Франківську проводяться роботи щодо 

забезпечення доступності до адміністративних будівель з врахуванням 

потреб людей з обмеженими фізичними можливостями (людей з 

інвалідністю на візках, людей з інвалідністю зору, слуху) та інших 

маломобільних груп населення. 
 



75 

 

XІІІ. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 

роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради протягом 2017 

року свою роботу планувало, організовувало та виконувало у чіткій 

відповідності до вимог Кодексу цивільного захисту України, Плану 

основних заходів цивільного захисту на 2017 рік, інших нормативно-

правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, а 

також  Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів 

міської ради. 

Пріоритетними питаннями роботи управління у цьому році були 

питання щодо запобігання виникненню на території міста надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру; мінімізації збитків та втрат 

у разі їх виникнення; забезпечення готовності сил і засобів цивільного 

захисту населення міста до роботи в надзвичайних ситуацій та в особливий 

період; взаємодії міської ради та її виконавчого комітету з підрозділами 

міського відділу поліції, управлінням патрульної поліції, військовими 

частинами, які дислокуються на території міста, міським військовим 

комісаріатом, підрозділами пенітенціарної служби, а також з прокуратурою 

міста та управлінням Служби безпеки України в області. 

Для забезпечення сталого управління заходами цивільного захисту в 

час надзвичайних ситуацій та особливий період використовується міський 

захищений пункт управління, який утримується у належному стані та 

обладнаний необхідними засобами. 

Відповідно до плану основних заходів підготовлено комплексний 

План дій установ, організацій, об’єктів господарської діяльності Івано-

Франківської міської ради щодо запобігання виникненню пожеж в 

пожежонебезпечний період у 2017 році. Зокрема, видано розпорядження 

міського голови від 14.03.2017р. № 136-р. «Про створення мобільної групи 

із профілактики та запобігання спалювання сухої рослинності і побутових 

відходів на території міської ради». На виконання згаданого розпорядження 

мобільна група здійснювала інспектування території міста, проводила 

обстеження місць масового відпочинку громадян, а також місць можливого 

підпалювання сухої рослинності в екосистемах. За вказаний період 

здійснено десятки виїздів, проведено профілактичну роботу з 56 

мешканцями міста щодо недопущення спалювання сухої рослинності та 

побутових відходів на території міста. 

Протягом року вивчено та обстежено понад 30 заяв мешканців міста, 

які постраждали внаслідок пожеж чи руйнувань їхнього житла. Також у 

зв’язку із проливними дощами, 03 вересня 2017 року, за дорученням 

міського голови було підготовлено розпорядження від 11.09.2017 р. № 508-
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р «Про створення тимчасової комісії з розгляду заяв мешканців міста». Як 

наслідок, понад 65 заяв комісійно розглянуті шляхом проведення 

подворових обходів, про що складено відповідні акти обстежень затоплених 

приміщень. За наслідками розгляду заяв всім потерпілим сім’ям надано 

матеріальну допомогу з резервного фонду міського бюджету. 

З метою недопущення випадків переохолодження осіб без 

визначеного місця проживання в період пониження температурного режиму 

в осінньо-зимовий період, підготовлено розпорядження міського голови від 

12.10.2017р. № 576-р «Про створення стаціонарних та денних пунктів 

обігріву на території міста». На виконання вимог даного розпорядження на 

базі закладів охорони здоров’я міста Івано-Франківська створено цілодобові 

та денні пункти обігріву, забезпечено необхідну кількість медикаментів, 

перев’язочних матеріалів і передбачено при потребі ліжко місця.  

На постійному контролі питання забезпечення  оповіщення керівного 

складу і населення міста про можливу загрозу і виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

Протягом поточного року проводились перевірки системи 

централізованого оповіщення згідно графіку та зроблено висновок, що 

система готова до застосування за призначенням. 

 Постійна увага приділяється стану збереження захисних споруд 

цивільного захисту, а також найпростіших місць можливого укриття 

населення у разі виникнення надзвичайної ситуації. Відповідно до цього у 

2017 році здійснено перевірку 49 захисних споруд цивільного захисту, та 

складено відповідні акти.  

          У поточному році велась значна робота по запобіганню травмування 

та загибелі людей на водних об’єктах міста. З цього приводу на засіданні 

комісії ТЕБ та НС було затверджено план «Про невідкладні заходи щодо 

запобігання травмування та загибелі людей на водних об’єктах міста в 

період літнього купального сезону 2017 року». 

На підприємствах, установах, організаціях проводилися навчання і 

тренування їхніх працівників, зокрема: 

- спеціальних об’єктових навчань – 10; 

- спеціальних об’єктових тренувань – 19; 

- цільових та спеціальних тематичних тренувань – 110. 

В усіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста у 

квітні проведені Дні цивільного захисту та Тижні безпеки життєдіяльності. 

Відповідно до постанови КМУ від 26.06.2013 року № 444 «Про 

затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях», наказу Міністерства надзвичайних ситуацій від 07.06.2011 року     

№ 587 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку 

створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних 

пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних 

організаціях та сільських (селищних) радах»,  розпорядженням міського 

голови від 06.03.2015 року № 89-р «Про порядок створення та організацію 
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роботи консультаційних пунктів» на території Івано-Франківської міської 

ради з метою підвищення ефективності просвітницько-інформаційної 

роботи і пропаганди знань з питань цивільного захисту та дій у 

надзвичайних ситуаціях цивільного населення, яке не зайняте у сфері 

виробництва та обслуговування, створені і діють 11 консультаційних 

пунктів: 

- на території сільських рад Івано-Франківської міської ради;  

- при КП „Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» за 

наступними адресами: вул. Незалежності,9; вул. Незалежності,161; вул. 

Мазепи, 185;  вул. Галицька, 100; вул. Івана Павла ІІ,4; 

-   при КП «Дирекція замовника» - вул. Мазепи, 185. 

Підготовлено та затверджено План першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру в м. Івано-

Франківську на 2017 рік відповідно до якого здійснюються заходи щодо 

його попередження. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 

13.08.2015 року № 435 «Про визначення місця тимчасового зберігання 

хімічно небезпечних ртутних відходів на території м. Івано-Франківська» 

протягом 2017 року здійснювався прийом від мешканців міста та вивіз ртуті 

і ртутних відходів на утилізацію за межі області.  

У вересні 2017 році проведено комплексну перевірку стану 

цивільного захисту Івано-Франківської області Державною службою 

надзвичайних ситуацій України. Перевірці піддавалося і місто Івано-

Франківськ. За висновком комісії місто в основному готове до дій в умовах 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 

За ініціативою управління на базі МПК утворено Комунальну 

установу «Міська аварійно-рятувальна служба», у завдання якої входить 

чергування в цілодобовому режимі та готовність до ліквідації негативних 

наслідків надзвичайних ситуацій на території міста. 

Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 

роботи та діяльності правоохоронних органів повсякденно сприяло 

взаємодії виконавчих органів міської ради з підрозділами управління 

патрульної поліції, міського відділу поліції, підшефними військовими 

частинами та міським військкоматом, які дислоковані на території міської 

ради. 

За 9 місяців 2017р. працівниками відділу підготовлено: 4 рішення 

міської ради, 11 рішень виконавчого комітету та 23 розпорядження міського 

голови.  

З метою зміцнення обороноздатності держави, протидії терористичній 

загрозі значна увага у звітному періоді приділялась покращенню 

матеріально-технічного забезпечення міського військового комісаріату та 

військових частин міста. Так, з початку 2017 року на виконання завдань 

Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів та оборонної 

роботи Івано-Франківської міської ради  профінансовано кошти на загальну 

суму    637, 300 тис. грн., з них із: 
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спеціального фонду міського бюджету 35,538 тис. грн.; 

загального фонду – 601,762 тис.грн. (з них 467,086 тис.грн - кошти 

використані на виплату матеріальної допомоги мешканцям міста Івано-

Франківська, які призвані в ЗСУ та інші військові формування, решта                         

134,676 тис.грн. - на придбання матеріально-технічних засобів для 

військових частин та міськвійськкомату, оплату послуг (крім комунальних). 

З метою посилення боротьби із злочинністю в місті, покращення 

ефективності роботи правоохоронних органів міста  профінансовано такі 

правоохоронні структури: 

 - управління патрульної поліції у місті Івано-Франківську на суму 

143 362,50  грн. (передача матеріальних цінностей);   

 - міський відділ поліції: на суму 34 450,00 грн. (передача спеціального 

штурмового бронещита); на суму 200,0 тис.грн - субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів; 

 - в/ч 1241 Західного ОТО Національної гвардії України на суму 

49 821,30 грн. (передача бензину).  

Керуючись рішенням міської ради від 15.03.2017р. № 44 тричі на 

тиждень (відповідно приписів) здійснено перевірку стану ведення 

військового обліку на 85 підприємствах, установах та організаціях міста та 

наявності договорів на виконання мобілізаційних завдань.  

 Надавалась допомога під час відзначення державних свят та 

професійних свят працівників правоохоронних органів і 

військовослужбовців  військових частин міста. За 9 місяців підготовлено 5 

проектів рішень виконкому міської ради відповідно до яких грошові премії 

отримали 32 військовослужбовці, 15 працівників правоохоронних органів та 

5 працівників відділу урядового фельд’єгерського зв’язку. 
 

1. Служба оперативного реагування 1580 

 

За  10 місяців 2017 р., службою оперативного реагування здійснено 

прийом та належний облік 7288 усних звернення громадян, згідно Закону 

України «Про звернення громадян», з питань: 

      - несправність будинкових систем                     - 3902; 

      - несправність інженерних мереж та об’єктів - 1172; 

      - стан прибудинкових територій   -   655;  

      - благоустрій доріг, площ, парків, скверів    -   489;  

      - громадський транспорт     -   936; 

      - різне        -   108. 

З них, 6 697  задоволено, що складає  92%. Станом на 1листопада  

2017 р. на розгляді перебувають ще 591 усне зверненнь громадян. Крім, того 

надано консультацій та довідок на  4 443 усні звернення громадян. 

Впродовж звітного періоду систематично організовувалося 

оперативне реагування на пропозиції, зауваження та скарги населення, які 
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стосуються сфери обслуговування різних сторін соціально-економічного 

життя міста – 91% звернень задоволено впродовж 3-х діб. 

Виконання звернень громадян контролюється самими мешканцями – 

програмою здійснюється вибірковий автодозвін для оцінки якості 

виконаних робіт. Система опрацьовує зібрані дані та надає їх на 

доопрацювання при негативній оцінці – тобто, звернення направляється на 

повторний розгляд.  

Службою систематично проводився аналіз звернень громадян, про 

недоліки в роботі підприємств та про факти тяганини, формального 

ставлення, щоденно повідомляється керівництво виконкому для вжиття 

заходів до порушників.  

Щоденно контролюється розміщення повідомлень та їх достовірність 

на інформаційному порталі 1580.if.ua від всіх підприємств, для спрощення 

доступу мешканців до інформації про життєдіяльность  міста. 

Спеціалісти служби оперативного реагування цілодобово здійснюють 

спостереження в онлайн режимі за ситуацією в місті за допомогою – 110 

відеокамер у різних районах. За розпорядженням міського голови або 

голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій службою здійснюється оповіщення міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, міської 

евакуаційної комісії, міських спеціалізованих служб цивільного захисту. 

 

XІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ 

 

Впродовж року підготовлено та організовано  проведення 9-ти сесій 

Івано-Франківської міської ради, що складалися із 10-ти пленарних засідань, 

на яких прийнято 273 рішення міської ради. За вказаний період 2017 року 

відбулось 32 засідання постійних депутатських комісій, на яких міські 

обранці попередньо розглядали проекти рішень. Організовано проведення 

9-ти засідань Погоджувальної ради.  

 За період з 1 січня по 1 жовтня 2017 року на офіційному веб-сайті 

міської ради оприлюднено:  

- 366 інформаційних повідомлень про роботу ради, депутатів ради, 

постійних комісій, депутатських груп та фракцій; 

- 41 анонс про події в Івано-Франківській міській раді та місті Івано-

Франківську; 

- 9 протоколів пленарних засідань Івано-Франківської міської ради; 

- усі протоколи засідань депутатських комісій Івано-Франківської 

міської ради; 

- усі запити депутатів Івано-Франківської міської ради; 

- численні відео-сюжети  про діяльність депутатів міської ради. 

 Секретаріатом ведеться реєстрація інформації з відділів, управлінь 

виконкому, підприємств та установ міста, звернень від юридичних та 
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фізичних осіб (164) документів. У структурному підрозділі формується 

електронна база проектів рішень та рішень сесій міської ради та подається 

для розміщення на сайті міської ради  (www.mrada.if.ua). 

Постійно підтримуються контакти з іншими міськими радами 

обласних центрів України. 

Забезпечено обслуговування та наповнення офіційної Web-сторінки 

Івано-Франківської міської ради у мережі Інтернет з питань висвітлення 

роботи ради, депутатів ради, постійних комісій, депутатських груп та 

фракцій. Забезпечено функціонування та наповнення офіційної сторінки 

Івано-Франківської міської ради в соціальній мережі «facеbook.com». 

Здійснено заходи, спрямовані на розширення та удосконалення 

зв'язків міської ради з громадськістю, зокрема організовано проведення 

низки семінарів щодо міського конкурсу проектів та програм місцевого 

самоврядування та громадянського суспільства, проведено організаційний, 

інформаційний та технічний супровід міського конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського 

суспільства, зокрема проведено 5 навчальних семінарів для учасників 

конкурсу та 2 наради з переможцями конкурсу; прийнято та опрацьовано 

152 проектні заявки та визначено переможців. 

Забезпечено проведення 16-ти щотижневих депутатських прийомів на 

які звернулося понад 50 мешканців міста. 

В рамках реалізації програми «Івано-Франківськ – місто героїв» 

забезпечено встановлення та відкриття семи анотаційних дощок відомим 

іванофракнківцям – ветеранам національно-визвольної боротьби, 

науковцям, митцям, спортсменам. 

Забезпечено функціонування веб-сайту «Електронні петиції до влади 

міста Івано-Франківська» та організовано надання відповідей на 5 петицій. 

 

XV. ВІДКРИТІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ  МІСЬКОЇ РАДИ ТА 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

 

В 2017 році міська рада, виконавчий комітет продовжували реалізацію 

заходів, направлених на ефективний розвиток дієвої співпраці з громадою, 

спрощення доступу до інформації про діяльність органів влади. Окрім 

підвищення надання якості послуг населенню, їх результативності, велика 

увага приділяється впровадженню нових технологій, здатних відкрити 

широкі можливості для забезпечення прозорості та більш відповідальних 

стосунків між владою та громадою Івано-Франківська. 

 

1. Доступність та прозорість роботи органів влади, впровадження 

інноваційних методів роботи 

 

http://www.mrada.if.ua/
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Івано-Франківськ увійшов в трійку лідерів-міст України з 

найпрозорішим місцевим управлінням, реалізований організацією 

«Transparency International Україна» разом з Інститутом Політичної Освіти 

в рамках проекту Розбудова прозорості в містах України», що втілюється за 

підтримки Фонду демократії ООН. Рейтинг прозорості муніципалітетів 

укладений для оцінки доступності влади, кількості проактивно наданої 

інформації громадянам, якості превентивних заходів по боротьбі з 

корупцією та відкритості по відношенню до громадян.  
Назва міста Рейтинг 
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Львів 

F 
59,7 

5,2 7,3 4,5 2,5 6 3 3 3 3 8 7,2 3 

Кропивниць-
кий 

G 
55,96 

9 8 3,5 4 2,5 3 1 1,5 4,16 4,5 4,5 6 

Івано-
Франківськ  

G 
54,2 

5,8 9 1,5 4,5 3 2 1 3 3 8,5 4,5 2,4 

Миколаїв 

G 
51,53 

7,5 7,5 3 1,5 2,3 2,5 2,5 3,2 3,4 7 3 4,6 

Київ 

G 
51,5 

7,5 7,5 3 1,5 2,3 2,5 2,5 3,2 3,4 7 3 4,6 

Червоноград 

H 
50,5 

8 8 2 1 3 4 1 3,5 1,5 6 4 5 

Ніжин 

H 
49,9 

5,5 7 2 0 7 2 1 4 3,5 4 4,9 6 

Кременчуг  

H 
49,6 

6,4 8,5 4,5 0 3,5 4 2 1 3,5 6 2,2 5 

Вінниця  

H 
49 

5,3 5,6 5,3 1,3 7,2 3 1 2 2,3 6,4 3,1 2 

 

 У межах дослідження в квітні 2017 року презентовано рейтинг 25 

найбільших міст України, а в червні – 100 міст. Всі міста виміряні за 91 

показником, які характеризують 13 сфер. Кожна з них має різну вагу в 

рейтингу. За результатами обох моніторингів у рейтингу прозорості Івано-

Франківськ - в трійці кращих міст.  

Оновлена версія офіційного сайту www.mvk.if.ua отримала схвальні 

відгуки експертів та користувачів (з початку року портал відвідали 880 

тисяч раз). Дизайн веб-порталу адаптивний, що дозволяє працювати за 

допомогою, смартфону, планшету, ноутбуку або персонального 

https://transparentcities.in.ua/city/lviv/
https://transparentcities.in.ua/city/kropyvnytskyj/
https://transparentcities.in.ua/city/kropyvnytskyj/
https://transparentcities.in.ua/city/ivano-frankivsk/
https://transparentcities.in.ua/city/ivano-frankivsk/
https://transparentcities.in.ua/city/mykolajiv/
https://transparentcities.in.ua/city/kyjiv/
https://transparentcities.in.ua/city/chervonohrad/
https://transparentcities.in.ua/city/nizhyn/
https://transparentcities.in.ua/city/kremenchuh/
https://transparentcities.in.ua/city/vinnytsya/
http://www.mvk.if.ua/
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комп’ютера. Види і розміри шрифтів комфортні для перегляду  

користувачами з обмеженими можливостями.  

Продовжуючи добрі ініціативи, спрямовані на створення вільного 

доступу громади до інформації, донесення найбільш важливих рішень до 

мешканців міста, інтеграції людей з обмеженими можливостями у всі сфери 

життєдіяльності, впроваджено ряд важливих проектів, аналогів яким  немає 

в Україні:   

- Портал Голос громади (портал для людей з обмеженими 

можливостями, щоб вони віддалено могли брати участь в управлінні містом 

та плануванні розвитку територій); 

- Портал Доступний Івано-Франківськ (систематизована та нанесена на 

карту інформація про об’єкти доступності міста для будь-яких категорій 

громадян: люди з обмеженими можливостями зможуть прокласти шлях до 

об’єкта доступності та переглянути наскільки там зручний пандус, чи є 

парковка для інвалідів, чи двері більше 70см та чи є персонал для виклику 

допомоги і т.д.); 

- 3D-тур міською ратушею (щоб люди з вадами опорно-рухового 

апарату могли віртуально відвідати ратушу та оглядовий майданчик, 

оскільки фізично вони це зробити не можуть). 

На офіційному сайті міста створено новий електронний сервіс 

«Безпечне місто». З метою швидкого реагування на проблемні ситуації 

інформація з міських камер спостереження в режимі онлайн виводиться на 

офіційний сайт міста. Також налаштовано та виведено відеопотік з ір-камер 

парку ім. Т.Шевченка, «Полігон ТПВ, зупинок громадського транспорту  

міста. Перегляд інформації доступний службі 15-80. Надається допомога в 

перегляді архівних записів ip-камер для виявлення крадіжок.  

Підготовлено веб-сайт «Бюджет участі» до прийому заявок, 

розміщення на ньому проектів та проведення електронного голосування для 

визначення переможців. На офіційному сайті міста створено розділ  «GPS-

моніторинг комунальної техніки», де розміщена інформація про 

пересування комунальної техніки. 

Завдяки таким властивостям, офіційний сайт www.mvk.if.ua увійшов 

в ТОП-5 за пошуковим запитом «Івано-Франківськ» системи Google.  

Досвід Івано-Франківська у впровадженні новітніх технологій є 

актуальним для багатьох міст України. Напрацювання в цій сфері 

представлені  на всеукраїнському семінарі «Маршрути успіху»,  

організованому Асоціацією міст України та за підтримки USAID, що 

відбувся 17-18 травня 2017 в м. Івано-Франківську. Також проведено 

презентацію  сервісів «Івано-Франківськ SmartCity» на семінарах, що 

відбулися 01.06.2017 р. та 08.06.2017 р. в м. Івано-Франківську для 

представників органів місцевого самоврядування України. 

Прозорість роботи виконавчого комітету забезпечувалась шляхом 

оприлюднення відкритих даних на єдиному порталі використання 

публічних коштів  e-data, єдиному державному порталі відкритих даних 

http://www.mvk.if.ua/
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data.gov.ua, в електронній системі публічних закупівель ProZorro. 

Впровадження таких методів роботи дозволяє зробити діяльність 

виконавчих органів більш публічною, і виконавчий комітет  надає цьому 

напряму роботи велику увагу. На єдиному порталі відкритих даних 

http://www.data.gov.ua  виконавчими органами влади оприлюднено 258 

наборів даних. 

 

 

2. Якісні послуги для мешканців міста 

 
Впродовж 2017 року Центр надання адміністративних послуг м.Івано-

Франківська працював над подальшим підвищенням якості надання 

адміністративних та дозвільних послуг, спрощенням дозвільних процедур 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

Загальна кількість послуг, наданих в управлінні адміністративних 

послуг, за 10 місяців 2017 року становить 52232, надано 5122 консультації, 

виконано 49072 документи. За цей період ЦНАП відвідало 107 тисяч  

громадян. Державним фондом молодіжного житлового будівництва в Івано-

Франківській області надано 106 консультацій щодо порядку отримання 

державного сприяння з метою забезпечення молодих сімей житлом. 

Зареєстровано 3095 дітей у ДНЗ. 

6 квітня 2017 року у ЦНАП м. Івано-Франківська відбулося офіційне 

відкриття сектора з оформлення та видачі паспорта громадянина України у 

формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. За 

кошти міського бюджету закуплено 4 станції для оформлення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина 

України у формі ID-картки.  

За звітний період оформлено 7992 паспорти громадянина України для 

виїзду за кордон та 160 паспортів громадянина у формі ID-картки.  До 

міського бюджету  за оформлення паспорта громадянина України для виїзду 

за кордон та паспорта громадянина України у формі ID-картки надійшло 

близько 4 млн. грн. (70% адміністративного збору за оформлення 

паспортів надходить до міського бюджету). 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та з 

метою забезпечення доступності громадян для отримання адміністративних 

послуг прийнято розпорядження міського голови «Про надання послуги 

«Мобільний адміністратор». Надання адміністративних послуг зі 

спеціальним кейсом «Мобільний адміністратор» здійснюється за місцем 

проживання суб’єктів звернення з обмеженими можливостями, які 

обмежені у пересуванні, за принципом віддаленого робочого місця 

адміністратора ЦНАП м.Івано-Франківська. Послуга «Мобільний 

адміністратор» стала  доступною для замовлення з 4 вересня 2017р. 

http://www.data.gov.ua/
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Вирішення питань соціального захисту та підтримки демобілізованих 

учасників АТО є одним із першочергових завдань. В Центрі надання 

адміністративних послуг м. Івано-Франківська учасники АТО можуть стати 

на квартирний облік та облік громадян, які бажають отримати земельну 

ділянку під індивідуальне будівництво. При цьому адміністратори роблять 

безкоштовно копії належних документів та замовляють довідки для 

оформлення даних послуг.  

Мешканці міста Івано-Франківська можуть замовити послуги в 

режимі онлайн на сайті www.cnap.if.ua (розділ «Електронні послуги») без 

відвідування Центру надання адміністративних послуг м.Івано-

Франківська. Результат послуги замовники отримують на електронну пошту 

або забирають оригінал документа особисто у Центрі надання 

адміністративних послуг після отримання смс-повідомлення про виконання 

та пред’явлення документа, що посвідчує особу.  

На даний час мешканцям міста Івано-Франківська доступно 47 

адміністративних послуг, які можна замовити онлайн. Ідентифікація клієнта 

здійснюється за технологією BankID. Також, дані послуги доступні на 

порталі державних послуг https://e-gov.org.ua. 

Адміністраторами ЦНАП надано 1620 онлайн фахових консультацій 

без відвідування Центру, що є важливою складовою для отримання якісних 

адміністративних чи дозвільних послуг.  

Від початку  року до ЦНАП м.Івано-Франківська звернулося 2425 

іноземних громадян  для отримання адміністративних та дозвільно-

погоджувальних послуг. 

Мешканці міста мають можливість перевірити стан виконання 

адміністративної чи дозвільно-погоджувальної послуги, записатися на 

прийом у зручний для себе час (з вибором днів на два тижні вперед), 

роздрукувати бланки заяв для отримання адміністративних послуг та 

ознайомитись з інформаційними картками на офіційному сайті Центру 

надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська www.cnap.if.ua.  

Для зручності мешканців функціонує мобільний додаток «Мобільний 

Івано-Франківськ», де у режимі реального часу можна перевірити стан 

виконання послуги, завантажити бланк заяв чи отримати всю необхідну 

інформацію для отримання адміністративних та дозвільних послуг. 

ЦНАП м. Івано-Франківська проводить щомісячний моніторинг 

якості надання адміністративних послуг. З 01.01.2017 по 20.10.2017 року 

якість надання адміністративних та дозвільно-погоджувальних 

послуг оцінило 27 825 відвідувачів. Позитивно оцінило якість надання 

послуг 26 505 відвідувачів, що становить 95,3%, негативно – 1 320 

відвідувачів (4,7%).   

У мікрорайонах міста («Пасічна», «БАМ», «Каскад») функціонують 

територіальні підрозділи Центру надання адміністративних послуг, які є 

складовою ЦНАП м. Івано-Франківська. У територіальних підрозділах 

надається 144 адміністративні та дозвільні послуги. Завдяки 

http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe-gov.org.ua&post=-63356957_153
http://www.cnap.if.ua/
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функціонуванню територіальних підрозділів ЦНАП реалізовується право 

мешканців мікрорайону «Пасічна», «БАМ» та «Каскад» на оперативну та 

зручну організацію надання послуг для суб’єктів звернень, а також, якісне 

та своєчасне отримання послуг. Адміністраторами  територіальних 

підрозділів прийнято 4840 вхідних пакетів документів. Управлінням 

реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради протягом 10 

місяців 2017 року надано 43716 адміністративних  послуг та забезпечено 

надходження до місцевого бюджету  в сумі 1 580 979 грн. 

Зокрема, надано 10259 послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, з них:  

- реєстрація права власності – 6344; 

- реєстрація іншого речового права – 732; 

- реєстрація обтяження – 1306; 

- внесення змін до державного реєстру – 510. 

Проведено  8377 дій щодо державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, в т.ч. 1033 дії  - за принципом 

екстериторіальності, та видано 442 витяги Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

зокрема:  

- Державна реєстрація створення юридичної особи – 484; 

- Державна реєстрація фізичної особи-підприємця -1496; 

- Державна реєстрація припинення юридичної особи – 239; 

- Державна реєстрація припинення фізичної особи-підприємця – 

1813. 
З питань реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця 

проживання та ведення реєстру територіальної громади міста надано 25080 

адміністративних послуг, з них:  

- реєстрація місця проживання/перебування – 13008; 

- зняття з реєстрації місця проживання/перебування – 12072; 

- зняття з реєстрації місця проживання дистанційно – 2280; 

-  зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку зі смертю –  426. 

Триває реалізація проектів «Місцеве самоврядування та верховенство 

права в Україні». Проект фінансується Шведським агентством 

регіонального розвитку (SIDA) та шведською урядовою організацією 

«Академія Фольке Бернадотта» та «Електронне урядування задля 

підзвітності влади та участі громади». Проект фінансується Фондом Східна 

Європа в рамках реалізації Програми EGAP (e-Government for accountability 

and participation). 

 У 2018 році пріоритетом в діяльності  ЦНАП м.Івано-Франківська є 

організація надання адміністративних послуг реєстрації актів цивільного 

стану, реєстрації транспортних засобів та оформлення посвідчення водія. 

 Високу якість надання адміністративних послуг, професіоналізм 

посадових осіб місцевого самоврядування, дотримання використання 

міжнародних стандартів якості у їхній роботі підтвердив зовнішній 
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наглядовий аудит системи управління якістю на відповідність вимогам 

міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та національного стандарту ДСТУ 

ISO 9001:2009. Від імені міжнародного органу з сертифікації «DEKRA» 

(м.Штутгард, Німеччина), аудит проведено партнером, акредитованим 

органом по сертифікації ТОВ «ГЛОБАЛ СЕРТИФІК». 

 

3. Організація розгляду звернень громадян 

 
З метою надання найбільш запитуваної інформації мешканцям онлайн 

та на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» на 

сайтах міста http://www.mvk.if.ua, міської ради http://www.mrada.if.ua 

розміщується та постійно оновлюються усі відомості, визначені 

обов’язковими для оприлюднення чинним законодавством.  

За 10 місяців 2017 року у виконавчий комітет міської ради надійшло 

984 (628 - в 2016р.) запитів про публічну інформацію. З них 244  (337) 

надійшли поштою. Значно зросла кількість публічних запитів, що надійшли 

через інтернет-приймальню  -  740 за звітний період (216 – в 2016р.) що 

свідчить про ефективність впровадження електронних сервісів для  

спрощення спілкування з громадою.  

За звітний період у відділ звернень надійшло 4606 звернень громадян, 

що на 23,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. З них: 

письмових звернень – 3704 (80,5%), скарг – 325 (7%), пропозицій – 18 

(0,4%), усних – 559 (12,1%). Виконавчим комітетом міської ради 

розглянуто 437 (9,5%) колективних звернень,  отримано 1038 (22,5 %) 

дублетних звернень громадян. 

За цей період повторно звернулося до виконавчого комітету міської 

ради 70 (1,5 %) містян від загальної кількості з питань:  житлово-

комунальної політики та благоустрою, соціального захисту населення, щодо 

законності будівництва, містобудування та архітектури, освіти та 

транспорту. 

Найбільше громадяни зверталися з питань: комунального 

господарства  та благоустрою – 1766 (38,3%) від загальної кількості, 

соціального захисту – 1019 (22,1%), земельних відносин – 353 (7,7%), 

архітектури та містобудування – 279 (6%), житлової політики – 278 (6 %), 

транспорту та зв’язку – 216 (4,9%), економічного та інтеграційного 

розвитку – 113 (2,4 %), освіти – 88 (1,9 %), сім’ї, дітей та молоді – 70 (1,5 

%), охорони здоров’я – 63 (1,4 %), організаційно-інформаційної роботи – 

36 (0,8 %), праці і заробітної плати – 27 (0,6 %), культури – 23 (0,5 %), 

фінансової політики – 17 (0,4 %), забезпечення дотримання законності та 

охорони правопорядку – 11 (0,2 %) та інше. Від загальної кількості 

пропозицій, заяв та скарг 3257 (70,7%) звернень вирішено позитивно на 

користь громадян, роз’яснено  1250 (27,1 %) звернень, відмовлено 26 (0,6 

%) і на контролі 73 (1,6 %) звернення. 

http://www.mvk.if.ua/
http://www.mrada.if.ua/
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Для розгляду за належністю в звітному періоді до виконавчого 

комітету міської ради надійшло 1451 (31,5 %) звернень  від загальної 

кількості. А саме  від: Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – 3 

звернення, Уповноваженого з питань дотримання соціально-економічної 

політики та гуманітарних прав – 1, Адміністрації Президента України – 3 

звернення; Урядової «гарячої» лінії – 1160 звернення, Міністерства 

соціальної політики – 1 звернення, Антимонопольного комітету – 1 

звернення, прокуратури міста – 17 звернень; облдержадміністрації – 249 

звернень; обласної ради – 9 звернень. 

115 (2,5 % від загальної кількості) звернень надійшло до 

виконавчого комітету міської ради від депутатів усіх рівнів, з них: народних 

депутатів України – 12 звернень, від депутатів обласної ради – 1 звернення, 

від депутатів міської ради – 102 звернення. 

Відповіді на всі депутатські звернення надані у відповідності до ст. 16 

Закону України «Про статус народного депутата України» та ст. 13 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад». 

572 звернення (12,4 %) отримано від соціально-захищених категорій 

населення – учасників війни та бойових дій, учасників АТО, одиноких 

матерів, осіб, які потерпіли від аварії на ЧАЕС. Актуальними залишаються 

питання  надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, 

призначення житлових субсидій, а також надання допомоги та забезпечення 

житлом, земельними ділянками учасників АТО, внутрішньо переміщених 

громадян з тимчасово окупованої території. 

За звітний період на особистому прийомі у керівництва виконавчого 

комітету міської ради побувало 559 громадян, що на 0,9 (%) менше, ніж 

торік. Основні питання, з якими зверталися містяни: комунальної політики 

та благоустрою – 346 (61,9%), житлової політики – 29 (5,2%), 

містобудування, архітектури та культурної спадщини – 30 (5,4%), 

соціального захисту – 55 (9,8%), земельних   відносин – 27 (4,8%),  освіти – 

8 (1,4 %), транспорту – 38 (6,8%), охорони здоров’я – 2 (0,4%). Звернення 

інвалідів II світової війни та матерів –героїнь розглядались особисто 

міським головою. 

 Здійснюється порядок електронного запису мешканців міста до 

керівництва виконавчого комітету міської ради через офіційний веб-сайт 

міста (в тестовому режимі). За звітний період цією послугою скористалося 

9 містян. 

У звітному періоді проведено 16 «гарячих» ліній з керівництвом 

виконавчого комітету міської ради, де правом поспілкуватися скористалося 

34 мешканці.  Про  час  їх  проведення  заздалегідь  повідомлялось  в  газеті 

«Західний кур’єр» та на офіційному веб-сайті міста в розділі «Мешканцям 

міста». 

Відповідно до графіка  проводились  прийоми громадян з особистих 

питань керівництвом виконавчого комітету міської ради за місцем 

проживання, зокрема, в сільських радах:  Вовчинецькій, Хриплинській, 
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Микитинецькій, Угорницькій, Крихівецькій, загальноосвітній школі-ліцеї 

№23, природничо-математичному ліцеї, в ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго», КП «Муніципальна інвестиційна 

управляюча компанія» ПАТ «Івано-Франківська харчосмакова фабрика» та 

міських поліклініках № 1 та № 2. 

В звітному періоді через Інтернет-приймальню  опрацьовано 433 

електронних звернення громадян. Відповіді на електронні звернення 

надавались у визначений законом термін. 

На першому поверсі завершується обладнання «Прозорого офісу», де 

будуть створені усі умови для  прийому громадян. 

 

4. Розвиток громадянського суспільства 

 

В місті створено та діють 54 органи самоорганізації населення: 52 

будинкових комітети та 2 територіальні комітети -  квартальний комітет 

приватного сектора мікрорайону Пасічна та територіальний комітет 

мікрорайону Опришівці.  

За звітний період створено 4 будинкові комітети, надається методична 

допомога ініціативним групам в організації створення, надання 

повноважень та діяльності інших органів самоорганізації населення. 

Надавалася консультаційна допомога в підготовці органами самоорганізації 

населення нових редакцій положень для внесення їх в реєстр неприбуткових 

організацій згідно з вимогами Податкового кодексу. 

21.02.17р. на базі КП «Івано-Франківськводоекотехпром» проведено 

семінар для голів будинкових комітетів м.Івано-Франківська з метою 

налагодження співпраці підприємства із організаціями, що здійснюють 

управління багатоквартирними будинками. 

07.04.2017р. відбулася зустріч міського голови Руслана Марцінківа з 

представниками ОСББ, ЖБК та БК з питання організації озеленення. 

 

5. Організація ефективної діяльності виконавчого комітету 

 
Впровадження електронного  врядування дає можливість громадянам 

звернутись з заявою, пропозицією, скаргою через  Інтернет-приймальню, 

впливати на прийняття урядових рішень через сервіс Електронних петицій, 

а в  2016р. впроваджено електронну систему документообігу Діловод, яка 

дозволила автоматизувати управління документами і процесами. Система 

постійно вдосконалюється, розширюється кількість користувачів. 

Здійснено встановлення новітньої системи документообігу не тільки в 

органах виконавчої влади, а й в комунальних підприємствах міста. 

У звітному періоді документообіг в цілому становив 20077 

документів, а саме поступило 9324 – вхідної кореспонденції, 1356 – 

вихідної. Проведено 11 засідань сесій міської ради, на яких прийнято 318 
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рішень та оформлено 46 протокольних доручень; 36 засідань виконавчого 

комітету, де було прийнято 932 рішення та оформлено 29 протокольних 

доручень. Міським головою видано 2160 розпоряджень.  

Надано 5987 витягів з рішень міської ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови, первинних матеріалів до них та інших 

документів. З 9324 документів, що поступили у виконавчий комітет, взято 

на контроль 2048.   

Протягом 10 місяців 2017 року опрацьовано 355 документів органів 

влади вищого рівня, 886 рішень виконавчого комітету міської ради та 593 

розпорядження міського голови. Взято на контроль 189 документів органів 

влади вищого рівня, 383 рішення виконавчого комітету та 276 розпоряджень 

міського голови. Виконано та закрито «До справи» 135 документів органів 

влади вищого рівня. Підготовлено 2 рішення виконавчого комітету та 4 

розпорядження міського голови про зняття з контролю 443 документів. 

 

У звітному періоді підготовлено 44 оперативні наради, за 

результатами яких надано 1162 протокольних доручень міського голови. З 

них станом на 01.11.2017 року виконано у повному обсязі 1155 доручень. 

Питання виконавської дисципліни перебуває на постійному контролі у 

керівництва виконавчого комітету міської ради. 

В архівному відділі загальна чисельність документів збільшились на 

426 одиниць постійного зберігання та 1279 одиниць з кадрових питань. На 

даний час загальна чисельність документів складає 31428 справ. Найдавніші 

документи датуються 1944 роком. 

Прийнято на зберігання документи НАФ виконавчого комітету 

Вовчинецької, Микитинецької, Угорницької, Хриплинської та Крихівецької 

сільських рад за 2002-2006 роки, Івано-Франківського державного коледжу 

технологій та бізнесу за 1985/86н.р.-1989/90н.р. Поступило 709 звернень від 
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фізичних і юридичних осіб, основна тематика запитів - підтвердження 

трудового стажу, нарахування зарплати, надання земельних довідок, 

дозволів на приватизацію, будівництво та ін.. Від 37 підприємств, 

організацій, що припинили свою діяльність прийнято 1279 справ документів 

з особового складу.  

 

6. Кадрова робота 

 
Призначення на посади посадових осіб місцевого самоврядування 

проводилось у відповідності до Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та інших нормативних документів. Проведено 7 

засідань конкурсної комісії виконкому міської ради. Участь у конкурсах на 

заміщення вакантних посад взяли 44 особи. 

Організовано проведення у Івано-Франківській міській раді перевірок, 

передбачених Законом України «Про очищення влади», стосовно 37 

новопризначених осіб.  

Організовано проведення перевірок відповідно до розпорядження 

міського голови від 15.07.2016р. № 444-р «Про проведення перевірки 

відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно 191 

посадової особи та отримано позитивні висновки щодо них та відповідно до 

розпорядження міського голови від 06.10.2016р. № 665-р «Про проведення 

перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» 

організовано проведення перевірок стосовно 5 осіб – керівників 

підприємств, установ, закладів та організацій комунальної власності міста 

Івано-Франківська. 

 За звітний період на службу в органи місцевого самоврядування 

всього прийнято 80 осіб, звільнено 38 осіб, переведено на вищі, рівнозначні 

або нижчі посади 64 особи. 

На базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

підвищили кваліфікацію 84 особи, серед них 17 новоприйнятих працівників. 

Скеровано на навчання до Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу за освітньо-професійною програмою підготовки 

магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне 

управління» 18 осіб, із них 5 – працівників виконкому міської ради та 13 – 

працівників самостійних структурних підрозділів виконкому міської ради.  

Підготовлено 239 розпоряджень міського голови про нагородження 

грамотами виконкому міської ради, відзнаками, подяками міського голови 

та грошовими преміями. Проведена організаційна робота для підготовки 6 

відзнак міського голови, 151 відзнака міського голови «За честь і звитягу», 

204 грамоти виконкому міської ради, 916 подяк міського голови. 

Грошовими преміями нагороджено 47 осіб.  



91 

 

 

 

 

7. Ведення Державного реєстру виборців 

 
 Постійно ведеться персоніфікований облік виборців в 

автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі, яка призначена 

для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян 

України, які мають право голосу на виборах різних рівнів. Реєстр ведеться 

у тісній співпраці із суб’єктами подань відомостей про виборців, до яких 

відносяться  10 установ, організацій.   

Станом на 01.11.2017 року внесено в базу даних Реєстру 196738 

записів. 

 Виборців:  186087  осіб,  в тому числі: 

- мають виборчу адресу – 181784 виборці; 

- без виборчої адреси (вибули) - 4303 виборців; 

- скасовано громадянство - 161 виборцю; 

- недієздатних - 187 виборців; 

- нездатних самостійно пересуватися - 988 виборців; 

- померлих - 10303 виборців. 

Зареєстровано: 616 вулиць та 13011 будинків. 

На основі створеної електронної системи рейтингового оцінювання 

стану справ у відділах ведення Державного реєстру виборців, робота відділу 

Реєстру у звітному періоді Службою розпорядника Реєстру щомісячно 

оцінювалась на відмінно. За звітний період відділ Реєстру 7 разів займав 1-

е місце серед відділів ведення ДРВ в Івано-Франківській області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


