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Шановні панове депутати, жителі та гості міста!

Наше місто змінюється. Крок 
за кроком, поштовх за поштовхом 
разом із командою ми відбудовуємо 
Івано-Франківськ. Створюємо місто 
не просто для життя, а місто, в яко-
му хочеться жити, куди приїжджаєш 
і прагнеш залишитись. Цьому при-
клад інвестори, які, відвідавши Івано-
Франківськ, вирішують розвивати 
тут свою справу, познайомити з місь-
ким колоритом свою родину.

Цей рік був для мене непростим, адже вимагав складних рішень. 
Відновлення, насправді, потребує багато галузей: і медицина, і ко-
мунальний сектор, й освіта, і культура, і соціальний захист та ба-
гато іншого. Але зважуючи всі «за» і «проти» я завжди прислухався 
до побажань іванофранківців. Адже нам у цьому місті жити разом. 
Тому першочергово ми взялись покращувати ті речі, без яких годі 
уявити місто, комфортне для людини, де все працює на потреби 
мешканця. Це транспорт, дорожня інфраструктура, благоустрій 
дворів та відпочинкових зон, дитячі майданчики.

На цьому не зупиняємось — і надалі продовжуємо та завершує-
мо розпочате. Я вдячний усім за підтримку, за поради та за критику. 
Це допомагає і змушує рухатись вперед, не озираючись на минуле, 
не апелюючи досягненнями, а прямуючи до нових здійснень та реалі-
зації найсміливіших задумів. І я впевнений, що моє щире переконання 
«Івано-Франківськ — найкомфортніше місто для життя» підтримає 
кожен франківець, українець та іноземець. Тому давайте разом про-
довжимо писати часопис змін у рідному місті.
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I. БЮДЖЕТ МІСТА 

Основним і важливим напрямком роботи міського голови, міської ради та виконавчого 
комітету є забезпечення  виконання міського бюджету, виявлення істотних джерел його наповне-
ння. Разом з податковою інспекцією міста, управлінням Державного казначейства України у місті  
Івано-Франківську, відповідними виконавчими органами Івано-Франківської міської ради забез-
печується надходження доходів до місцевого бюджету та ефективне використання бюджетних 
коштів. 

1. ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Міський бюджет з власних доходів виконано за 9 місяців 2016 року до планових показ-
ників на 113,5 відсотка, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло більше на 
192 594,0 тис. грн., або ріст + 33,3 відсотки.

ПОРІВНЯННЯ ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА  9 МІСЯЦІВ 2015–2016 р.р. 
ТА ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Загальний фонд без урахування трансфертів до планових показників виконано на 
109,6%: при плані в сумі 559 497,7 тис. грн., фактично надійшло 613 478,0 тис. грн., що на 
195 558,4 тис. грн. більше ніж у січні-вересні минулого року, або ріст +46,8%.

До спеціального фонду, без урахування трансфертів, надійшло 59 857,2 тис. грн., при 
плані 33 739,8 тис. грн., виконання становить 177,4 відсотка. В порівнянні з минулим роком дані 
надходження зменшились на 2 964,4 тис. грн.

До загального та спеціального фондів із державного, обласного та інших бюджетів у ви-
гляді субвенцій надійшло 601 272,7 тис. грн., при плані на 9 місяців 606 181,9 тис. грн., відсо-
ток росту проти відповідного періоду минулого року становить +26,5 відсотка.
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ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ У РОЗРІЗІ НАЙБІЛЬШИХ ПОДАТКІВ 

Аналіз виконання доходів в розрізі надходжень:
— податку на доходи фізичних осіб  фактично надійшло 359 295,9 тис. грн. при плані 322 

492,7 тис. грн, виконання склало 111,4 відсотків, порівняно з січнем-вереснем 2015 року більше 
на 136 598,1 тис. грн., або +61,3 відсотки росту;  

— акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакциз-
них товарів — фактично надійшло 70 848,3 тис. грн, що становить 103,8 відсотка до планового 
показника на звітний період. До відповідного періоду минулого року  ріст +32,8 відсотки

— податок на майно — 111,9 відсотка, план на 9 місяців 59 479,5 тис. грн., фактичне ви-
конання — 66 574,2 тис. грн., ріст +24,3 відсотки;

— єдиний податок — за звітний період надійшло 83 007,4 тис. грн., виконання плану 
(77 390,0 тис. грн.) забезпечено на 107,3 відсотка. Порівняно з минулим роком поступлення 
цього платежу збільшились на 26 292,5 тис. грн. (+46,4 відсотки), в основному, за рахунок збіль-
шення ставок платникам ІІІ та IV груп.

— плата за надання інших адміністративних послуг — надходження у звітному періоді 
становлять 9 156,2 тис. грн., плановий показник виконано на 104,0 відсотка, проти минулого 
року надходження зменшились на 337,8 тис. грн. 

— державному миту — фактично надійшло 7 040,9 тис. грн., виконання планового по- грн., виконання планового по-грн., виконання планового по-
казника становить 93,5 відсотка, в порівнянні з минулим  роком надходження зменшились на 
2 373,6 тис. грн., в т.ч. по державному миту пов’язаному з видачею та оформленням закордон-
них паспортів (посвідок) та паспортів громадян України — менше на 2 360,9 тис. грн.  

— надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває у комунальній власності —  фактично надійшло 9 265,0 тис. грн., 
що становить 103,9 відсотка до планового показника та у порівнянні з минулим роком надійшло 
більше орендної плати на 165,0 тис. грн. Ріст надходжень пов’язаний із застосуванням індексу 
інфляції (станом на 01.01.2015 року — 1,249, станом на 01.01.2016 року — 1,433).      

По інших податкових і неподаткових надходженнях ріст проти минулого року становить 
130,6 відсотки в основному за рахунок надходжень плати за розміщення тимчасово вільних ко-
штів місцевих бюджетів — додаткова сума надходжень за 9 місяців становить 4,2 млн.грн.
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2. ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Міський бюджет виконано на 80,3 відсотка до плану з урахуванням змін (1 393 810,4 тис. 
грн.). Використання становить 1 119 021,9 тис. грн., проти минулого року ріст становить 31,9 від-
сотка, в тому числі:

з видатків загального фонду (без субвенції із державного і обласного бюджетів) виконан-
ня забезпечено до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 84,4 відсотка (затверджено 
на 9 місяців  із врахуванням змін 387 188,7 тис. грн., використано 326 653,7 тис. грн.), що на 
95 351,8 тис. грн. більше проти минулого року, або ріст становить 41,2 відсотка;

з видатків спеціального фонду (без субвенції із державного і обласного бюджетів) ви-
конання забезпечено до річної затвердженої суми із врахуванням змін на 53,8 відсотка (затвер-
джено на 9 місяців  із врахуванням змін — 387 559,3 тис. грн., використано 208 484,9 тис. грн.). 
Проти минулого року ріст становить 34,1 відсоток;

 субвенції з державного і обласного та інших бюджетів загального і спеціального фондів 
використано — 583 883,2 тис. грн. при затвердженій сумі на 9 місяців  із врахуванням змін — 619 
062,5 тис. грн., або виконання складає 94,3 відсотка. Проти минулого року 26,5 відсотки росту.

СТРУКТУРА ВИКОНАННЯ ВИДАТКІВ

Скоригований план на капітальні видатки (бюджет розвитку) за 9-ть місяців становить 381 
800,2 тис. грн. (без врахування субвенцій з інших бюджетів), що в порівнянні до затвердженої 
суми при прийнятті бюджету на 2016 рік (214 209,7 тис. грн.) збільшено на 167 590,5 тис. грн., 
або 78,2 відсотка росту.

Використання склало 178 685,8 тис. грн., що становить 46,8 відсотка до уточненого плану 
на рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року (130738,6 тис. грн.) ріст становить 47 947,2 
тис. грн., або 36,7 відсотка росту.

Зокрема, використання коштів по основних галузях:
Освіти та науки: використано 5 463,0 тис. грн., при уточненому плані 10 840,7 тис. грн., 

або 50,4 відсотка;
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Охорони здоров’я: використано 10 731,7 тис. грн., при скоригованому плані 23 226,8 тис. 
грн., або 46,2 відсотка;

Культури: виконано 1 200,5 тис. грн., при уточненому плані 4 331,6 тис. грн., або 27,7 від-
сотка;

Житлово-комунального господарства:  використано 112049,8 тис. грн., при уточненому 
плані 194 721,3 тис. грн., або 57,5 відсотка;

Капітального будівництва: 31 132,9 тис. грн., при уточненому плані 107 295,0 тис. грн., або 
29,0 відсотка.

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ) 

За рахунок субвенцій для міста на капітальні видатки передбачено 18718,1 тис. грн., з них: 
державний бюджет 10 961,1 тис. грн., обласний бюджет 4 400,0 тис. грн.., бюджет сільських рад 
3 357,0 тис. грн. В цілому використано 5 195,6 тис. грн., або 27,8 відсотка до уточненого плану.

Слід зазначити, що на даний момент головними розпорядниками бюджетних коштів здій-
снюється робота в напрямку забезпечення виконання передбачених робіт на поточний рік.

За вказаний звітний період основні зусилля у сфері житлової, комунальної політики та 
благоустрою були спрямовані на покращенні благоустрою міста, здійснення капітальних ремон-
тів доріг, тротуарів та пішохідних зон, впровадженні сучасних методів управління та обслугову-
вання мешканців.
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II. ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

1. КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ

Впродовж звітного періоду проведено капітальний або вибірковий ремонт  28 вулиць та 
двох перехресть. Зокрема, проведено капітальний ремонт вулиць:

Хмельницького (1-ша черга, 2-га черга — в роботі), Дорошенка (на ділянці від вул. Мазе-
пи до вул. Сухомлинського), Грушевського (на ділянці від Вагилевича до Гаркуші), Гвардійської, 
Покутської (на ділянці від Молодіжної, 40 до Івасюка), Менделеєва, Глібова, Хіміків (на ділянці 
від Тролейбусної до ЗШ №  24), Грюнвальдської, Деповської, Сагайдачного, Кисілевської, Йоси-
па Сліпого, Гарбарської, Запорізької, Вагилевича, Сеченова, Лермонтова, Галицької (від Василі-
янок до Витвицького), Целевича, Бельведерської, Кривої, Північного бульвару (від кільця до вул. 
П. Мирного), Угорницької, Блавацького (на ділянці від Ротонди до вул. Сем’янчука), Героїв УПА 
(с. Вовчинець), Тополиної (с. Угорники), Студенцевої (с. Микитинці), Вербової (с. Крихівці). Окрім 
того, відремонтовано 2 перехрестя: вул. Вовчинецька-Привокзальна (з влаштуванням кругового 
руху), Незалежності-Тисменицька-Юності. 

Наразі ведуться роботи щодо ремонту доріг за такими адресами: вул. Військова, вул. 
Підгірянки, вул. Шевченка (на ділянці від Січових Стрільців до Гординського), вул. Гнатюка, вул. 
Княгинин (з виїздом до розв’язки на вул. Надрічній), вул. Промислова, вул. Мазепи, вул. Карме-
люка та Ленкавського, вул. Гурика (з продовженням до Ленкавського). 

Вибірковий капітальний ремонт 
вул. Хіміків (на ділянці  

від вул.. Тролейбусна до ЗШ № 4)

Вибірковий капі-
тальний ремонт  
вул. Покутської 
(на ділянці від 

вул. Молодіжної, 
40 до вул. Івасю-

ка)

Вибірковий капітальний ремонт  
вул. Грушевського (на ділянці  

від вул. Вагилевича  до вул. Гаркуші)

Капітальний  
ремонт  

вул. Промислової

Вул. Дорошенка 
після  

капремонту
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2. КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ МІЖБУДИНКОВИХ ПРОЇЗДІВ

Не менш важливим завданням, яке потребувало нагального вирішення стало здій-
снення капітальних ремонтів міжбудинкових проїздів та облаштування прибудинкових 
територій. 

Для його реалізації в бюджеті міста на 2016 рік передбачено 24 749,9 тис. грн., що на 
11087,9 тис. грн. більше ніж в попередній рік. Впродовж року проведено капітальний ремонт 33 
міжбудинкові проїзди. Роботи проведено за такими адресами:

вул. Привокзальна, 24 — Вовчинецька, 34; вул. Сорохтея, 37, 37б; вул. Тролейбусна, 6, 4, 
2; вул. Військових Ветеранів, 3а, 4; вул. Федьковича, 7,7а; вул. Целевича, 3а, 3б, 5а; вул. Бель-
ведерська, 44-50 -Довга, 85; вул. Симоненка, 18-20; вул. Миколайчука,17б-17в; вул. Миколайчу-
ка,7; вул. Довженка, 3; вул. Довженка, 9; вул. Коновальця, 136в, 136г; вул. Довженка, 7, 7а, 7б; 
вул. Івасюка, 24; Івана Павла ІІ, 27-27А; Івасюка, 26-26а; вул. Хоткевича, 50/1, 50/3; вул. Хотке-
вича, 85-75а-79-81; вул. Героїв УПА 4-6; вул. Чорновола, 102-104; вул. Військових Ветеранів,10а; 
вул. Хоткевича,77; вул. Хоткевича, 44 корп. 4/5; вул. Вовчинецька,186; вул. Шевченка, 101; вул. 
Галицька, 124, 124А; вул. Вовчинецька, 193-195;  Південний бульвар, 40; Південний бульвар, 36; 
вул. Тролейбусна, 11; вул. О. Довженка, 8 корп.1.

Ще ряд адрес перебуває у роботі: вул. Військових Ветеранів, 3а, 4; вул. І. Миколайчука, 
24; вул. Довженка. 18 та 18 /1; вул. Сухомлинського, 2а; вул. Є. Коновальця, 135; вул. Івасюка, 
32-38; вул. Гн. Хоткевича, 46 корп. 5; вул. Молодіжна, 32-34; вул. Мазепи, 177, 179, 183, 185; вул. 
Мазепи, 167 корп. 5, 4; вул. Мазепи, 28-30; вул. Вовчинецька, 186; вул. Галицька, 136-138; вул. 
Галицька, 140; вул. Пасічна, 1 (до ЗСШ № 6) та Пасічна, 3; вул. Вовчинецька, 170; вул. Івасюка, 
34, 36; вул. Сахарова, 30; вул. Слави Стецько, 4; вул. Тролейбусна, 9 -11; вул. Пулюя, 12/14; вул. 
Довженка, 4 корп. 2; вул. Довженка, 12; вул. Вовчинецька, 192б, 194в. 

Проведення капітального ремонту  
міжбудинкового проїзду на вулиці Довженка

Благоустрій прибудинкової території  
на вулиці Хоткевича, 85

3. РОЗВИТОК ВЕЛОІНФРАСТРУКТУРИ

Велика увага в 2016 році також приділя-
лася здійсненню капітальних ремонтів тротуа-
рів та пішохідних доріжок. Впродовж року здій-
снено капітальний ремонт на 27 об’єктах, 
на що використано 7234,2 тис. грн. Одним 
з найважливіших з них стала реконструкція 
тротуару з влаштуванням велодоріжки на вул. 
Галицькій.  В цьому році вдалося провести 
реконструкцію на ділянці від вул. Військових 
Ветеранів до Пасічнянського моста. Проект 
реконструкції передбачав перерозподіл ву-
личного простору з урахуванням інтересів усіх 
учасників дорожнього руху. Зокрема, влаштова- Велодоріжка на вулиці Галицькій
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но велодоріжку довжиною 1,2 км за передовими європейськими стандартами, виділено окрему 
зону для пішоходів та окрему технічну зону, кожна з яких влаштована у відповідному кольорі: 
велосипедна — червоного, пішохідна — сірого, технічна — чорного. На усій довжині реконстру-
йованої частини облаштовано безбар’єрне середовище та забезпечено доступність для усіх ма-
ломобільних груп населення.

Перехрестя Галицька — Північний бульвар до та після реконструкції

Ще один об’єкт у галузі велоінфраструктури, який було завершено у цьому році, — вело-
доріжка на вулиці Довженка, яка зроблена з безшовної плитки червоного кольору:

Велодоріжка на вул. Довженка

Окрім велодоріжок продовжувалася активна робота з нанесення велосмуг. Зокрема, було 
нанесено дві контрсмуги для велосипедистів на вулицях Тичини та Франка. 

Велосипедна контрсмуга на вулиці Тичини
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4. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРОТУАРІВ ТА ПІШОХІДНИХ ДІЛЯНОК

Всього було капітально відремонтовано 15 тротуарів та пішохідних ділянок. Ще 5 пере-
буває в роботі.

Серед капітально відремонтованих у цьому році тротуарів варто відмітити роботи за та-
кими адресами: на вулицях Довгій, Коновальця, Гетьмана Мазепи (в районі Сільпо, непарна 
сторона та від вул. Саєвича до міської лікарні), Дністровській (парна сторона), Миколайчука, 
Хоткевича, Миру (від вул. Лучної до вул. Біла), Мельничука, Вірменській, Драгоманова, Со-
рохтея, Чорновола, Вовчинецькій (від вул. Василіянок до вул. Привокзальної), Пасічній (від 
будинку №  21 до церкви), Стуса, Джерельній-Полуботка, Глібова  та ін.

5. ЗАХОДИ З ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ РУХУ

Значна увага в 2016 році приділялася 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 їх влаштування та впровадження 
заходів з організації дорожнього руху в міському бюджеті на 2016 рік передбачено 2126,0 тис. 
грн. За ці кошти влаштовано 5 направляючих острівців безпеки, двох антикишень на пішохід-
ному переході на вулиці Привокзальній, колесовідбої на кільці  Мазепи-Стефаника-Довженка-
Крихівецька, та на розворотному кільці на вул. Чорновола, підвищення на пішохідному переході 
на вулиці Сотника Мартинця (піднятий пішохідний перехід). До кінця року планується змінити 
організацію руху на перехресті вул. Миру-Деповська-Хоткевича та на перехресті  вулиць Півден-
ний бульвар-Володимира Великого.

Направляючий острівець безпеки 
на пішохідному переході на вулиці Надрічній

Острівець безпеки на вул. Василіянок, 60 став першим у місті, що був збудований за 
типовим швейцарським проектом, який затверджений рішенням виконавчого комітету для ви-
користання в Івано-Франківську. Він враховує усі недоліки подібних конструкцій, які будувалися 
на вулицях міста раніше.

Капітально відремонтований тротуар 
 на вулиці Гетьмана Мазепи

Капітально відремонтований тротуар  
на вул. Сорохтея
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Острівець має обтікаючу форму, візуально краще сприймається водіями, несе меншу по-
тенційну загрозу у випадку наїзду на нього. В той же час він так само добре виконує свою голо-
вну функцію: розділяє зустрічні транспортні потоки, заспокоює рух транспорту та додає відчуття 
безпеки пішоходам, фізично захищаючи їхній простір.

Не менш важливою була реалізація ідеї з влаштування піднятого пішохідного перехо-
ду на вулиці Сотника Мартинця, яка була впроваджена у 2016 році. Влаштування пішохідного 
переходу в один рівень з тротуаром дало можливість суттєво покращити безпеку, зручність та 
мобільність для пішоходів, особливо для маломобільних груп населення (осіб з обмеженими 
можливостями,  батьків з дитячими візочками, людей похилого віку тощо). Крім того, звуження 
пішохідного переходу дозволило впорядкувати хаотичний рух пішоходів та покращити швидкість 
проїзду даної ділянки для автомобілів.

Капітально відремонтований пішохідний  
перехід на вул. Сотника Мартинця

Антикишеня на пішохідному переході  
на вул. Привокзальній 

У 2016 році в Івано-Франківську розпочато практику нанесення дорожньої розмітки холод-
ним агломератним пластиком, який призначений для довговічної розмітки магістральних доріг 
і вулиць, покритих асфальтом, асфальтобетоном або цементобетоном. Розмітка дорожнього по-
криття холодним пластиком демонструє відмінну адгезійну міцність як на асфальтових, так і на 
бетонних дорожніх покриттях, а також характеризується високим коефіцієнтом зносостійкості.

З метою підвищення безпеки та комфорту пішоходів на вулицях міста Івано-Франківська, 
холодним пластиком першочергово нанесено пішохідні переходи на магістральних вулицях із 
високою інтенсивністю руху, пішохідні переходи поблизу загальноосвітніх закладів та місць ве-
ликого скупчення людей.

На більшості доріг міста Івано-Франківська дорожню розмітку нанесено відповідно до но-
вих схем організації дорожнього руху, які розроблені з урахуванням кращого європейського до-
свіду за принципами раціонального використання вуличного  простору, сповільнення швидкості 
руху транспорту в межах міста шляхом звуження ширини проїжджої частини до нормативних 
показників та продуманого поєднання всіх учасників дорожнього руху (з врахуванням велосипе-
дистів та пішоходів). Гарантійний термін робіт з нанесення розмітки складає -3 роки.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА  
ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Ще одним нововведенням 2016 року стало виділення коштів для впровадження заходів 
на влаштування елементів благоустрою для забезпечення вільного доступу людей з обмежени-
ми можливостями. Виконання нових об’єктів проводилося за європейськими стандартами до-’єктів проводилося за європейськими стандартами до-єктів проводилося за європейськими стандартами до-
ступності, при монтажі пандусів та з’їздів забезпечується безбар’єрне середовище.    

Для забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями пе-
редбачено 1 млн. грн, виконано роботи з влаштування понижень тротуару на 20 пішохідних 
переходах, тривають роботи на 4 пішохідних переходах; запроваджено проект «Балакучі 
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автобуси», — встановлення пристроїв зовнішнього звукового оповіщення напряму та номера 
маршруту в міських автобусах загального користування» в м. Івано-Франківську». На даний час 
встановлюється обладнання в автобуси маршрутів 21, 35, 44;

В 2016 році забезпечено доступність людей з інвалідністю на візках та інших маломобіль-
них груп населення до будівлі департаменту соціальної політики, вул. Грушевського, 29 (вста-
новлено пандус) та переобладнано туалет на І поверсі  відповідно до вимог чинних державних 
будівельних норм.
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III. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Робота у сфері транспортної інфраструктури направлена на вдосконалення міської 
маршрутної мережі пасажирських перевезень, впорядкування організації дорожнього руху у міс-
ті, підвищення якості пасажирських перевезень, безпеки руху транспорту та безпеки пасажирів.

Загальна кількість транспортних засобів (автобусів), які обслуговують міські маршрути 
складає 239 одиниць, з них — 20 одиниць великого класу на маршрутах: 22 — 10 автобусів,  27 
— 4  автобуси, 40 —  4  автобуси та 38 — 2 автобуси.

 Мережа громадського транспорту нараховує 31 автобусний маршрут та 8 тролейбусних 
маршрутів.

1. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

За 9 місяців роботи проведено 3 конкурси на перевезення пасажирів на міських автобус-
них маршрутах загального користування. 

Для кращого інформативного забезпечення мешканців міста щодо графіків руху авто-
бусів закуплено 6 інформаційних табло DOZOR, які будуть розташовані на зупинках з найбільш 
інтенсивним рухом. Також буде встановлено чотири зупинки, на яких можна не тільки отримати 
інформацію про рух громадського транспорту, але й можливість зарядити гаджети та скориста-
тися безкоштовним wifi.

Не менш важливою стала реалізація проекту з оновлення рухомого складу тролейбусів, 
за результатами розробки якого 17 серпня відбулось попереднє підписання Угоди про підготов-
ку кредитного фінансування проекту «Оновлення тролейбусного парку Івано-Франківська» між 
Івано-Франківською міською радою, комунальним підприємством «Електроавтотранс» та Євро-
пейським банком реконструкції та розвитку. Проект передбачає закупівлю до 40 нових тролей-
бусів для міста. 

Загальна вартість проекту складає 10 млн. євро.  Планується, що потенційними джерела-
ми 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

Новий тролейбус
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2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗОПЛАТНОГО ПРОЇЗДУ УЧНІВ  
У МІСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

Івано-Франківськ став першим місто в Україні, де запроваджено пільгове перевезення 
учнів у міському громадському транспорті. Відповідним рішенням виконавчого комітету міської 
ради від 06.10.2016р. №  645 забезпечено пільговий проїзд учнів у міському пасажирському 
транспорті загального користування за наявності учнівського квитка. 

3. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ДОРОЖНЬОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ

З метою забезпечення належного управління дорожнім господарством, утримання та 
експлуатації доріг в належному стані, на зміну КП «ДРЕУ» в 2016 році було створено нове ко-
мунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Для належного виконання функцій 
підприємства за кошти міського бюджету придбана дорожньо-прибиральна та інша спецтехніка 
на загальну суму 12,2 млн. грн. Зокрема, придбано дві комбінованих машини на базі МАЗ (піс-
короскидувач — поливомийна та піскороскидувач — самоскид), каток дорожній GATERPILLAR, 
дорожньо-прибиральна машина — порохотяг DULEVO, елеваторна підмітально-прибиральна 
машина Brodway Senior 2000, асфальтоукладчик VOGELE 1600.

Дорожня комбінована машина піскороскидувач — поливомийна на базі МАЗ

Прибиральна машина – порохотяг DULEVO 5000 в роботі
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IV. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

1. КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

В 2016 році продовжувалися роботи з капітального ремонту житлового фонду міста. На 
умовах дольової участі у 2016 році виконано роботи на суму 12608,7 тис. грн. в  200 будинках 
управителем яких виступає КП «Муніципальна інвестиційна компанія» та на 1 217,1 тис. грн. по 
22 будинках, управителем по яких виступає КП «Дирекція замовника» Середній відсоток співфі-
нансування мешканцями поточних ремонтів становив 50 %.

За видами робіт найбільшу питому вагу займають роботи із заміни вікон на сходових 
клітках, облаштування прибудинкових територій, заміна внутрішньобудинкових мереж, ремонт 
дахів, утеплення будинків, електромонтажні роботи.

Шатрова покрівля, Бельведерська, 48

М’яка покрівля, Довженка, 6

2. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Для організації якісної та безперебійної подачі централізованого водопостачання та во-
довідведення, основна робота була спрямована на покращення стану водопровідних мереж, 
зменшення втрат та покращення якості надання послуг.

Для забезпечення безперебійного надання послуг з водопостачання проводилася заміна 
вводів до будинків. На ці цілі з бюджету було виділено 600 тис. грн. Морально і фізично зношені 
стальні водопровідні мережі замінювали на труби з поліетилену (або поліпропілену). Виконано 
заміну вводів по 10-ти будинках, а до кінця року планується виконати ще по 8-ми.

З капітального ремонту та реконструкції дворових каналізаційних мережах на 2016 рік пе-
редбачено 4500 тис. грн. капітальний ремонт та реконструкцію дворових каналізаційних мереж 
по 9-ти об’єктах, ще по 7-ми роботи тривають і будуть завершені до кінця року. Встановлено 11 
будинкових лічильників та проведено заміну ще 160. Проводилася поступова заміна будинкових 

Комплексне утеплення будинку  
на вул. Миколайчука, 16
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та квартирних лічильників на лічильники з класом точності «С». Впродовж року  замінено — 337 
квартирних  лічильників  на суму  200 тис. грн. 

У сфері теплопостачання основою роботи стали модернізація систем централізовано-
го опалення, а також вжиття заходів щодо покращення якості надання послуг. В місті впрова-
джується 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. 

В 2016 році в рамках проекту виконано великий обсяг робіт по котельнях на вул. 
В.Ветеранів, 8а та на вул. Медичній, 17а.

3. ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ.  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Основні напрями і заходи місцевої політики щодо забезпечення сталого енергоощадного 
розвитку та охорони довкілля у м. Івано-Франківську визначені «Програмою сталого енергетич-
ного розвитку м. Івано-Франківська на період до 2020р.» та «Програмою охорони навколишнього 
природного середовища м. Івано-Франківська на 2016-2020 роки».

В умовах обмеження ресурсів місцевих бюджетів важливе значення має пошук та за-
лучення додаткових джерел фінансування. В 2016 році започатковано реалізацію кількох  важ-
ливих проектів для реформування житлово-комунального господарства міста. Зокрема, в трав-
ні 2016 року відбулося підписання Кредитного та Грантового Договорів для реалізації проекту 
«Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська». Проект 
спрямований на впровадження заходів з енергоефективності у дитячих садочках та школах міс-
та Івано-Франківська, скорочення споживання електричної та теплової енергії, створення ком-
фортних умов перебування дітей та вихователів/вчителів. 

Проект складається з двох етапів і розрахований на 5 років фактичного впровадження 
заходів. Протягом 2016 року впроваджується перший етап програми, який охопив 13 будівель.

Зокрема в 3 садочках проводиться комплексна термомодернізація  будівель та в 10 за-
кладах (5 шкіл, 3 садочки, поліклініка, освітньо реабілітаційний центр) — заміна вікон, вхідних 
дверей, відновлення вентиляції, встановлення індивідуальних теплових пунктів, балансування 
системи теплопостачання тощо.

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.

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.
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На другому етапі реалізації проекту заплановано ще 38 установ, для яких додаткова сума 
інвестицій розрахована на рівні 6,5 млн євро. Наразі вже підписано угоду щодо  проведення  
енергоаудитів у визначених закладах.

Завершено реалізацію заходів проекту «Вуличне освітлення в м.Івано-Франківську», який 
здійснювався шляхом співфінансування за рахунок коштів кредиту НЕФКО та міського бюджету. 

Загальна вартість проекту склала 8 млн. 337,5 тис. грн., у т.ч. 4 млн. 337,5 тис. грн. — за 
рахунок коштів міського бюджету, 4 млн. грн. — кредит НЕФКО. У рамках проекту проведено 
заміну 2264 існуючих натрієвих світильників світлодіодними на бічних вулицях міста, що забез-
печить щорічне зменшення споживання електричної енергії ДПЕМЗО «Міськсвітло» на 628 тис. 
квт·год. і річну економію близько 620 тис. грн. На 370 тис. грн. зменшаться річні витрати на 
технічне обслуговування електричних мереж освітлення. Викиди СО2 зменшаться на 500 т/рік, 
SO2 — на 4 т/р, NO2 — на 2,3 т/р.

Значно покращено освітлення у скверах Івано-Франківського національного медичного 
університету та на площі Міцкевича завдяки спорудженню мереж зовнішнього освітлення із за-
стосуванням парково-декоративних опор та світлодіодних світильників.

В ході реалізації проекту, крім основних цілей, виконано реконструкцію освітлення тери-
торії дитячих садків «Пізнайко» (вул. Сахарова, 32) та в с.Угорники, СШ № 17 (Набережна ім. 
В. Стефаника, 16а), території біля СШ № 25 (вул. 24 Серпня, 13) та біля СШ № 8 на вул. Коло-
мийській, 9.

Згідно з кредитною угодою з НЕФКО після виконання заходів, передбачених проектом, 
отримано третій транш кредиту на суму 400 тис. грн. За рахунок цих коштів планується до по-
чатку грудня у центральній частині міста (на Вічевому Майдані, вулицях Бачинського та Вітов-
ського) замінити 58 натрієвих світильників на якісні світлодіодні, що дозволить значно поліпшити 
освітлення на цих вулицях, не змінюючи зовнішнього вигляду опор та світильників.

Крім того, розробляється проектно-кошторисна документація по об’єктах, які будуть фі-
нансуватися по програмі «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. 
Івано-Франківська» (проект НЕФКО). Розробляється проектно-кошторисна документація на 
капітальний ремонт 13 об’єктів: ЗШ №  8,13,22,25; Навчально-реабілітаційного центру; НВК 
«Школа-Гімназія №  3»; ДНЗ № 23 «Дударик»; №  36 «Віночок»;  №  33 «Кристалик»; №  4 
«Калинова сопілка»; №  18 «Зернятко»; №  16 «Сонечко»; теплового пункту поліклініки №  4.

Завершено реалізацію проекту «Енергоефективність в будівлях». Зокрема, здійснено 
термомодернізацію 2 корпусу Центральної міської клінічної лікарні. Відповідно до угоди німець-
ка сторона надала фінансову локальну допомогу в сумі 1 млн. грн. Івано-Франківська міська 
рада у 2013-2016 роках виділила на реалізацію проекту 3,096 млн. грн. У результаті очікується 
досягти загальної економії 207,3 тис. кВт в рік.

Продовжується впровадження системи обліку і аналізу споживання енергоносіїв та кому-
нальних послуг бюджетними закладами міста з використанням єдиної автоматизованої системи 
енергетичного і бюджетного моніторингу споживання енергетичних ресурсів закладами освіти за 
програмою «ФІАТУ», розробленою в рамках Проекту USAID «Муніципальна енергетична рефор-
ма в Україні». 

В рамках реалізації проекту розроблено Положення «Про муніципальну систему енерге-
тичного менеджменту м. Івано-Франківська», прийняття якого дозволить вдосконалити функці-
онування системи енергоменеджменту у місті та залучити до неї усі бюджетні установи міста.

Одночасно, з метою охоплення системою муніципального енергоменеджменту усіх бю-
джетних закладів, а також визначення найефективнішої запроваджується у тестовому режимі 
система «Smart City». 
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4. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

Серед новітніх креативних ідей, які були впроваджені у 2016 році  заслуговує уваги вста-
новлення у місті обладнання для забезпечення вільного безпровідникового доступу до мережі 
Інтернет, лавочки з підсвіткою та USB-виходом для підзарядки гаджетів тощо.

Зокрема, обладнання для забезпечення вільного безпровідникового доступу до мережі 
Інтернет встановлено в наступних місцях: Вічевий майдан, та центральних площах міста. 

23 серпня в Івано-Франківську біля міської Ратуші встановлено лавочку з підсвіткою та 
USB-виходом для підзарядки гаджетів. Лавку виготовлено в сучасному стилі хай-тек за прикла-
дом стильних вуличних меблів європейських міст. Вона обладнана додатковим освітленням, яке 
вмикається у вечірню пору доби, передбачена можливість підзарядки смартфонів та планшетів.

Лавка з підсвіткою та USB-виходом  на площі Ринок

Ще одним важливим цьогорічним нововведенням стала заміна кришок каналізаційних 
люків. Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою на сторінці «Комуналка 
ІФ» в соціальній мережі Facebook проведено конкурс на визначення дизайну кришки каналіза-
ційного люку. Перемогла конкурсна робота, на якій зображено офіційну символіку міста.

Впродовж 2016 року КП «Івано-Франківськводоекотехпром» встановлено 100 новеньких 
80-кілограмових каналізаційних люків з гербом міста. Кришки люків виготовлено з високоякісно-
го чавуну із додаванням кулястого графіту. Також кришки оснащені спеціальним антивандаль-
ним замком. Виробник — чеська фірма ТОВ «Касі-Україна».

На численні звернення громадян облаштовано зупинку громадського транспорту на ву-
лиці Галицькій біля ресторану «Овен». Дизайн зупинки виконано в сучасному європейському 
стилі, який органічно вписується в міське середовище. За приклад взято зупинки від всесвітньо 
відомої французької фірми JCDecaux. Крім накриття та місця для сидіння, зупинка обладнана 
освітленням та USB-виходами для підзарядки смартфонів і планшетів, для кращого комфорту 
пасажирів встановлено лавки та урни для сміття.

Аналогічні зупинки також були встановлені і в мікрорайоні Опришівці.
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5. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

У сфері природоохоронних заходів розроблено та затверджено Програму охорони на-
вколишнього природного середовища м. Івано-Франківська на 2016-2020 роки із врахуванням 
пропозицій комунальних підприємств, Прикарпатського національного університету ім. В. Сте-
фаника, міської дитячої екологічної станції.

З міського фонду охорони навколишнього природного середовища виділено кошти на 
проведення заходів з озеленення міста і на придбання посадкового матеріалу на загальну суму 
100 тис.грн. З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2016 році на 
будівництво каналізаційного колектора для скиду фільтрату з полігону ТПВ в міські очисні спо-
руди виділено кошти в сумі 4,9 млн.грн.

У рамках проекту «Екомісто» забезпечується функціонування інноваційного онлайн-
ресурсу у місті Івано-Франківську, призначеного для залучення громади до вирішення проблеми 
поводження з відходами, організації ефективної комунікації громадян, комунальних служб, ком-
паній з переробки та утилізації сміття, органів місцевого самоврядування і їхніх установ з питань 
роздільного збирання, вивезення та утилізації відходів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, мобі-
лізації громадянської активності задля забезпечення чистоти довкілля.

В рамках місцевої програми «Про Місцевий план дій в галузі довкілля та енергетики 
(LEAPs) міста Івано-Франківська на 2016-2018 роки», відбулась конференція, присвячена питан-
ням ефективного поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ). Конференція об’єднала 
представників громади, влади, провідних експертів та промисловців, які обмінялися досвідом, 
кращими практиками, та планами щодо ефективної реалізації проектів зі збору та утилізації 
ТПВ. 

Під час конференції обговорено можливість запровадження системи сортування й утилі-
зації відходів, вироблення з них твердого палива та біогазу в регіоні.



19

V. МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ  
ЗА БУДІВНИЦТВОМ 

Протягом звітного періоду  виконувались роботи із   забезпечення функціонування місто-
будівного процесу. Для збереження центральної частини міста від забудови прийнято рішення 
сесії Про запровадження мораторію на будівництво нових та реконструкцію існуючих будівель 
і споруд в межах визначеної історико-архітектурної заповідної території міста Івано-Франківська. 
Постійно контролювався процес проектування, будівництва, реконструкції, переобладнання, 
спорудження пам’ятних знаків, встановлення реклами, художнього оформлення та благоустрою 
міста.

Зокрема,  розроблено схему розміщення дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг 
у сфері розваг у першій зоні м. Івано-Франківська на 2016 рік; концептуальну схему реконструкції 
території парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка; схему розташування дрібнороздрібної 
торгівлі під час проведення ярмарок на території м. Івано-Франківська;  схему розташування 
торгових місць в рамках святкування Дня міста.

Проведено підготовку до проведення конкурсів на визначення переможця ескізних проек-роведено підготовку до проведення конкурсів на визначення переможця ескізних проек-
тів пам’ятника Андрію Мельнику та Опанасу Заливасі.

Для належного благоустрою міста розроблено проектні пропозиції благоустрою скверу 
поруч будинку №  30 на вул. Академіка Сахарова,  вівся  нагляд за виконанням внутрішніх робіт 
та влаштування оглядового майданчика на міській Ратуші.

Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини брав участь в розроб-
ленні проекту благоустрою Фортечного провулку,  спортивного майданчика в районі будинку 
№  202 на вул. Вовчинецькій , розробленні схеми розташування тимчасових торгових рядів для 
торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва в районі будинку №  177 на вул. Гетьма-
на Мазепи та  розробленні проекту торгових рядів. 

Організовано та проведено ряд  громадських слухань  та «круглих столів» з питань 
розроблених детальних планів територій та обговорення проектів рішень, що мають важливе 
значення для громади міста:

— рішення міської ради «Про затвердження Положення про організацію та проведення 
аукціонів на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
в м. Івано-Франківську»;

— рішення міської ради «Про зміни до Положення про тимчасове користування окре-зміни до Положення про тимчасове користування окре-
мими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, літніх торгових майданчиків та металевих гаражів 
в частині методики розрахунку за тимчасове користування окремими елементами  благоустрою 
комунальної власності»;

— рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження схеми розміщення дріб-
но-роздрібної торгівлі м. Івано-Франківська»;

— рішення міської ради «Про затвердження нової редакції Порядку розміщення  тимчасо-рішення міської ради «Про затвердження нової редакції Порядку розміщення  тимчасо-
вих споруд для провадження підприємницької діяльності  в м.Івано-Франківську»;

— рішення міської ради «Про затвердження Порядку найменування та перейменування 
об’єктів благоустрою в м.Івано-Франківську та Порядку  спорудження пам’ятників,встановлення 
пам’ятних знаків, меморіальних дощок у м.Івано-Франківську

— проведено обговорення пропозицій щодо змін у діюче положення «Про Порядок роз-
міщення вивісок в місті Івано-Франківську», затверджене рішенням виконавчого комітету міської 
ради від 06.09.2011р. №  531, зі змінами від 08.02.2012р. №  61.

В ході реалізації заходів із децентралізації влади Івано-Франківськ отримав нові по-
вноваження держархбудконтролю, які дозволять місцевій владі контролювати будівництво та на-
давати адміністративні послуги в будівельній сфері. 15 серпня, відповідний акт підписали голова 
Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. 
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Всього, за період роботи з 15.08.2016 р. по 01.11.2016 р., зареєстровано 124 документи 
дозвільного характеру у сфері регулювання містобудівної діяльності (в тому числі: 4 дитячі до-
шкільні заклади, 3 церкви, 1 будівля вищих навчальних закладів, 1 реставрація пам’ятки архітек-
тури, 2 будівлі органів державного та місцевого управління, 73 індивідуальні житлові будинки та 
господарські будівлі, 16 багатоквартирних будинків, 2 лікувальні заклади). 

Станом на 01.11.2016 р. здійснено 21 перевірку дотримання вимог законодавства при 
здійсненні підготовчих та будівельних робіт. За результатами проведених позапланових переві-
рок, складено постанови про адміністративні правопорушення та накладено штрафні санкції на 
суму 48 110 грн. Станом на 01.11.2016 р. сплачено 19 210 грн. до місцевого бюджету. 
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VI. УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА 
КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

Впродовж звітного періоду діяльність у сфері  управління землями, які перебувають у ві-
данні органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Івано-Франківська про-
водилися роботи щодо надання договорів оренди землі, продаж земель з аукціонів та забезпе-
чення земельними ділянками учасників АТО.

Станом на 28.10.2016 року зареєстровано 862 діючих договори оренди землі загальною 
площею 212, 2 га на суму 29.7 млн. грн. 

Найменування доходів згідно 
 із бюджетною класифікацією

Затверджений розпис на 
01.11.2016 р.,тис. грн.

Фактичне виконання 
тис. грн.

(станом на 28.10.16)
Земельний податок з фізичних та 
юридичних осіб 21945.0 23966.4

Орендна плата з фізичних  
та юридичних осіб 34710.0 39449.5

Надходження від продажу землі 9888.8 11472.2

Проведення земельних аукціонів
Протягом звітного періоду проведено три земельних аукціони, за результатами яких реа-

лізовано 7 земельних ділянок загальною площею 0.9276 га на суму 4.79 млн. грн.
Діяльність у сфері  реалізації повноважень щодо управління комунальним майном терито-

ріальної громади міста Івано-Франківська
За звітний період між виконкомом та юридичними і фізичними особами було укладено 80 

договорів оренди комунального майна загальною площею 8789,76 кв. м, а також 5 договорів по- м, а також 5 договорів по-м, а також 5 договорів по-
зички нежитлових приміщень загальною площею 310,35 кв. м.

Станом на 30.10.2016 року на обліку рахується:
— 446 договорів оренди нерухомого майна;
— 31 договір безоплатного користування нежитловими приміщеннями.
Загальна площа нежитлових приміщень, що передані в оренду, складає 71,23 тис. кв. м., 

а в безоплатне користування — 5,24 тис. кв. м.
За звітний період до міського бюджету від оренди комунального майна перераховано 

11 515 тис. грн.
За період з 01.12.2015 року по 30.10.2016 року продано юридичним особам 2 об’єкти не-

рухомого майна, в тому числі 1 — на конкурсних засадах, загальною площею 356,6 кв. м, що 
забезпечило надходження до міського бюджету в сумі 1 575,16 тис. грн.

З метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності тери-
торіальної громади міста розроблено і розміщено на офіційному сайті м. Івано-Франківська ін-
терактивну карту вільних нежитлових приміщень, які потенційно можуть бути надані в орен-
ду або продані з аукціону, що дає можливість вільного доступу до ознайомлення зацікавленим 
юридичним та фізичним особам. 

Діяльність у сфері  самоврядного контролю за використанням комунальних ресурсів
Законодавством передбачено ряд важливих повноважень у сфері контролю землі за дер-

жавними органами, тому функції самоврядного контролю органів місцевого самоврядування на-
разі полягають у контролі за наявністю в землекористувачів правовстановлюючих докумен-
тів на землю. 

В результаті здійснення заходів з самоврядного контролю виявлено 8 вільних земельних 
ділянок (загальною площею 1,5га),  які запропоновано винести на аукціон.

Комісією по  визначенню  та    відшкодуванню      територіальній      громаді м. Івано-
Франківська збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної влас-
ності з порушенням законодавства, розглянуто матеріали по 35 земельних ділянках:

— по 18 землекористувачах затверджено збитки для подальшого їх відшкодування (на 
загальну суму 3 233 865 грн), ще по 4 земельних ділянках готуються позови до суду.

При здійсненні контролю за належним виконанням умов договорів користування кому-
нальним майном проведено 104 обстеження нежитлових приміщень, за результатами яких скла-
дені відповідні акти, а також звільнено 3 приміщення, безпідставно утримувані орендарем після 
закінчення терміну дії договору, та стягнені кошти в сумі 66 926,29 грн. боргів з орендної плати, 
пені а також 89 629,68  грн. неустойки.
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VII. БЛАГОУСТРІЙ МІСТА 

У сфері благоустрою міста основною метою було покращення зовнішньої привабливості 
міста, створення комфортного та зручного середовища не тільки в центральній частині міста, 
а й в усіх його мікрорайонах. Для досягнення цієї мети впроваджено ряд заходів, серед яких 
варто відмітити такі як розвиток зелених зон, парків, скверів та впровадження комплексу заходів 
з озеленення міста.

1. РОЗВИТОК ЗЕЛЕНИХ ЗОН, ПАРКІВ, СКВЕРІВ

Вперше за останні кілька років було виділено кошти в сумі 5 600 тис. грн. на здійснення 
реконструкції парків та скверів. Впродовж року проведено капітальний ремонт та здійснено бла-
гоустрій 2 парків та 9 скверів міста. Зокрема, в парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка 
проведено капітальний ремонт та влаштовано пішохідні доріжки загальною площею 2 369,75 м2, 
здійснено капітальний ремонт гідротехнічної споруди та шлюзів, що дало можливість заповнити 
водою малі озера на території парку.

Ще одним важливим місцем відпочинку мешканців міста, де проводився капітальний ре-
монт, був парк на вул. Молодіжній. В ході ремонтних робіт влаштовано 1746,67 м2 тротуарної 
бруківки та встановлено нові лавочки.

Нові лавочки в парку на Молодіжній

Серед інших об’єктів варто відмітити новий сквер на вул. Галицькій та вул. Витвицького 
(вздовж дамби), який з’явився там замість незаконного будівництва, капітальний ремонт та бла-
гоустрій парку на вул. Військових Ветеранів, скверів на вулиці Княгинин, Сахарова, Вовчинець-
кій, 206-208, Івана Павла ІІ біля будинку №  4 та ін.

Сквер на вулиці на вул. Галицькій  
та вул. Витвицького (вздовж дамби)

Сквер на вул. Івана-Павла ІІ  
(біля будинку №  4)
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Важливим елементом благоустрою, 
стало озеленення міста, для проведення яко-
го 2016 р. став рекордним за останні кілька 
років. Всього під час весняної та осінньої по-
садки було висаджено 370 дерев та 30 кущів, 
започатковано дві нові алеї з декоративних 
дерев: алею сакур на вулиці Грушевського та 
алею райських яблунь на вулиці Надрічній.

Сквер на вул. Ак. Сахарова 
(біля будинку №  30)

Висаджені нові дерева вздовж ве-
лодоріжки на вул. Галицькій

Алея сакур на вулиці Грушевського

Алея райських яблунь  
на вулиці Надрічній
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 Важливим елементом у галузі благоустрою міста в 2016 році також стало проведення 
вертикального озеленення, яке вперше в м. Івано-Франківську здійснювалося на вулицях Неза-
лежності та Галицькій зі встановленням на опорах термочаші для вазонів в кількості 57 шт. та 
висадженням в них квітів сульфінії. Дані термочаші забезпечують комфортне проростання вазо-
нів з постійною підживою вологи, оскільки містять два фільтри на дні чаші. Завдяки цьому полив 
здійснюється 1 раз на 10 днів.

Ще одним напрямом роботи у сфері благоустрою міста є спорудження та реконструкція 
дитячо-спортивних майданчиків у мікрорайонах міста. Зокрема, встановлено дитячі майданчики 
на вул. Карпатській, 6, 8; Симоненка, 5-5а; Лепкого (на території СШ № 11); на перехресті вул. 
Стуса — 24 Серпня; Довженка, 8. Також тривають роботи зі встановлення дитячих майданчиків 
на вул. Івана Павла ІІ та вул. Ст. Бандери, 8, 10.

Будівництво комплексного спортивного 
майданчика на вул. Карпатська, 6,8

Будівництво дитячого майданчика  
біля житлового будинку на вул. Довженка, 8

2. РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ’ЄКТІВ  
ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

Значна увага в 2016 році була приділена реконструкції світлофорних об’єктів та зовніш-
нього освітлення. Зокрема, варто відмітити роботи з влаштування освітлення від  альтернатив-
них джерел енергії на кільці вулиць Довженка-Мазепи — Крихівецька-Набережна, яке буде здій-
снюватися від сонячної батареї . Вартість об’єкта 227,0 тис. грн.

Виконано роботи по влаштування мереж зовнішнього освітлення на 15 вулицях,  виконано 
роботи по влаштуванню освітлення пішохідних переходів на вул. Довженка,3; вул. Петлюри, 1 та 

вул. Мазепи корп. 1., виконано освітлення 
дворових територій  на вул. Горбачевсько-
го, 40 — влаштовано 4 світильники, 164 м. 
СІПу, вул. Коновальця, 95, Сахарова,30.

Важливим нововеденням в цій сфе-
рі стали роботи з підсвічування фасадів 
пам’яток архітектури. Зокрема вже за-
вершено підсвітку столітньої австрійської 
кам’яниці на вулиці Мазепи 7-9,  а до кінця 
року очікується виконання аналогічних ро-
біт по ще 5-ти будинках.

Відреставрований будинок  
на вулиці Мазепи 7-9
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3. СТВОРЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ З БЛАГОУСТРОЮ

З метою контролю за дотриманням Правил благоустрою з 1 квітня 2016 року в м. Івано-
Франківську почала діяти нова муніципальна інспекція з благоустрою. За результатами конкурсу 
в інспекцію набрані переважно молоді люди, які не тільки мали певні знання, а в першу чергу 
хотіли змінити місто на краще. 

Нова інспекція відрізняється не тільки структурою, а й радикально новими підходами до 
роботи, професійними якостями та незламними моральними цінностями. Щоденно, здійснюю-
чи патрулювання на велосипедах, інспектори слідкують за  дотриманням Правил благоустрою 
міста, а саме: прибирання міста, розміщенням зовнішньої реклами та вивісок, розміщенням тим-
часових споруд, здійсненням розкопок та ін. Муніципальною інспекцією з благоустрою за досить 
короткий період своєї діяльності направлено 2361 припис про усунення порушень вимог законо-
давства у сфері благоустрою, складено 721 протокол про адміністративне порушення проведе-
но 162 демонтажі самовільно встановленої реклами та тимчасових споруд.
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VIII. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Важливим напрямом діяльності міської ради, виконавчого комітету  стало вдосконалення 

форм і методів економічного аналізу, оперативного та стратегічного планування, енергозбере-
ження, співпраці з промисловими підприємствами, будівельними та туристичними організаціями, 
сприяння розвитку підприємництва та сфери обігу споживчих товарів і послуг, які, в свою чергу, 
повинні сприяти наповненню міського бюджету, надходженню інвестицій, збільшенню робочих 
місць, соціальному, культурному та економічному розвитку міста Івано-Франківська.

1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

У співпраці з українсько — канадським Проектом «Партнерство для розвитку міст» (ПРО-
МІС) розпочато роботу над розробкою Стратегії розвитку міста Івано-Франківська — 2027. На-
працьовано проект місії, бачення розвитку міста Івано-Франківська, визначено три основні стра-
тегічні напрями: розвиток бізнесу; розвиток міської інфраструктури; сучасне управління та ме-
неджмент,  а також стратегічні цілі. 

Розроблено і міською радою прийнято ряд рішень, які визначають механізм справляння, 
розміри, порядок обчислення та сплати до міського бюджету податку на майно з метою забез-
печення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році, зменшенню податкового наван-
таження на підприємства, установи, організації комунальної власності, неприбуткові історико-
просвітницькі товариства тощо, а також для забезпечення соціального захисту певних категорій 
платників податків.

З метою ефективної співпраці із залучення наукового потенціалу вищих навчальних за-
кладів до розв’язання актуальних проблем розвитку економіки міста Івано-Франківська підго-
товлено та підписано Меморандуми про співпрацю виконавчого комітету з Державним вищим 
навчальним закладом «Івано-Франківський національний університет нафти й газу», Державним 
вищим навчальним закладом «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефа-
ника» та Приватним вищим навчальним закладом «Івано-Франківський університет права імені 
Короля Данила Галицького». Напрацьовано плани дій щодо виконання Меморандумів.

У березні відбулася 13-та церемонія нагородження переможців акції вшанування лідерів 
економічного розвитку «Тріумф-2015». Акцію  проведено з метою вшанування лідерів економіч-
ного розвитку та ознайомлення громади міста з їх здобутками, а також  визначення його най-
успішніших суб’єктів господарської діяльності.

2. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виконавчим комітетом  здійснювалася координація діяльності з реалізації регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення відкритості регуляторного процесу рішенням виконавчого комітету 
міської ради від 10.12.2015 року № 697 затверджено План діяльності виконавчого комітету місь-
кої ради з під го  товки проектів регуля тор них актів на 2016  рік (далі — План). Протягом 10 місяців 
2016 року на основі звернень розробників проектів підготовлено 13 проектів рішень виконавчого 
комітету про внесення змін до Плану. 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності» забезпечено дотримання процедури прийняття та відстеження результа-
тивності поточних регуляторних актів, поданих структурними підрозділами виконавчого комітету, 
своєчасно та у повному обсязі. 

Зокрема, на  підставі  Плану  з  підготовки  регуляторних  актів  на  2016 рік забезпечено 
належну підготовку структурними підрозділами виконкому та комунальними підприємствами 26 
проектів регуляторних актів, у тому числі 12 проектів рішень міської ради, проведено 26 громад-
ських обговорень відповідно. 

Погодження проектів регуляторних актів — рішень міської ради здійснено в Державній 
регуляторній службі України.
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Зміни до Плану діяльності виконавчого комітету міської ради з розробки проектів регу-
ляторних актів, повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, а також проек-
ти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу регуляторних актів, звіти про відстеження 
результативності регуляторних актів, інформація про здійснення регуляторної діяльності роз-
міщувались на офіційній сторінці виконавчого комітету міської ради в мережі Інтернет. Оголо-
шення про відкриті громадські обговорення публікувались в газеті «Західний кур’єр». Відповідно 
до плану-графіку проведено відстеження результативності регуляторних актів. 

Опрацьовано необхідні зміни до діючого Положення про порядок прийняття регуляторних 
актів Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, розробляється 
проект рішення Про затвердження Положення про порядок прийняття регуляторних актів Івано-
Франківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови в новій редакції.

3. РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

З метою створення умов для розширення виробничих потужностей, залучення інвести-
цій, створення нових робочих місць, впровадження передового досвіду, освоєння нових техно-
логій та інновацій, зміцнення міжгалузевих і міжрегіональних зв’язків проводиться тісна співп-
раця з промисловими підприємствами міста, іншими суб’єктами господарської діяльності. Для 
досягнення  цієї мети використовується  ряд форм і методів, а саме:

— організація роботи Дорадчої Ради при міському голові, яка розглядала проблемні пи-
тання, що виникають в роботі промисловості, питання  співпраці з науковцями. Зокрема, засідан-
ня Дорадчої ради  проведено на  ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат», ДП ВО «Карпати», 
Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника;

— участь у створенні та діяльності міської Дорадчої ради керівників промислових під-
приємств та професійної технічної освіти з підготовки кваліфікованих спеціалістів робітничих 
спеціальностей. В рамках діяльності Дорадчої ради у вересні підписано Меморандум про співп-
рацю виконавчого комітету та ПТУ, метою якого є залучення молодих кваліфікованих спеціаліс-
тів робітничих спеціальностей на підприємства міста, усунення дисбалансу між ринком освітніх 
послуг і  ринком праці та забезпечення кваліфікованими робітничими кадрами;

— організація проведення в місті 
виставково-ярмаркових заходів, таких 
як: передсвяткові ярмарки харчової про-
дукції, ярмарки-виставки різноманітних 
хлібобулочних та кондитерських виробів 
на фестивалі «Свято хліба», акції «Ку-
пуємо івано-франківське   - даємо робо-
ту іванофранківцям», в яких цього року 
взяли участь понад 100 суб’єктів госпо-
дарювання, серед яких 22 промислових 
підприємства;

— сприяння розширенню фірмо-
вої торгової мережі, торгових павільйо-
нів, активізації співпраці з великими тор-
говельними центрами міста. Зокрема, 
визначення місць під малі архітектурні 
форми для здійснення торгівлі на тери-
торії міста відбувається з врахуванням 

інтересів та пропозицій місцевих товаровиробників. Як результат, станом на 01.10.2016 року 
в місті функціонує 101 об’єкт фірмової торгівлі.

У результаті тісної співпраці з підприємствами та допомоги у розширенні ринків збуту, 
зокрема в країнах Європейського Союзу (а це 67% експорту товарів в країни ЄС від загального 
обсягу експорту по місту) промисловими підприємствами міста за 9 місяців 2016 року досягнуто 
збільшення обсягів реалізації продукції на 24,8% у порівнянні з відповідним періодом попе-
реднього року.
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Обсяг реалізованої 
промислової продукції за 9 
місяців 2016 року в м.Івано-
Франківську склав 6813,6 
млн.грн. (проти 5459,6 млн.
грн. за 9 м. 2015 року).

Обсяги  експорту  то-
варів у січні–серпні 2016р. 
склали 210,5 млн.дол. США 
(збільшилися             у 2,2 
раза у порівнянні з анало-
гічним періодом минулого 
року),  імпорту — 124,3 млн.
дол. США (збільшились на 
на 44,5% порівняно  з  січ-
нем–серпнем 2015р.).

Найбільші експортні 
поставки з обласного цен-

тру здійснювалися до  Румунії (19,4% обсягів експорту), Італії (10,9%), Чехії (7,6%), Бангладеш 
(6,1%),  Данії (5,8%), Бельгії (4,5%), Польщі (4,2%), Індії (4%). Обсяг експорту товарів до країн 
Європейського Союзу становив     131,3 млн.дол. або 62,4% від загального обсягу експорту по 
місту та збільшився у порівнянні з  січнем–серпнем 2015р. у 2,2 раза. 

Сприятливе бізнес-середовище, успішний досвід реалізації інвестиційних проектів  іно-
земними компаніями на підприємствах: ДП ВО «Карпати», ТОВ «Електролюкс Україна», ТОВ 
«Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед», а також всебічна підтримка міської влади сприяли від-
криттю цьогоріч  трьох підприємств, засновниками яких є іноземні компанії. Зокрема,  розпо-
чали свою діяльність: італійська швейна фабрика «Конфеціоні «Роза» (зараз працює 30 швей, 
планується набрати ще 50-60 працівників), ТОВ «Ектос І-Ф» датської компанії EKTOS на базі 
колишнього заводу «Позитрон» (компанія спеціалізується на розробці та виготовленні елек-
троніки, а саме: інтегрованих мікросхем) та швейний цех данського виробництва «HRT Textiles 
Івано-Франківськ» з пошиття дитячого одягу відомих європейських брендів (наразі працює 30 
працівників, планується збільшити кількість до 50 -100 працівникіів.

4. РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ   

Середні та малі підприємства, які діють на території Івано-Франківська, становлять 96,3% 
від загальної кількості активних підприємств міста. За кількістю діючих малих підприємств на 10 
тисяч осіб наявного населення (128) м. Івано-Франківськ вдвічі випереджає середньооблас-
ний (55) та на третину загальноукраїнський (77) рівні. 
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Внесок середніх та малих підприємств у загальний обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг) підприємствами міста складає 87%, з них малих — 20,1%. На середніх та малих підпри-
ємствах працює 88,3% найманих працівників усіх підприємств-суб’єктів господарської діяльності 
міста. 

Станом на 01.10.2016 року на території м. Івано-Франківська зареєстровано 24 219 
суб’єктів підприємницької діяльності. З них 11 221 є юридичними особами та 12 998 — фізични-
ми особами-підприємцями. Слід відзначити, що спостерігається збільшення кількості зареєстро-
ваних СПД у порівнянні з початком року на 3%.  

За 9 місяців 2016р. збережено тенденцію збільшення надходжень по податкових плате-
жах від суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з показниками 2015р. Основу зростання 
становить єдиний податок та податок з доходів фізичних осіб. За 9 місяців 2016 року підпри-
ємцями сплачено 83 млн. грн. єдиного податку, що на 46,4% більше, ніж у відповідному періоді 
минулого року.  

 Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи, стабілізації зайнятості здійсню-
ється комплекс заходів для безробітних, які бажають започаткувати власну справу. Протягом 
9 місяців 2016 року зареєстрували підприємницьку діяльність та отримали одноразову виплату 
допомоги по безробіттю для здійснення підприємницької діяльності 17 осіб з числа безробітних. 

Для сприяння діяльності місцевих структур, підтримки бізнесу та надання допомоги 
підприємцям-початківцям, потенційні та діючі суб’єкти підприємництва, за фінансової підтримки 
з міського бюджету, мають можливість отримувати в Центрі розвитку підприємництва «Бізнес-
інкубатор» при ІФНТУНГ комплекс бізнес-послуг на безкоштовній основі. У квітні 2016 року за 
сприяння виконавчого комітету міської ради у ЦРП «Бізнес-інкубатор» пройшли навчання з кур-
су «Основи програмування» 10 учасників АТО, в Українсько-Канадському СП «МБЕРІФ-Бізнес-
Центр» 5 учасників АТО безкоштовно навчалися на курсах вивчення англійської та польської 
мов.

Івано-Франківськ став п’ятим містом в Україні, що приєднався до проекту іHUB. Це неко-
мерційна мережа центрів підтримки інновацій та підприємництва у Східній Європі, покликаних 
надати доступ до освіти, інвестицій, створити простір для роботи технологічним компаніям. І вже 
навесні один з таких центрів з’явиться в Івано-Франківську на вул. Гординського, 10. 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Ведеться постійний  моніторинг за своєчасною виплатою заробітної плати та погашення 
заборгованості за видами економічної діяльності та в розрізі економічно активних підприємств-
боржників. Порівняно з аналогічним періодом минулого року заборгованість з виплати заробіт-
ної плати на економічно активних підприємствах міста зменшилась на 2760,0 тис. грн.Станом на 
31.10.2016 року загальна сума боргу з виплати заробітної плати у м. Івано-Франківську станови-
ла 4311,0 тис. грн. Частка боргу економічно активних підприємств складає 5,1 % (219,5 тис. грн.). 
Решта боргу припадає на підприємства-банкрути — 94,9 % (4091,5 тис. грн.). 

На підприємствах житлово-комунального господарства та на підприємствах бюджетної 
сфери заборгованість з виплати заробітної плати станом на 31.10.2016 р. відсутня.

Розмір середньомісячної заробітної плати  штатних працівників у січні-червні 2016 року 
склав 4025,0грн., що на 27% більше ніж у січні-червні 2015 року.

З метою зменшення кількості суб’єктів господарської діяльності, які за результатами по-
даткової звітності нараховують та виплачують заробітну плату у розмірі, нижче законодавчо 
встановленого мінімального рівня, міською комісією з легалізації заробітної плати та зайнятості 
населення проводиться роз’яснювальна робота з суб’єктами господарської діяльності міста.  

Половина суб’єктів господарювання, з якими проведена інформаційно-роз’яснювальна 
робота підвищили розмір заробітної плати найманих працівників до законодавчо встановленого 
мінімального рівня і вище. Робочим органом комісії є рейдова міська робоча група з питань ле-
галізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Систематично проводяться рейди-обстеження міською робочою групою з питань легалі-
зації виплати заробітної плати та зайнятості населення суб’єктів господарювання щодо порядку 
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використання найманої праці відповідно до вимог чинного трудового законодавства. За резуль-
татами проведеної роботи  додатково оформлено належним чином 59 найманих працівників.

За даними ДПІ в м. Івано-Франківську кількість зареєстрованих найманих працівників 
з початку року становить 10,5тис.осіб 

З метою підвищення ефективності та результативності соціального діалогу між сторона-
ми, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів місцевого самоврядування 
з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання 
трудових, соціальних, економічних відносин, для ведення соціального діалогу діє міська тристо-
роння соціально-економічна рада. 

Станом на 01.11.2016 року зареєстровано 110 колективних договорів, змін та доповнень 
до них, зроблено 357 рекомендацій.
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IX. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
За пропагування європейських цінностей, активну співпрацю з містами-партнерами Пар-

ламентська Асамблея Ради Європи вдруге внесла Івано-Франківськ до п’ятірки найкращих міст 
Європи. Місто ввійшло у фінал на отримання Почесного Європейського Призу. 

Станом на 1 листопада 2016 року місто Івано-Франківськ має документально оформлені 
поріднені зв’язки з 23 муніципалітетами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, Чехії, 
Румунії, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, Грузії та США. У 2016 році підписано угоду про співп-
рацю з Хшановським повітом Республіки Польща, з містом Руставі (Грузія) та Стрешенським ра-
йоном Республіки Молдова. Поновлено угоди з польським містом Зєльона Гура та з Дільницею 
Охота ст. м. Варшава (Республіка Польща).

В лютому 2016 року ініційовано розірвання угод про партнерську співпрацю з російськими 
містами Серпухов та Сургут у зв’язку з визнанням Урядом України Російської Федерації країною 
— агресором.

Впродовж 2016 року місто відвідали 57 іноземних делегацій. З метою активізації співп-
раці міста з відповідними суб’єктами або адміністративно-територіальними утвореннями 
іноземних держав  і міжнародними організаціями підготовлено концепцію розширення міжна-
родної співпраці з країнами Середземноморського регіону, зокрема з Італією для підтримки 
відносин з українською діаспорою. З метою розширення міжнародного співробітництва з кра-
їнами Єврозони підготовлено та надіслано ініціативні листи про налагодження партнерської 
співпраці між муніципалітетами до німецького міста  Штарнберг, французького міста Кліші, 
словацького міста  Кошіце та до міста Брага, Республіка Португалія.

За сприяння міського голови організовано поїздку 20 дітей на запрошення Уряду  парт-
нерського польського міста Рибнік  для оздоровлення.

З метою популяризації міжнародного співробітництва міста оновлено «Стеллу дружби» 
— інформаційний вказівник з переліком поріднених міст (Площа Ринок).

З ініціативи Чеського центру при Посольстві Чеської Республіки в Україні за сприяння 
міського голови на базі міської бібліотеки, що на вул. Пилипа Орлика, запрацювали курси чеської 
мови в Івано-Франківську.

1. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Івано-Франківськ характеризується високим рівнем привабливості для залучення інвес-
тицій, свідченням цього є рішення агентства «Кредит-Рейтинг» щодо підвищення рівня інвес-
тиційної привабливості до uaINV4+

Також важливим показником для потенційних інвесторів є наявність позитивної кредитної 
історії міста. Так, за результатами оновлення кредитного рейтингу в червні 2016 року національ-
ним агентством «Кредит-Рейтинг» підтверджено рівень рейтингу «uaBBB+» та прогноз «ста-
більний», що характеризує достатню кредитоспроможність міста.

Івано-Франківськ — як місто відкрите для інвестицій, місто зі значним економічним потен-
ціалом презентовано на економічному форумі «Україна–Європа» у м. Лодзь (Республіка Поль-
ща), щорічному економічному форумі в Кракові (Республіка Польща), 26 Міжнародному Еконо-
мічному Форумі в Криниці-Здруй (Республіка Польща), на V  Конгресі ініціатив Східної Європи 
у м. Люблін (Польща), на ХХІ форумі міст-партнерів «Від науки до бізнесу» у м. Зельона Гура 
(Польща), а також під час зустрічей з іноземними делегаціями, на різнотематичних конференці-
ях, семінарах у різних містах України і зарубіжжя.

Важливим є те, що на підприємствах промисловості зосереджено 72,5% загального об-
сягу акціонерного капіталу або 334,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. 

З  країн  ЄС  з  початку  інвестування  станом на 1 липня 2016 року внесено  445,8 млн. 
дол. США інвестицій  (96,6%  загального  обсягу  акціонерного капіталу), у розрахунку  на  одну  
особу  населення —  1869,5 долара  (по області — 606,8 дол.).

 Інвесторами  виступили  48  країн  світу.
Загальний  обсяг  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу  та  боргових  

інструментів)  на  1  липня  2016р.  склав  508,9 млн. дол. США.
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За  січень–червень  2015р.  підприємствами  та  організаціями  обласного  центру  за  
рахунок  усіх  джерел  фінансування  освоєно 1325,5 млн.грн  капітальних  інвестицій. Найва-
гомішу  частку  капітальних  інвестицій  (99,7%  загального  обсягу)  спрямовано  у  матеріальні  
активи.

Ще одним напрямом роботи став аналіз вільних земельних ділянок та  виробничих 
площ. В цьому напрямку виконано наступний обсяг робіт:

— проведена інвентаризація перспективних земельних ділянок для інвестиційних проек-
тів Хриплинського промвузла Микитинецької та Хриплинської сільських рад; 

— підготовлено інформацію про наявність вільних земельних ділянок та виробничих 
площ для реалізації інвестиційних проектів;

— ініційовано  створення  інвестиційної карти м. Івано-Франківськ із зазначенням greenfield, 
brownfield об’єктів українською та англійською мовами.

Для полегшення спілкування з інвесторами та для кращого розуміння структури інвес-
тиційної діяльності міста ініційовано розроблення інвестиційного сайту міста Івано-Франківськ 
invest-if.com. Компанія  Softserve та IT кластер погодилися на  безкоштовній основі допомогти 
реалізувати дану ініціативу.  Безкоштовний домен та хостинг надала компанія «Uteam». Сайт 
invest-if.com двомовний UA/EN  розроблений на 80%, та має унікальну карту земельних ділянок, 
вільних виробничих приміщень, які можуть бути використані інвестором, також є можливість на-
несення інвестиційних проектів міста.

2. ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ  
ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МІСТА 

Для формування привабливого середовища для реалізації інвестиційних проектів у сфе-
рі туризму, зростанню кількості туристів та створенню позитивного іміджу міста реалізуються 
Програма розвитку туристичної галузі міста Івано-Франківськ на 2016-2020 роки та Програма 
промоції міста Івано-Франківськ на 2016-2020рр.

7 травня в рамках святкуван-
ня Дня міста відкрито Туристично-
інвестиційний центр, в якому туристи 
мають можливість отримати довідко-
вий матеріал, техніку для аудіоекскур-
сії та купити сувенірну продукцію, а ін-
вестори — ознайомитися з проектами, 
реалізованими в Івано-Франківську, 
отримати інформаційні та аналітичні 
послуги. 

В цьому році завершилася 
реалізація проекту «Відновлення ко-
вальського мистецтва як одного із 
найстаріших елементів економічного 
зростання», що співфінансувався з коштів ЄС. В рамках проекту протягом трьох років здійсню-
валася підтримка міжнародного фестивалю «Свято ковалів», організовано літні школи народних 
ремесел для молоді міста, проведено загальноміські конкурси серед молодих ковалів на кращий 
мистецький виріб з металу. Розроблено дизайн та оформлення мистецькими виробами із металу 
«Острова кохання» на міському озері. Також розроблено спеціальний міський он-лайн — мага-
зин з просування товарів ковальського мистецтва.

Для ознайомлення з  етнографічними особливостями та культурною спадщиною міста 
і області проведено щорічні фестивальні заходи:

— міський фестиваль «Різдво у Франківську» (січень);
— Другий Регіональний дитячий фестиваль хорової музики «Передзвін» (квітень);
— фестиваль духовної та естрадної пісні «Великодні дзвони» (травень);
— ІІІ фестиваль мистецтв «Мелодії парку» (травень-жовтень);
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— фестиваль для дітей «Барви дитинства» (червень);
— фестиваль мистецтв «Купальська ніч» (липень);
— святочна Академія, присвячена 160-річчю від дня народження І.Франка за участю Наці-

онального заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Верьовки (серпень);
— Х фестиваль-конкурс молодіжної музики «Едельвейс» (жовтень);
— фестиваль патріотичної пісні (жовтень).

Стали традиційними фестивалі та свята:
— «Свято Ковалів» — міжнародний фестиваль для популяризації народних промислів 

та демонстрації ковальської праці, проведення якого стало вже традиційно на початку травня 
в рамках святкування Дня міста на площі фортечної галереї «Бастіон». У цьогорічному заході 
взяли участь ковалі практично з усіх областей України, а також представники 12 країн світу 
(Нідерланди, Великобританія, Франція, Італія, Німеччина, Польща, Туреччина, Білорусь, Росія, 
Чехія, Китай, США);

Відкриття ХІІ фестивалю Свято ковалів»

— «СТИРО» — І Міжнародний фестиваль скульптури з пінопласту, який організовано 
та проведено за ініціативи і спільної участі з Інститутом дизайну Кошалінської політехніки з м. 
Кошаліна (Республіка Польща). Місцеві скульптори та митці з інших країн Європи створювали 
скульптурні композиції з пінопласту, які буде розміщено в дитячих садках міста;

—  «Прикарпатський вернісаж» — представлення українського ринку декоративно-
прикладного мистецтва та популяризація народних ремесел;

— «Свято Хліба» — виставка — продаж різноманітних хлібобулочних та кондитерських 
виробів, що супроводжується театралізованими виступами колективів художньої самодіяльності 
міста;

— «Свято винограду та вина» -  відновлення та популяризація виноградарства на При-
карпатті;

Фестиваль «Свято винограду і вина
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— «Питні меди» — виставка-ярмарок в рамках новорічно-різдвяного фестивалю, що по-
пуляризує мед та продукти бджільництва з метою відродження стародавніх традицій медоварін-
ня як невід’ємної частки народної спадщини. На свято приїхали учасники з Івано-Франківської, 
Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської, Рівненської, Хмельницької, Вінницької, 
Волинської, Київської областей;

Фестиваль «Питні меди»

— «Станіславівська мармуляда» — фестиваль, метою якого є відтворення історичної 
події в поєднанні з представленням продукції гастрономічних закладів, що спеціалізуються на 
переробці фруктів.

Уже традиційно в місті проводяться безкоштовні недільні екскурсії.
З метою впорядкування торгівлі товарами народних промислів при організації та прове-

денні фестивальних заходів у місті діє дорадчий комітет з питань збереження і розвитку народ-
них ремесел  та промислів  при міському голові,  до складу якого ввійшли представники закладів 
науки, освіти, закладів культури, підприємств, установ, організацій та громадських формувань, 
а також фізичні особи-підприємці, що діють у сфері народних промислів та ремесел.

Туристичний потенціал міста Івано-Франківська представлено на Львівському міжнарод-
ному форумі індустрії туризму та гостинності «Турекспо», що проходив у Львові з 19 по 20 жов-
тня 2016 року, а також на тематичних зустрічах, під час візитів у міста-партнери тощо. З метою 
промоції міста видано фотоальбом «Неповторний Івано-Франківськ».

Цього року наше місто вперше за кілька останніх років виступило співорганізатором між-
народних та всеукраїнських культурно-мистецьких проектів:

— Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону «Carpathian Space»;
— Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «PORTO FRANKO ГогольFEST»;
— І Всеукраїнського фестивалю любовної лірики та авторської пісні про кохання «Мовою 

Серця»;
— Національного культурно-мистецького проекту «3 C» за участю Героя України, народ-

ного артиста України, лауреата премії ім. Т. Г. Шевченка Мирослава Скорика;
— V Міжнародного фольклорного фестивалю етнографічних регіонів України «Родослав»;
— Фестивалю історичної літератури «Софія».
Окрім того варто відзначити відновлення історичних пам’яток міста: відкриття Фортечного 

провулку, відкриття оглядового майданчика на міській Ратуші та відновлення фасаду будинку на 
вул. Мазепи, 7-9.

Цього року наше місто вперше за кілька останніх років виступило співорганізатором між-
народних та всеукраїнських культурно-мистецьких проектів:

— Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону «Carpathian Space»;
— Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «PORTO FRANKO ГогольFEST»;
— І Всеукраїнського фестивалю любовної лірики та авторської пісні про кохання «Мовою 

Серця»;
— Національного культурно-мистецького проекту «3 C» за участю Героя України, народ-

ного артиста України, лауреата премії ім.Т.Г.Шевченка Мирослава Скорика;
— V Міжнародного фольклорного фестивалю етнографічних регіонів України «Родослав»;
— Фестивалю історичної літератури «Софія».
Окрім того варто відзначити відновлення історичних памяток міста: відкриття Фортечного 

провулку, відкриття оглядового майданчика на міській Ратуші та відновлення фасаду будинку на 
вул. Мазепи, 7-9.
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X. ОСВІТА

Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міста Івано-
Франківська з урахуванням соціально-культурного середовища міста.

Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та по-
зашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів 
і форм власності згідно  з освітніми потребами громадян; розробка  та  організація  виконання  
міської  програми  розвитку освіти.

Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та 
позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу 
в навчальних закладах і установах міста.

Навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в до-
шкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, розташованих на території 
міста.

Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівни-
ми кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка 
та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у  навчально-
виховному процесі навчальних закладі міста.

Здійснення міжнародного співробітництва.
 

1. РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА

У 2016 році розширено мережу дошкільних навчальних закладів міста Івано-Франківська 
на 3 заклади. Відкрито ДНЗ № 35 «Вишиванка» (10 груп, 304 дітей), ДНЗ № 31 «Мрія» у с. Хри-
плин, а також 2 черга ДНЗ №17 на вул. Вовчинецька, 210. Крім введених в експлуатацію об’єктів 
у звітному періоді проводяться будівельно-монтажні роботи по наступних об’єктах:

1. Будівництво дитячого садка в с. Микитинці;
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2. Будівництво дитячого садка в с. Угорники, який заплановано ввести в експлуатацію  
до кінця поточного року;

3. Будівництво дитячого садка в с. Крихівці, який заплановано здати до кінця по-
точного року.

4. Будівництво дитячого садка в с. Вовчинець. 

МЕРЕЖА ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ПРИВАТНИХ ШКІЛ-САДКІВ
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ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

У 2016 році забезпечено функціонування та внесено зміни до порядку загальної міської 
електронної реєстрації дітей на поступлення у дошкільні навчальні заклади м. Івано-Франківська.

Створено WEB-сайти  дошкільних навчальних закладів: ДНЗ № 18, 2, 11, 15.
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2. МІСТО, ЯКЕ ДБАЄ ПРО ДІТЕЙ,  
ЇХ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ЯКІСНЕ ДОЗВІЛЛЯ

Значна кількість перемог школярів міста в олімпіадах та відзначення їх престижними сти-
пендіями свідчать про високий рівень освітніх послуг. 

Кількість перемог у Всеукраїнських учнівських олімпіадах 
ІІІ (обласний) етап

Кількість перемог у Всеукраїнських учнівських олімпіадах  
ІV (всеукраїнський) етап

Кількість стипендіатів Президента України
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Кількість стипендій ОДА

Здійснюється поетапне впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітніх навчальних 
закладах. У 2016-2017 навчальному році збільшено кількість класів з інклюзивним навчанням.  
На базі ЗШ № 17 відкрито 3 інклюзивні класи, в яких  навчається троє учнів з особливими освіт-
німи потребами.

Організація інклюзивного навчання у ЗШ № 17

Приділяється значна увага питанням інформатизації закладів освіти.  Загальна чисель-
ність комп’ютерної техніки нараховує 1111 одиниць, з них 606 комп’ютерів використовується у 55 
комп’ютерних класах для забезпечення навчально-виховного процесу. 

У 2016 році для перевезення учнів УГ №  1 придбано автобус (1млн. 600 тис. грн.).
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3. БУДІВНИЦТВО ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

У 2016 році завершилося будівництво ДНЗ у с. Хриплин та ДНЗ №35. Проводиться будів-
ництво спортивного та актового залу ЗШ № 16. Триває будівництво ЗОШ в с. Хриплин. В СШ № 5 
проводиться будівництво переходу.

Будівництво спортивного залу ЗОШ №  16

Проект «Старі школи»
З метою збереження старих освітніх закладів, приведення приміщень та території до на-

лежного стану проведено:
— брукування території ДНЗ № 9, 10, 15, 33.
— капітальний ремонт із заміною вікон НРЦ, ДНЗ № 11, 14, 22, НРЦ, гімназії №  2, ЗШ 

№  10, 19, 24, СДЮШОР№1;
— капітальний ремонт із заміною труб холодної води та водовідведення в ДНЗ № 3, 23, 

29;
— капітальний ремонт санвузлів у Крихівецькій ЗШ, ДНЗ № 28;
— капітальний ремонт приміщення пральні ДНЗ № 36 «Віночок».
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Проект «Дахи»
Проведено частковий капітальний ремонт даху в Угорницькій ЗШ, ЗШЛ №  23; капіталь-

ний ремонт даху ДНЗ № 1, ЗШ №  12, Хриплинській ЗШ, даху старого корпусу ЗШ №  6, даху 
переходу ЗШ №  15, проводиться капітальний ремонт даху ДНЗ № 16.

Проект «Спортзали, спортмайданчики»
Встановлено спортивний майданчик з штучним покриттям в СШ №  11 та завершуються 

в УГ №  1, ЗШ №  15; завершується ремонт спортзалу в ЗШ №  21; облаштовано павільйони 
в ДНЗ № 9, 11.

 
У ПЗОВ «Лімниця» влітку 2016 року оздоровлено 609 дітей. Вперше у таборі відпочивали 

діти з Волноваського району Донецької області.
Для сприяння розвитку масового дитячо-юнацького футболу у м. Івано-Франківську як-

найбільша кількість дітей залучається до систематичних занять футболом у системі уроків фі-
зичної культури ЗНЗ та ДЮСШ. 
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З цією метою рішенням Івано-Франківської міської ради прийнято Програму розвитку 
дитячо-юнацького футболу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради на 
2016-2020 роки.

У 2016 році на базах плавальних басейнів ЗШ №  18, 21, 22, 24, ЗШЛ №  23 уроками пла-
вання охоплено 2103 четвертокласників. 

У 2016 році на міжнародних змаганнях (чемпіонати Європи, Світу) здобуто 6 перемог 
(баскетбол 3х3, регбі ДЮСШ №  2, шахи ДЮСШ №  3); на всеукраїнських змаганнях — 14 пере-
мог (спортивна гімнастика СДЮСШОР №  1), 10 перемог (баскетбол, регбі, плавання), 22 пере-
моги (шахи, футбол, тхеквондо ВТФ ДЮСШ №  3).
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4. СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Службою у справах дітей забезпечено діяльність виконавчого комітету міської ради як 
органу опіки та піклування шляхом підготовки  рішень виконавчого комітету міської ради, в т.ч. 
про надання (втрату) статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування,  
про розгляд висновків органу опіки та піклування, з питань надання дозволів на укладення угод 
щодо житла, право власності на яке (право користування яким) мають діти, про державну ре-
єстрацію народження покинутої дитини, про передачу майна, про функціонування в місті при-
йомних  сімей.

Організовано проведення ряду заходів для понад ста дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які охоплені сімейними формами влаштування в м. Івано-Франківську, 
в т. ч. відвідання лялькової вистави,  святкування у торгово-розважальному центрі «Велес», 
вручення подарунків.

Для проведення роз’яснювальної роботи серед населення активно ведеться робота із 
питань забезпечення прав дітей в соціальних мережах, де служба у справах дітей має власну 
сторінку, в т.ч. до 1 червня було створено на виконання рішення виконавчого комітету міської 
ради відкриту спільноту «Опіка Діти — ІФ» . Завдяки цьому 3 рідних дітей знайшли своїх нових 
батьків і прийнято рішення суду про їх усиновлення подружньою парою з нашої області. 

 Працівники служби у справах дітей працювали над реалізацією державної політики щодо 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батківського піклування, до сімейних форм ви-
ховання, підтримки національного усиновлення та втілення в життя тези «Кожна дитина-сирота 
чи дитина, позбавлена батьківського піклування, має мати повноцінну сім’ю».

На первинному обліку в органі опіки та піклування м. Івано-Франківська перебуває 194 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них   86%   дітей влаштовані до 
сімейних форм виховання.

У нашому місті проживає 10 дітей даної категорії, які прибули із зони АТО.
Влітку 2016 року оздоровлено 52 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського піклу-

вання в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Лімниця» на суму 196560 грн.
23.08.2016 року в театрі кіно «Люм’єр» для 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-

ського піклування, які навчаються у початкових класах загальноосвітніх шкіл міста, проведено 
свято Першого портфелика.

Службою у справах дітей організовано проведення в 2016 році Х ювілейного фестивалю 
для неповнолітніх «Я маю право». Цього року у фестивалі беруть участь 6 команд професійно-
технічних та вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів міста. За підсумками  переможці 
будуть нагороджені пам’ятними грамотами, кубками та екскурсійною поїздкою.
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XI. МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ

1. ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ  
ТА ЛІКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

У  2016 року збережено мережу та потужність  лікувально-профілактичних закладів:  цен-
тральна 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 тери-
торіальних міських поліклінік, міська стоматологічна поліклініка, міська дитяча стоматологічна 
поліклініка. Також додатково створено МП № 5.

Зусилля медичних працівників та міської влади, вкладені кошти в розвиток лікувально-
профілактичних закладів позитивно вплинули на стан здоров’я та народжуваності населення.

Показник народжуваності за 9 місяців 2016р. склав 10,3 на  1 тис. населення, а показник 
смертності — 6,3 на 1 тис. населення. Стабільні показники народжуваності і низькі показники 
смертності забезпечили коефіцієнт природного приросту населення +4%. За основними   по-
казниками демографічна ситуація в місті краща, ніж в області і Україні, що свідчить про добру 
характеристику соціального стану міста. Смертність немовлят -3,5  в місті, в області — 7,3%.  

За звітний період в закладах охорони здоров’я міста активно   впроваджувались новітні 
методи діагностики і лікування, що значно покращує лікувально-діагностичний процес, а також 
приносить відчутний економічний ефект.  В практику охорони здоров’я міста впроваджено близь-
ко 100 наукових пропозицій.

Особливий розвиток, як і в попередні роки, отримали малоінвазивні методи діагностики 
та лікування.  За  9 місяців 2016 року      у відділенні малоінвазивних методів діагностики та лі-
кування  центральної міської клінічної  лікарні проведено 745 коронарографій, поставлено 393 
стенти,  в тому числі при гострому інфаркті міокарду — 300. 

Завдяки зусиллям місцевої влади на базі ЦМКЛ створюється кардіоцентр, який надавати-
ме допомогу жителям міста і області. За останній час тут відбулися ремонтні роботи, закуплена 
нова апаратура — дефібрилятори, новий операційний стіл, встановлено сучасне освітлення, 
сформовано кардіореанімаційний блок. Вже проведено дві операції на відкритому серці, аорто-
коронарне шунтування,  кардіохірургами  Київського Національного Інституту серцево-судинної 
хірургії ім. М. М. Амосова.

Широко використовується комп’ютерна  діагностика  в закладах охорони здоров’я завдя-
ки придбаному сучасному обладнанню: холтерівське моніторування — ЕКГ для виявлення іше-
мічної хвороби серця та аритмій, доплерографія судин головного мозку для виявлення патології 
судинного русла головного мозку, реовазографія кінцівок, реоенцефалографія, спірометрія, сис-
темне визначення вегетативного тонусу у підлітків з допомогою комп’ютерної електрокардіогра-
фічної системи.

2. КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Впродовж звітного періоду продовжувались роботи з капітальних ремонтів приміщень 
в закладах охорони здоров’я міста. Всього виконано робіт на суму 6 млн. 500 тис. грн.  Фінансу-
вання проводилось за рахунок бюджетних коштів, благодійних внесків та фондів.

 В центральній міській клінічній лікарні  проведено капітальний ремонт палати інтенсивної 
терапії та  операційного  відділення малоінвазивних методів діагностики та лікування.
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Капітальний ремонт приміщень фізіотерапевтичного відділення. 
Профінансовано 470 тис. грн,  додатково виділено 400 тис. грн.
 

 
Капітальний ремонт підвальних приміщень  корпусу № 2  (відділення адаптації та фізіоте-

рапії). Профінансовано 210,0 тис. грн.
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Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення № 2. Профінансовано 550 тис. 
грн.,  додатково виділено 450 тис. грн. 

Завдяки співфінансуванню Івано-Франківської міської ради та міжнародної німецької про-
грами енергозбереження GIZ  вдалося утеплити корпус № 2   на суму 2 млн. 250 тис. грн.

На ремонт стоматологічного відділення № 2 міської дитячої клінічної лікарні  виділено 
410 тис. грн., та  додатково — 250 тис. грн. За ці кошти проведено капітальний ремонт 10 палат 
з санвузлами та гардеробними. 

На капітальний ремонт пологового залу міського клінічного пологового будинку виділе-
но  — 400,0 тис. грн. з фонду розвитку.
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Здійснено капітальний ремонт пологових залів в обсерваційному відділенні МКПБ (97,8 
тис. грн.)

На капітальний ремонт приміщень в жіночій консультації № 1 виділено 289,0 тис. грн. 
з Фонду розвитку.

На капітальний ремонт та капітальне будівництво міської клінічної лікарні № 1  виділено 
400, 0 тис. грн.  в. т. ч.:

— Встановлення  трансформаторної підстанції для електропостачання   лікувального за-
кладу (завершення першої черги будівництва).

— Переключення споживачів лікарні  на новозбудовану ЗТП та ШГЖ  30,0 тис.грн.
— Капітальний ремонт приміщень цокольного поверху лікувального  корпусу приймаль-

ного відділення,  травпункту, технічних приміщень  — 150,0 тис. грн.
— Капремонт системи опалення лікувального корпусу — 50,0 тис. грн.
— Виділено   500,0  тис. грн..  для  капітального ремонту травмпункту   МКЛ № 1.
Проводились  капітальні ремонти та будівельні роботи  в міських поліклініках. Зокрема, 

в міській поліклініці № 1  проведено капітальний ремонт терапевтичних кабінетів  на суму 100 
тис. грн., реконструйовано два пандуси. В міській поліклініці № 2  на ремонти  виділено 295 тис.
грн.  Здійснено капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж  теплопостачання та електро-
постачання. Проведені ремонти сходових кліток та замінено вікна. В міській поліклініці № 3 за-
мінено вікна у денному стаціонарі та центральному корпусі. Відремонтовано покрівлю, замінено 
ринви та водостічні труби, реставровано частину зовнішнього фасаду, зроблено відмостку за-
дньої частини будівлі. Проведено поточний ремонт ряду кабінетів. Всього на ремонти виділено 
260,0 тис. грн.

В міській поліклініці № 4 проведено ремонт фізкабінету (100 тис. грн. із фонду розвитку 
міста), замінено 5 вікон (20тис. грн.. з депутатських коштів). 

В міській стоматологічній поліклініці проведено капітальний ремонт загального коридору 
(сума 40 тис. грн..), в усіх кабінетах поліклініки замінено вікна (60 тис. грн). Придбано стомато-
логічний компресор до стоматологічної установки (5 тис. грн.). Надано додатково 50 тис. грн. на 
протезування пільгових категорій населення міста.

В міській дитячій стоматологічній поліклініці проведено капітальний ремонт сходової кліт-
ки та вестибюлів, який не проводився з 1993 року. На ці ремонтні роботи були виділені кошти 
з Фонду розвитку міського бюджету в сумі 100 тис. гривень.

В  цілому  2016 рік характеризувався позитивною динамікою як в залученні ресур-
сів та і у виконаних обсягах роботи та отриманих результатах.
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ХІІ. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА СФЕРА. 
СПОРТ ТА ДУХОВНІСТЬ 

До мережі закладів культури міста Івано-Франківська належать 10 клубних установ: Цен-
тральний 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 му-
ніципальних мистецьких колективів м. Івано-Франківська та міська централізована бібліотечна 
система, яка об’єднує 17 бібліотек. 

Однією з найголовніших подій у сфері розвитку культури стало затвердження Івано-
Франківською міською радою 22.12.2015р. Комплексної програми підтримки та розвитку культу-
ри міста на 2016-2020 роки, яка є головним дороговказом у розвитку культури Івано-Франківська.

1. ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ  ЗАХОДІВ  
У МІКРОРАЙОНАХ МІСТА

В Івано-Франківську активно велася робота з організації та проведення  загальноміських 
та загальнодержавних свят.  Особливий акцент під час організації заходів приділявся роботі з ді-
тьми та молоддю, створенню умов для їх духовно-патріотичного і творчого зростання, значна 
увага приділялася роботі з дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами та людьми похилого віку.

Вперше за останні 10 років організовано проведення патріотичних і родинних культурно-
мистецьких заходів у мікрорайонах міста (більше 50 заходів) та започатковано фестиваль мис-
тецтв «Все українське на новий лад», який став родзинкою та окрасою нашого міста. Загалом, 
тільки за 10 місяців 2016 року в нашому місті проведено 752 культурно-мистецьких заходи, (з них 
для дітей та молоді 379) , що на 30 заходів більше, ніж за аналогічний період 2015 року. 

У закладах культури постійно ведеться робота дитячих гуртків, університетів та клубів за 
інтересами. Зважаючи, що робота з дітьми та молоддю є одним з найважливіших аспектів ви-
ховання суспільства, працівники установ клубного типу стараються розширити мережу діючих 
гуртків. Впродовж 2016 року при закладах культури клубного типу функціонувало 7 універси-
тетів культури: університет музичної культури, університет духовного відродження, універси-
тет правового виховання (Центральний Народний дім), університет етики та естетики (Міський 
Народний дім), університет «Школа ввічливості» (муніципальний Центр дозвілля), університет 
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духовного відродження (Народний дім «Княгинин»), університет «Народознавство» (Народний 
дім с.Микитинці), в рамках яких проведено 44 заходи, (присутніх — 3260 слухачів, з них — 600 
постійних слухачів) та 11 клубів за інтересами: клуб «Цікаві зустрічі» (Центральний Народний 
дім), клуб цікавих зустрічей «Давайте знайомитись», волейбольний клуб «Будівельник», твор-
чий клуб за інтересами «За покликом душі» (Муніципальний Центр дозвілля), клуб «Духовна 
школа», клуб «Цікаві зустріч», клуб милосердя та клуб «Молоде життя» (Міський Народний дім), 
клуб цікавих зустрічей (Народний дім «Княгинин»), клуб «Кришталеві джерела» (Народний дім 
с.Микитинці), клуб «Чарівний олівець» (Народний дім с.Микитинці), якими проведено 68 засі-
дань за участю студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл міста (при-
сутніх — 5800 слухачів, з них — 468 постійних слухачів). 

Також слід відзначити високопрофесійну роботу муніципальних мистецьких  колективів, 
які впродовж звітного періоду взяли участь у 113 святкових заходах, урочистих та поминальних 
віче.

На сьогоднішній день у місті успішно функціонує 5 шкіл естетичного виховання, у яких 
станом на 1 вересня  2016 року навчалося 2559 учнів. На базі дитячих музичних шкіл пра-
цюють дитячі мистецькі колективи, які носять почесне звання «зразковий»: дитячий хоровий ко-
лектив дитячої музичної школи № 1, фольклорний ансамбль «Вишиванка» дитячої музичної 
школи № 3,  дитячий духовий оркестр ДМШ № 1 та ансамбль домристів «Музолька» ДМШ № 3. 
Дані колективи є постійними учасниками загальноміських мистецьких заходів. Уже всьоме в на-
шому місті протягом березня — травня відбувся загальноміський культурно-мистецький проект 
«Маестро», метою якого є виявлення, підтримка та вшанування здобутків творчої праці виклада-
чів шкіл естетичного виховання, а в рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей вперше 
в історії нашого міста на Вічевому майдані відбувся творчий звіт шкіл естетичного виховання.

.
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2. БІБЛІОТЕЧНА МЕРЕЖА

Бібліотеки міста теж не стояли осторонь культурно-мистецького життя Івано-Франківська — 
працівники міської централізованої бібліотечної системи за звітній період обслужили 28184 ко-
ристувачів: 

У бібліотеках міста проведено 695 масових бібліотечних заходів, приурочених різноманіт-
ним святам, ювілеям письменників та визначним людям нашого краю. Особливо активно біблі-
отеки працювали в проекті «Літо+», виходячи із стін бібліотек на дитячі майданчики, площадки, 
в приміщення дитячих садочків, активно велася робота щодо впровадження та вдосконалення 
ІТ технологій у діяльності бібліотек;

— створено версію офіційного сайту МЦБС для слабозорих;
— оновлено дизайн електронного каталогу МЦБС;
— створено карту безкоштовного WiFi доступу до мережі Інтернет у бібліотеках міста 

з допомогою сервісу Google Maps;
— введено в дію систему штрих кодування бібліотечних фондів. 
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3. КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

Майже в 2 рази в порівнянні з минулим роком зросло фінансування на капітальні ремонти 
в закладах та установах культури міста:

Поточні ремонти закладів культури:
Та в 2,5 рази в порівнянні з минулим роком зросло фінансування на поточні ремонти в за-

кладах та установах культури міста:

Відтак, впродовж звітного періоду вдалося провести капітальний ремонт Центрального 
Народного дому, зокрема: частково замінено вікна, відремонтовано каналізаційні мережі та сан-
вузли. Також вдалося відремонтувати дах Центральної дитячої бібліотеки та дитячої музичної 
школи № 2 ім. В. Барвінського, відремонтовано приміщення Муніципального Центру дозвілля, 
дитячої художньої школи, Департаменту культури, бібліотеки-філії № 1, відремонтовано каналі-
заційну систему та приміщення дитячої музичної школи № 3. 
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4. РОЗВИТОК СПОРТУ ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

У 2016 р. на реалізацію програми фінансової підтримки громадських організацій 
фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та федерацій з видів спорту міста 
Івано-Франківськ з міського бюджету виділено      2 млн. 272 тис. грн. , що на 2 млн. 383 тис. грн.  
менше у порівнянні з поточним роком. Для проведення спортивних заходів у 2015р. з міського 
бюджету виділено 616 тис.121 грн., а у 2016р. передбачено 670 тис. 20 грн., з яких станом на 21 
жовтня профінансовано 495 тис.100 грн.

За звітний період проведено 163 спортивно-масових заходи з різних видів спорту, в яких 
взяли участь понад 36 тис. мешканців міста. 

В порівнянні з минулим роком на 1/3 збільшено проведення всеукраїнських та міжнарод-
них змагань, а саме: II Всеукраїнський турнір з міні-футболу пам’яті Ю.Й. Шулятицького, відкри-II Всеукраїнський турнір з міні-футболу пам’яті Ю.Й. Шулятицького, відкри- Всеукраїнський турнір з міні-футболу пам’яті Ю.Й. Шулятицького, відкри-
тий Всеукраїнський турнір з змішаних єдиноборств «Фрі — Файт», присвячений пам’яті I прези-I прези- прези-
дента ІФ ОФ БМ Павла Федорука, відкритий Всеукраїнський турнір з кіндер тенісу присвячений 
відзначенню 25- річчя Незалежності України, матчева зустріч з боксу між збірною командою міс-
та Івано — Франківська та збірною командою Німеччини, матчева зустріч з шашок між збірною 
командою м. Івано –Франківська та збірною командою Угорщини.

 На сьогодні в Івано-Франківську функціонують 13 дитячо-юнацьких шкіл, в яких займа-
ються 6369 учнів, що становить близько 25% від загальної кількості учнівської молоді міста та на 
2% більше в порівнянні з минулим роком.

На підставі атестату, виданого Федерацією Футболу України Громадській організації 
«Міський футбольний клуб «Тепловик», що надає право на участь у Всеукраїнських змаганнях 
з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2016/2017 р. р. для забезпечення належного 
проведення першої домашньої гри, яка відбулася 19.08.2016 року, виконано наступні роботи на 
МЦС «Рух»:

—   забезпечено благоустрій прилеглої території до стадіону та розмітку стоянок автобу-
сів команд — учасників футбольних матчів та автотранспорту вболівальників;

— проведено невідкладні відновлювальні роботи на трав’яному полі, одночасно виріше-
но питання про додаткове фінансування та організацію належного поливу трав’яного газону на 
футбольному полі МЦС «Рух»;

— встановлено нове електронне табло, футбольні ворота, проведено поточний ремонт 
роздягалень команд, кімнат арбітрів та спостерігача арбітражу;

— обладнано медичний пункт та кімнату допінг — контролю у відповідності до вимог ре-
гламенту змагань;

— проведено ремонт санвузлів та сантехнічного обладнання у туалетах для глядачів;
— обладнано у підтрибунних приміщеннях східної трибуни кімнату- камеру схову;
— проведено нумерацію секторів та індивідуальних сидінь на східній трибуні МЦС «Рух»;
— передбачено окремі входи та виходи у секторах стадіону для розміщення вболівальни-

ків клубу-господаря та клубу-гостей;
— виготовлено та встановлено бар’єри для відмежування стоянок автобусів команд-

учасниць матчів на МЦС «Рух» від зони розміщення іншого автотранспорту. 
Впродовж звітного періоду в місті здано в експлуатацію сучасні ігрові спортивні майдан-

чики з поліуретановим покриттям на вул. Карпатська, 6 та на території СЗШ №  11 на  вул. Б. 
Лепкого, 11Б.

24.09 — 25.09.2016р. відбувся третій масовий легкоатлетичний пробіг «Франківський пів-
марафон», участь в якому взяло понад 300 спортсменів та любителів бігу з країн ближнього за-
рубіжжя Молдови та Білорусі, також були представники із США та різних куточків України. 

15.10.-16.2016р. відбулись традиційні та водночас знакові XX міжнародні змагання Кубок 
«Вечірній Івано — Франківськ» та чемпіонат України зі спортивної ходьби.
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5. СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД МІСТА

Варто зазначити, що не менш важливим є розвиток духовності. Зокрема, в нашому місті 
ведуться роботи щодо збереження культових споруд, відкриття нових пам’яток, а також надаєть-
ся сприяння  релігійним громадам.

За  зазначений період на цю серу надано фінансової підтримки на суму — 1 830,0 тис. 
грн. Зокрема:

— Релігійна громада «Пресвятої Трійці» УГКЦ — 500,0 тис. грн.;
— Парафія УГКЦ «Собору св. Володимира і Ольги» — 800 тис. грн..;
— Храм «Святителя Миколая» УПЦ КП — 50,0 тис. грн.;
— Чоловічий монастир «Воплоченного слова» Івано-Франківської УГКЦ — 150 тис. грн.;
— Ремонт творчої майстерні при монастирі Святого Йосифа ЧНІ УГКЦ- 50 тис. грн.;
— Храм Пресвятої Богородиці УАПЦ с. Хриплин — 80,0 тис. грн.;
— Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового —                  200 

тис. грн.

6. РОБОТА З МОЛОДІЖНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

З метою проведення якісно нової молодіжної політики підготовлено та прийнято Програ-
му «Молодь міста Івано-Франківська» на 2016-2020 роки». 

В порівнянні з 2015 роком значно збільшилась активність молодіжних громадських орга-
нізацій. Конкурсною комісією з фінансування програм молодіжних та дитячих громадських ор-
ганізацій підтримано та передбачено фінансування 26 проектів від 19 молодіжних громадських 
організацій, спрямованих на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі, патрі-
отичне виховання молоді та утвердження здорового способу життя, на суму 56100 грн. У 2015 
році було подано лише 16 проектів.

У 2016 році виконавчий комітет виступив співорганізатором ряду молодіжних фестивалів: 
фестивалю графіті «Алярм Івано-Франківськ», фестивалю культур «Глобал Віледж»; Фестивалю 
молодих підприємців «Dream Space»; фестивалю-змагань зі спортивної риболовлі «Toirtap Open 
Cup 2016»; Фестивалю «Свято Спорту та Здоров’я» в с. Опришівці.

У 2016 році в ХХІ Відкритому телевізійному Чемпіонаті студентських команд КВН «Кава-
лєрка 2016» взяла участь найбільша кількість команд КВН.

7. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

З метою консолідації суспільства, підвищення громадянської свідомості, збереження іс-
торичної пам’яті та національно-культурних традицій у 2016 році проводилася робота щодо ор-
ганізації, координації та проведення загальноміських заходів (державних, релігійних свят та за-
ходів місцевого значення)

У 2016 році значно зросла кількість національно-патріотичних заходів для молоді. У січні 
відзначено 98 річницю пам’яті молодих борців за волю, полеглих у бою під Крутами; проведено 
IХ спартакіаду молодіжних громадських організацій; у квітні та жовтні 2016р. організовано поїзд-Х спартакіаду молодіжних громадських організацій; у квітні та жовтні 2016р. організовано поїзд- у квітні та жовтні 2016р. організовано поїзд-квітні та жовтні 2016р. організовано поїзд-і та жовтні 2016р. організовано поїзд- 2016р. організовано поїзд-
ку в м. Трускавець 79 дітей учасників АТО: діти мали можливість на доброчинній основі відвідати 
розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар»; 22.02.2016р. на Вічевому майдані до 
Дня Героїв Небесної Сотні проведено концерт-реквієм на вшанування пам’яті Героїв Небесної 
Сотні «Герої не вмирають». Спільно з Цивільним корпусом «Азов» 27 травня 2016 року на базі 
стадіону ім. Героїв Пожежних проведено військово-спортивне свято для учнівської та студентсь-
кої молоді; до Дня вишиванки 19 травня 2016р. на площі Івана Франка організовано проведення 
культурно-мистецької акції «Вишиванка-дзеркало народної душі». В рамках проведення акції  
молодіжні лідери одягнули у вишиванки пам’ятник Руської трійці та Івана Франка; забезпечено 
проведення міської молодіжної науково-пізнавальної патріотичної програми «Чорний ліс-2016»; 
спільно з МГО «Батьківщина молода» проведено молодіжну акцію «Розгортання найбільшого 
державного прапора України» та флешмоб з нагоди 25-ї річниці Незалежності України; у вересні 
до 150-річчя М. Грушевського проведено Інформаційно-патріотичну акцію «Вся наша надія — 
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в нас, вся сила — в народі!»; 8 жовтня до Дня захисника України проведено футбольний турнір 
між представниками молодіжних громадських організацій. 

Вперше прийнято міську Програму військово-патріотичного виховання м. Івано-
Франківська на 2016-2020 роки. У 2016 році виділено 221 тисячу 400грн. на придбання макетів 
АКМ.

    
У 2016 році із представниками ГО «БФ Сила Прикарпаття» проведено  інформаційно-

навчальні заходи щодо популяризації військово-прикладних видів спорту, змагання зі стрільби із 
страйкбольних автоматів для 2000 учнів ЗНЗ м.Івано-Франківська.

Понад 800 учнів брали участь у проведенні міських змагань з військово-прикладних видів 
спорту, що на 15% більше, ніж у 2015 році.

211 учнів із 42 навчальних закладів брало участь у проведенні міського свята патріотичної 
пісні.

На фасадах 11 навчальних закладів м.Івано-Франківська відкрито   пам’ятні дошки 
видатним іванофранківцям-учням шкіл міста.

 
У 2016 році успішно реалізовано проекти «Мій Івано-Франківськ» — проведення уроків 

з історії рідного міста, «Вишкіл загонів Всеукраїнської патріотичної гри «Джура», «За честь! За 
славу! За народ!», «Герої не вмирають!», «До духовних джерел українців».
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ХІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
На виконання соціальної політики виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 

постійно здійснюються заходи щодо соціального забезпечення та соціального захисту пенсіоне-
рів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних 
матерів, а також малозабезпечених сімей з дітьми, інших соціально незахищених громадян, які 
потребують допомоги  і соціальної підтримки з боку держави.

1. НАДАННЯ СУБСИДІЙ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ

З 01.04.2016 року відділ субсидій пренесено за адресою: вул. Військових ветеранів, 10А, 
у приміщенні проведено ремонт та належним чином організовано роботу для обслуговування 
мешканців міста з питань надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. 

Також для обслуговування мешканців мікрорайонів з питань надання субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг облаштовано робочі місця та належним чином організовано робо-
ту в приміщеннях КП МІУК  за адресами: 

— вул. Гетьмана Мазепи, 185;
— вул. Івана Павла ІІ, 4;
— вул. Галицька, 124а.
Всього за грудень 2015р. субсидію було призначено 33тис.362 домогосподарствам на 

суму 29млн. 686тис. 440грн
За період з січня по  26 жовтня 2016 року за призначенням субсидії звернулися 17 тис.530 

сімей, призначено субсидію 14 тис. 936 сім’ям, відмовлено у призначенні субсидії  92 сім’ям.
Станом  на 01.11.2016 року субсидією користується 35 тис. 856 сімей, в тому числі 23 

тис. 383 сім’ї, якій автоматично призначено субсидію на новий термін.
Протягом січня — вересня 2016 року субсидію призначено на суму 204 млн. 514 тис. 

450 грн.
У порівнянні з минулим роком у 2016 році суттєво збільшено фінансування на оздо-

ровлення та відпочинок дітей пільгових категорій. Так у 2015 році — 609,1 тис. грн, 2016 
році — 870,0 тис. гривень. 

2. ДОПОМОГА БАГАТОДІТНИМ СІМ’ЯМ

Надано матеріальну допомогу 32 багатодітним, малозабезпеченим та неповним сім’ям на 
суму 8 800 грн (спонсорські кошти), 82 сім’ям — речі, взуття б/у, продукти харчування.

07-08.01.2016 року спільно з ЖГО «Союз Українок» організовано проведення Різдвяної 
святкової вечері та 01-02.05.2016 року Великоднього обіду для військовослужбовців в/ч міста. 

19.03.2016 року спільно з Комісією УГКЦ у справах родини проведено одноденні реколек-
ції для сімей на тему «Милосердя в родині».

В травні 2016 року проведено урочисті заходи до Дня матері та міжнародного Дня сім’ї, 
зокрема: святковий концерт «Моїй улюбленій матусі», творчі майстерні для дітей «Творю своїми 
руками сім’ю майбутнього», фестиваль «Мама, тато, я — спортивна сім’я», конкурс малюнків 
«Моя українська сім’я», спільно з Івано-Франківською Архієпархією УГКЦ Рух «За тверезість 
життя» організовано конференцію «Милосердя рятує світ».

07.05.2016 року проведено ІV міський фестиваль «Весільні візерунки», в якому взяли 
участь молоді пари у день свого весілля. Пари отримали привітальну листівку та диск з віталь-
ним словом від міського голови. Основною метою фестивалю було проведення благодійної акції 
«Подаруй частинку щастя…» (збір коштів на лікування пораненого бійця АТО).

Вперше 17.09.2016 року відділом було організовано та проведено свято Дня батька, 
яке супроводжувалося святковим концертом та створенням дітьми привітальних листівок для 
 батька.

23.09.2016 року проведено стратегічну зустріч щодо розроблення плану дій щодо запобі-.09.2016 року проведено стратегічну зустріч щодо розроблення плану дій щодо запобі-2016 року проведено стратегічну зустріч щодо розроблення плану дій щодо запобі- проведено стратегічну зустріч щодо розроблення плану дій щодо запобі-проведено стратегічну зустріч щодо розроблення плану дій щодо запобі-щодо запобі- запобі-
гання домашнього насильства. Метою зустрічі є впровадження в м. Івано-Франківську корекцій-я домашнього насильства. Метою зустрічі є впровадження в м. Івано-Франківську корекцій- домашнього насильства. Метою зустрічі є впровадження в м. Івано-Франківську корекцій-. Метою зустрічі є впровадження в м. Івано-Франківську корекцій-
них програм для осіб, які вчинили домашнє насильство.    
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3. ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО, ЇХ СІМЕЙ.  
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ

Станом на 01.10.2016 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 
мають право на пільги, зареєстровано 48 тис. 784 особи.

Івано-Франківською міською радою прийнято ряд рішень щодо надання пільг окремим 
категоріям громадян. Відповідно до цих рішень за рахунок коштів міського бюджету пільгами на 
житлово-комунальні послуги користуються такі категорії громадян:

— інваліди зору І-ої групи (50%);
— сім’ї військовослужбовців, які загинули в Афганістані (50%);
— ветерани ОУН-УПА (100%);
— громадяни, реабілітовані за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв полі-

тичних репресій на Україні» (50%);
     —    інваліди з дитинства І-ої групи (50%);
     —    учасники АТО та члени їх сімей (100%);
     —    учасники бойових дій АТО (25%);
     —    члени сімей загиблих в АТО (100%, 50%).
З 01.01.2016 року по 30.09.2016 року за рахунок коштів міського бюджету відшкодо-

вано організаціям-надавачам послуг за надані пільги на загальну суму — 3 млн. 194 тис. 
700 грн. , а саме:

— інвалідам зору І-ої групи —  192 особам на загальну суму 276 тис. 900грн.;
— cім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані — 14 родинам на загальну 

суму 17 тис. 300 грн.;
— ветеранам ОУН-УПА — 22 особам на загальну суму 62 тис. 300 грн.,
—     громадянам, реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій в Україні» — 442 особам на загальну суму 625тис. 200  грн.;
—     інвалідам з дитинства І-ої групи — 125 особам на загальну суму 169тис.      200грн.;
—     учасникам АТО — 230 особам на загальну суму  1млн. 394тис. 400грн.;
—   учасникам бойових дій АТО —  1152 особам на загальну суму 618тис.           400 грн.;
—     членам сімей загиблих в АТО —  40 особам на загальну суму 31 тис. грн.
В Тимчасовий реєстр учасників АТО та членів їх сімей внесено інформацію про 230 учас-

ників АТО та членів їх сімей для надання 100% пільг на житлово-комунальні послуги з коштів 
міського бюджету.

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту» інваліди, які отримали поранення в АТО, учасники бойових дій в АТО, члени сімей загиблих 
в АТО користуються відповідними пільгами, зазначеними в законі на державному рівні. Заре-
єстровано в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, 
а саме: 

 — 35 інвалідів війни, з числа учасників АТО (100% з коштів державного бюджету);
 — 1152 учасники бойових дій, з числа учасників АТО (75% з коштів державного бюджету 

та 25% з коштів міського бюджету);
 — 40 членів сімей загиблих в зоні проведення  АТО (50% з коштів державного бюджету 

та 50% з коштів міського бюджету  ).
Налагоджена тісна співпраця всіх структур, які працюють в напрямку підтримки учасників 

АТО, їх сімей та родин. У всіх відділах та управліннях для обміну інформацією з метою постійно-
го поновлення бази даних закріплені відповідальні особи. 

При Івано-Франківському міському інформаційному центрі для учасників АТО та членів 
їх сімей з метою забезпечення подання департаментом пакету необхідних документів учасників 
АТО для надання пільг організаціям — надавачам житлово-комунальних послуг розпоряджен-
ням міського голови № 324-р від 23.05.2016 року створено «Єдине вікно» .  

Рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 08.07.2016 року № 161-6 затверджено 
«Міську програму соціального захисту членів сімей загиблих учасників АТО», якою передба-
чено поліпшення соціального захисту членів сімей загиблих учасників АТО (в т.ч. тих, які були 
визнані бійцями-добровольцями АТО відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради 
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від 18.03.2016 року № 113-4/2016), можливість отримати підтримку щодо якісного медичного 
обслуговування, надання матеріальної допомоги, вирішення інших соціально-побутових питань.           
Відповідно до рішення  сесії Івано-Франківської міської ради від 19.08.2016 року р.№230-7 «Про 
внесення змін до рішення Івано-Франківської міської ради від 08.07.2016р. № 161-6 «Про Міську 
програму соціального захисту членів сімей загиблих учасників АТО», п.12 програми доповнено 
розділом  «Надання щомісячної матеріальної допомоги родинам загиблих учасників АТО в роз-
мірі встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб» (1450 грн.).

       З 01.09.2016 року відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської 
міської ради № 584 від 01.09.2016 року «Про надання щомісячних матеріальних допомог» кожній 
родині загиблого учасника АТО з коштів, передбачених в бюджеті міста на 2016 рік, щомісячно 
проводиться виплата матеріальних допомог у розмірі встановленого прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб (29 родин). Департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської 
міської ради постійно здійснюються заходи щодо соціального забезпечення та соціального за-
хисту громадян, які потребують допомоги  і соціальної підтримки з боку держави.

Надання житла сім’ям загиблих учасників бойових дій в АТО та інвалідам війни ІІ 
гр., які безпосередньо брали участь у проведенні антитерористичної операції  2015-2016 
рр. станом на 01.11.2016 р.

За період 2015-2016 рр. надано 10 квартир. 
Забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей:
Затверджено  Порядок виділення земельних ділянок учасникам бойових дій, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, та членам сім’ї загиблих учасників антите-
рористичної операції, бійцям-добровольцям АТО» та Порядок роботи та склад комісії з питань 
підготовки матеріалів щодо розподілу земельних ділянок. 

Передано в постійне користування земельну ділянку Управлінню капітального будівни-
цтва міськвиконкому, площею 0,86 га, на вул. Софіївка, 39, для реконструкції об’єкта незавер-
шеного будівництва (перинатального центру) під будівництво багатоквартирного житлового бу-
динку;

— передано в постійне користування громадській організації «Івано-Франківська обласна 
спілка учасників та інвалідів АТО» земельні ділянки:

а) площею 0.2000 га, в мікрорайоні №  4, на вул. Хіміків-Тролейбусна (№ 11-а по генплану) 
для будівництва багатоквартирних житлових будинків;

б) площею 0.5449 га, в районі ТЦ «Арсен», для будівництва багатоквартирних житлових 
будинків учасникам АТО;

— громадській організації «Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО» 
надано дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0.1700 га на вул. Хіміків — Тролейбусній для будівництва багатоквартирного житлового будинку 
учасникам АТО.

Рішеннями сесій міської ради надано дозволи на складання проектної документації із 
землеустрою щодо відведення:

—  13 земельних ділянок (з них 10 для членів сімей загиблих в АТО) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд;

— 35 земельних ділянок для ведення садівництва в мікрорайоні «Опришівці» для 24 
інвалідів-учасників АТО та 11 учасників АТО, які проживають у вказаному мікрорайоні та пере-
бувають на обліку щодо отримання земельних ділянок;

— 2 земельні ділянки для учасників АТО для гаражного будівництва.
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ХІV. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ  
ТА ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

З метою організації роботи із запобігання надзвичайних ситуацій техногенного, природ-
ного та терористичного характеру на території міста впродовж звітного періоду проводилась 
відповідна робота. 

Обстежено 56 захисних споруд цивільного захисту. За наслідками даних перевірок про-
тягом цього року вдалось покращити технічний та санітарний стан готовності за призначенням 
захисних споруд ДП ВО «Карпати», обласної психоневрологічної лікарні №  3, служби автомо-
більних доріг в області. Ініційовано роботи по приведенню до порядку підвальних приміщень 
житлового фонду міста, медичних та освітніх закладів. Тільки по житлових будинках КП «Му-
ніципальна інвестиційна управляюча компанія» готові до евакуаційних заходів 396 підвальних 
приміщень, робота проводиться і надалі.

До відкриття літнього купального сезону 2016 року ініційовано та організовано водолазне 
обстеження міського озера, а також русла річок Бистриць Надвірнянської і Солотвинської, ви-
лучено на берег понад 600 кг різного роду ріжучих предметів, арматури тощо. Здійснено пере-
підготовку та атестування 9 матросів — рятувальників.

За  9 місяців 2016р. прийнято від мешканців міста та вивезено за межі області на утиліза-
цію понад 28 кг ртутних відходів, робота щодо збору та збереження даних хімічно небезпечних 
сполук продовжується і надалі.

Суттєво поповнився міський матеріальний резерв, який був створений з метою виконання 
заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальних 
робіт (42 тис. грн.).

Згідно з Комплексною програмою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій при-
родного, техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальних служб 
в місті Івано-Франківську до дій за призначенням на 2016-2020р. для пожежників з міського бю-
джету придбано спец. майна, паливно-мастильних матеріалів на суму 720 тис. грн.

За ініціативи управління з питань надзвичайних ситуацій у пожежонебезпечний період 
у червні місяці було організовано цілодобове бойове чергування пожежного караулу місцевої 
пожежної команди на полігоні побутових відходів у с. Рибне, що унеможливило виникнення над-
звичайної ситуації екологічного характеру та нанесення непоправних втрат екології довкола на-
шого міста. Для місцевої пожежної команди теж виділено кошти понад 430 тис. грн.

Усі ці заходи дозволили підвищити рівень протипожежного захисту майна та будівель 
територіальної громади міста.

Рішенням сесії міської ради від 26.04.2016 року №  101-5 у місті прийнято Комплексну 
програму профілактики злочинності в місті до 2020 року. Впродовж звітного періоду згідно даної 
програми правоохоронним органам виділено понад 2 млн. грн., це і управління патрульної полі-
ції (350 тис. грн. — велосипеди, одяг), МВ поліції (понад 150 тис. грн. — комп’ютери), національ-
на гвардія (49 тис. грн), управління пенітенціарної служби України 90 тис. грн. тощо.

За ініціативи міської ради та за безпосередньої участі управління вперше утворено КП 
«Муніципальна варта», завданням якої є сприяння у забезпеченні охорони публічного порядку, 
свобод і законних інтересів територіальної громади. Муніципальна варта також буде залучатися 
до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та терористичного ха-
рактеру на території міста.

Тільки за 9 місяців цього року було зареєстровано 22 анонімні повідомлення про замі-
нування приміщень шкіл, пасажирського залізничного вокзалу, адмінбудівель, торгових закла-
дів міста, куди виїжджали працівники виконавчого комітету, підрозділи пожежно-рятувальної, 
вибухово-піротехнічної служб, правоохоронних органів, медицини тощо.

Одним із пріоритетних напрямків роботи управління залишається співпраця з військови-
ми формуваннями ЗСУ, які дислокуються на території міста. Згідно Довгострокової програми 
мобілізаційної підготовки Івано-Франківської міської ради з міського бюджету їм було виділено 
понад 470 тис. грн. На відзначення Дня Героїв, Дня Незалежності, Дня захисника Вітчизни заохо-
чувалися подяками, грамотами міського голови, грошовими преміями 258 військовослужбовців 
ЗСУ та правоохоронців, з міського бюджету для цього виділено понад 90 тис. грн.
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З метою підняття престижу контрактної служби у ЗСУ МВК ініційовано виділення 4 тис. 
грн. кожному мешканцю міста, який підписав контракт про службу в ЗСУ, що значно активізувало 
їх призов до лав ЗСУ (127 осіб), із них 38 осіб вже отримали виділені кошти в сумі понад 152 тис. 
грн.

За активного сприяння міської ради завершуються роботи по здачі в експлуатацію у мі-
крорайоні Пасічна сучасної міської призовної дільниці для організації проведення медичного 
огляду та призову на строкову і контрактну службу у лави ЗСУ. 

Виконання плану весняного призову ц.р. на строкову службу у ЗСУ по місту Івано-
Франківську становив 102%, такого показника не було у жодному обласному центрі Західної 
України.

З резервного фонду міського бюджету виділено 156 тис. грн., це 50 тис. грн.. сім’ї Лехкар 
Д. М. (вул. Страчених націоналістів, 5/6,  19.08.2016 року), яка понесла значні матеріальні збитки 
внаслідок пожежі у її квартирі, 36 тис. грн. сім’ям мікрорайону Опришівці, які постраждали вна-
слідок буревію (20.06.2016 року), тощо.

З метою запобігання переохолодження громадян в осіньо-зимовий період 2015-2016 роки 
на базі ЦМКЛ та Будинку нічного перебування створено стаціонарні та цілодобові пункти обігріву, 
де громадяни можуть відігрітись, отримати медичну чи соціальну допомогу.
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ХV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОЇ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ  
ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

Івано-Франківська міська рада розпочала реалізацію комплексних заходів, які мають на 
меті впровадження новітніх реформ в діяльності органів влади. Одним з найважливіших напрям-
ків виконавча влада визначила підвищення надання якості послуг населенню, їх результатив-
ності, впровадження нових технологій, здатних відкрити  широкі можливості для забезпечення 
прозорості та більш відповідальних стосунків між владою та громадою Івано-Франківська.

1. ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ 

З метою забезпечення прозорості 
роботи міської ради голосування депута-
тів міської ради на пленарних засіданнях 
переведено у поіменний режим, викорис-
товуючи електронну систему голосування 
«Віче». На офіційному веб-сайті Івано-
Франківської міської ради www.mrada.
if.ua забезпечено оприлюднення проектів 
та прийнятих рішень міської ради, опри-
люднюються протоколи пленарних засі-
дань міської ради та депутатських комісій, 
графіки прийому громадян керівництвом 
та депутатами міської ради. 

В звітному періоді відбулось 8 сесій Івано-Франківської міської ради, які складалися із 
9-ти пленарних засідань, на яких прийнято 386 рішень міської ради. Всі пленарні засідання тран-
слювались на офіційному веб-сайті. За вказаний період організовано 45 засідань  профільних 
депутатських комісій Івано-Франківської міської ради.

З метою постійного діалогу з громадськістю міста забезпечено функціонування офіцій-
ної сторінки Івано-Франківської міської ради у соціальній мережі facebook — www.facebook.com/

mrada.if.ua.
З метою сприяння участі громадян 

у вирішенні питань місцевого значення, 
здійснення громадського контролю за 
діяльністю органів місцевого самовряду-
вання територіальної громади міста, на-
лагодження ефективної взаємодії міської 
ради та її органів з громадськістю та вра-
хування громадської думки секретаріатом 
міської ради організовано проведення 
установчих зборів та сформовано склад 
громадської ради при Івано-Франківській 
міській раді.

2. ВІДКРИТІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Пріоритетним напрямком для виконавчого комітету та міської ради  є забезпечення мак-
симальної доступності, відкритості та прозорості в роботі. Реалізація інноваційних проектів, роз-
робка та актуалізація регламентуючих  документів,  дієва співпраця з громадою, активне залу-
чення до життя міста молоді, активних мешканців, громадських організацій дає відчутні резуль-
тати. Так, за підсумками  дослідження «Індекс демократичності міст» Івано-Франківськ увійшов 
до трійки найдемократичніших міст в Україні. Для формування індексу демократичності Асоці-
ацією міст України вивчалась діяльність  48 найбільших міст у рамках проекту USAID Україна 
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«Громадяни в дії». Щоб визначити, які з міст найбільше відповідають європейським стандартам 
відкритості, прозорості та підзвітності міської влади проаналізовано нормативно-правові доку-
менти, які регулюють механізми місцевої демократії та проведену роботу в цій сфері діяльності. 

До першої п’ятірки найдемократичніших українських міст увійшли: Чернівці — індекс де-
мократичності 78%, Чернігів — 61%, Івано-Франківськ — 56%. Наше місто за індексом демокра-
тичності випередило такі міста як  Тернопіль, Черкаси  (48%), Ужгород, Луцьк (47%), Львів (38%). 

Прозорість роботи виконавчого комітету забезпечувалась шляхом оприлюднення від-
критих даних на єдиному порталі використання публічних коштів  e-data, єдиному державному 
порталі відкритих даних data.gov.ua, в електронній системі публічних закупівель ProZorro. Впро-data.gov.ua, в електронній системі публічних закупівель ProZorro. Впро-.gov.ua, в електронній системі публічних закупівель ProZorro. Впро-gov.ua, в електронній системі публічних закупівель ProZorro. Впро-.ua, в електронній системі публічних закупівель ProZorro. Впро-ua, в електронній системі публічних закупівель ProZorro. Впро-, в електронній системі публічних закупівель ProZorro. Впро-
вадження таких методів роботи дозволяє зробити діяльність виконавчих органів більш публіч-
ною, і виконавчий комітет  надає цьому напряму роботи велику увагу. 

Для всебічного висвітлення  діяльності виконавчого комітету, його структурних підрозді-
лів, комунальних підприємств, установ та організацій, що діють на території міста, пріоритетним 
питанням інформаційної діяльності залишається наповнення офіційного веб-сайту актуальною, 
змістовною інформацією. Офіційний сайт міста Івано-Франківська є представництвом міста та 
міської влади в мережі інтернет, тому розроблена його оновлена версія з використанням новітніх 
технологій та в сучасному дизайні.

Дизайн веб-порталу адаптивний, що дозволяє працювати за допомогою, смартфону, 
планшету, ноутбуку або персонального комп’ютера.  Види і розміри шрифтів комфортні для пе-
регляду користувачами з обмеженими можливостями.

Високий рівень відвідувань — від 1500 до 2500 відвідувачів в день свідчить про високу 
популярність веб-сайту виконавчого комітету.  

Актуальність інформації, яка оприлюднюється на сайті, є досить високою — кожного 
дня  веб-сторінка поповнюється більш як 20 новими повідомленнями, відвідувачів сайту ціка-



65

вить база даних нормативних актів, щодня через інтернет-приймальню поступає в середньому 
3 електронних звернення.

З грудня  2015 року по вересень 2016р.  на веб-сайті виконавчого комітету розміщено 
5948 повідомлень (за грудень 2014-жовтень 2015р. — 5552), з них 3539 (3358) —  в розділі «Міс-
цеві новини», 823 (634) — в розділі «Анонси». 

 

3. ЯКІСНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА

Вагомий вклад у розвиток демократії у м. Івано-Франківську забезпечує функціонування 
Центру надання адміністративних послуг. Станом на 31.10.2016 р. у ЦНАП діє 214 адміні-
стративних послуг, що надаються структурними органами виконавчого комітету міської ради та 
центральними органами державної влади. 

Протягом І-ІІІ кварталу  2016 р. надано 45411 послуг.
Активно впроваджуються та використовуються у роботі новітні інформаційні технології. 

Функціонує офіційний сайт ЦНАП (www.cnap.if.ua), що містить інформацію про вичерпний пере-
лік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги чи документа дозвільного 
характеру. Для додаткової зручності, за допомогою «коду зворотного зв’язку», вказаного на су-
провідній  картці, громадяни мають змогу в режимі реального часу перевірити стан виконання 
замовленої послуги, а також зареєструватися на прийом, обравши  зручний день та час.

ЦНАП використовує технологію SMS- інформування. Всі замовники, що вказали при ре-
єстрації номер свого мобільного телефону, безкоштовно інформуються про готовність послу-
ги SMS- повідомленням. Інновація поширюється на всіх операторів мобільного зв’язку України, 
а також використовується електронна система управління чергою. Впроваджено відеоспостере-
ження.

З 21 вересня 2016 року Центр надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська за-
провадив сервіс оплати за адміністративні та дозвільно-погоджувальні послуги за допомогою 
платіжних терміналів, які встановлені на робочих столах адміністраторів та державних реєстра-
торів Центру надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська.

Скористатись терміналами можуть держателі карток міжнародних платіжних систем 
MasterCard, VISA, Простір, емітованих будь-яким банком світу. Також, платіжні термінали вста-
новлено у територіальних підрозділах ЦНАП м.Івано-Франківська за адресами вул.Галицька, 
124-А  (ТП «Пасічна») та вул.Гетьмана Мазепи, 185 (ТП «БАМ»).

З метою скорочення термінів надання адміністративних послуг, забезпечення на-
дання інформації мешканцям у строки, значно коротші за визначені законодавством, на 
офіційному веб-сайті ЦНАП функціонує «Електронний кабінет». З його допомогою можна 
замовляти послуги он-лайн, перелік яких значно розширений протягом року. На даний час меш-
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канцям міста Івано-Франківська доступно 26 таких послуг, 10 із яких надаються Державними 
органами. 

Також, з метою спрощення надання адміністративних та дозвільно-погоджувальних по-
слуг суб’єктам звернення через підключення адміністраторів ЦНАП до реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців, а також до реєстру речових прав на нерухоме майно, вирішено 
проблему необхідності подання паперових довідок. Скорочено терміни виконання адмі-
ністративних та дозвільно-погоджувальних послуг Департаменту комунальних ресурсів, за-
гального відділу та Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою.

Продовжує функціонувати інформаційно-консультаційний пункт для іноземців, що 
був відкритий у рамках реалізації проекту «Покращення надання адміністративних послуг 
населенню транскордонних регіонів шляхом створення мережі центрів надання адміні-
стративних послуг та розвитку співпраці Луцького Центру надання адміністративних по-
слуг, Івано- Франківського Центру надання адміністративних послуг та Люблінського Бюро 
обслуговування мешканців» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

З 17 по 26 листопада 2015 року у 40 містах України за методикою екзит-полу (на вихо-
ді з ЦНАП) проводилось опитування відвідувачів ЦНАП Фондом «Демократичні ініціативи імені 
Ілька Кучеріва» з залученням активістів ГО «ОПОРА» на замовлення Центру політико-правових 
реформ (м.Київ) в рамках проекту ПРООН «Поширення кращих практик недержавного моні-
торингу надання адміністративних послуг» за фінансової підтримки Європейського Союзу та 
Міністерства закордонних справ Данії.

За результатами опитування відвідувачі ЦНАП м.Івано-Франківська оцінили роботу Цен-
тру «Дуже добре» та Івано-Франківськ отримав перше місце у рейтингу міст України. Лідери: 
Івано-Франківськ — 91%; Луцьк — 75%; Одеса — 73%; Харків — 62,2%; Вінниця — 61.3%.

Проведено дослідження впровадження інструментів електронного урядування в органах 
місцевого самоврядування у 100 найбільших містах України реалізоване коаліцією неурядових 
організацій: ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», Асоціація міст України, Асоціа-
ція органів місцевого самоврядування «Міста електронного врядування України», ГО «Євро-
пейський діалог», Громадянська мережа «ОПОРА». За результатами громадського моніторингу 
у сфері надання адміністративних послуг та організації роботи ЦНАП, лідерами стали одразу 
п’ять міст — Вінниця, Івано-Франківськ, Київ, Луцьк та Харків.

Створюються центри надання ключових адміністративних послуг у кожному великому мі-
крорайоні міста. Так, вже відкрито 3  територіальні підрозділи Центру надання адміністративних 
послуг Івано-Франківська (в мікрорайоні Пасічна на  вул. Галицька, 124-А , на вул. Гетьмана Ма-
зепи, 185 та на вул. Івана Павла ІІ, 4).
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В територіальних підрозділах ЦНАП мешканцям міста доступні для замовлення 114 адмі-
ністративних та дозвільно-погоджувальних послуг. У територіальних підрозділах ЦНАП м.Івано-
Франківська працює електронна черга, система смс-інформування, а  також всі електронні сер-
віси, які функціонують у головному офісі ЦНАП м.Івано-Франківська (Незалежності, 9).

11 березня 2016 року рішенням Івано-Франківської міської ради № 57 створене Управ-
ління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради на яке покладено повнова-
ження виконавчих органів міської ради у сфері:  

— державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 
— державної реєстрації речових прав на нерухоме майна та їх обтяжень,
— питань реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання та ведення 

реєстру територіальної громади міста Івано-Франківська.
Управління надає послуги як фронт і бек офіс, використовуючи електронну чергу ЦНАП. 

За шість місяців управління забезпечило надходження до місцевого бюджету 829 756,68  гри-829 756,68  гри-  гри-
вень.

Здійснювалась державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, в цій сфері  нада-
но 4672 адміністративних послуг на загальну суму 397 109,78грн (з 1.04.2016р.), з них: реєстра-
ція права власності — 3336; запит про надання інформації –765; внесення змін до державного 
реєстру — 261; реєстрація іншого речового права — 120; реєстрація обтяження — 164 та інші 
послуги. 

В сфері державної реєстрації юридичних осіб та підприємців проведено 3640 реєстрацій-
них дій, в т.ч. 438 дій  — за принципом екстериторіальності, та видано 1080 витягів Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. За дер-
жавну реєстрацію за цей період до міського бюджету надійшло 252 308,00 гривень адміністра-
тивного збору. Зокрема, за звітний період зареєстровано 331 юридичних осіб, 761 фізичних осіб-
підприємців, зареєстровано припинення 52 юридичних осіб та 365 фізичних осіб-підприємців. 

Протягом 6 місяців 2016 року надано 16 864  адміністративних послуг з реєстрації міс-
ця проживання, зняття з реєстрації місця проживання та ведення реєстру територіальної 
громади міста Івано-Франківська, з них найбільш поширеними є реєстрація місця проживання/
перебування — 8621; зняття з реєстрації місця проживання/перебування — 7743; також попу-
лярною є послуга зняття з реєстрації місця проживання дистанційно — 611; а також інші послуги. 

Отримано сплаченого адміністративного збору на суму 180 338,90 грн. 

4. НАЛАГОДЖЕННЯ ПРЯМОГО ДІАЛОГУ З ГРОМАДОЮ МІСТА,  
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ПУБЛІЧНИХ ЗАПИТІВ

Секретаріатом міської ради здійснюється організація розгляду електронних петицій які 
надійшли до влади міста Івано-Франківська через портал www.petition.mvk.if.ua. Так, за період 
з 01.12.15р. до 31.10. 2016 року забезпечено розгляд та надання відповіді на 48 електронних 
петицій.

З метою надання найбільш запитуваної інформації мешканцям он-лайн та на виконання 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» на сайтах міста mvk.if.ua, міської ради  
http://www.mrada.if.ua розміщується та постійно оновлюється усі відомості, визначені 
обов’язковими для оприлюднення чинним законодавством. 

За період з грудня  2015 року по жовтень 2016р. у виконавчий комітет міської ради на-
дійшло 668 (697 — в 2015р.) запитів про публічну інформацію. З них 413  (334 — в 2015р.) 
надійшли поштою. Близько третини запитів —  253 за звітний період (363 — в 2015р.) надходять 
через інтернет-приймальню. Впровадження електронних сервісів для  спрощення спілкування 
з громадою стало дієвим та виправданим кроком, тому велика увага  в роботі виконавчого комі-
тету приділяється саме таким формам роботи. 

За звітний період надійшло 6712 звернень громадян, що у 1,6 рази більше, ніж за 
аналогічний період минулого року. З них: письмових звернень — 5959 (88,8%), скарг — 
136 (2%), пропозицій — 13 (0,2%), усних — 604 (9%). За звітний період виконавчим комітетом 
міської ради розглянуто 583 (6%) колективних звернень,  отримано 1127 (16,8 %) дублетних 
звернень громадян.
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Найбільше громадяни зверталися з питань: комунального господарства  та благоу-
строю — 2470 (36,8%) від загальної кількості, соціального захисту — 1814 (27%),  земельних 
відносин — 488 (7,3%), житлової політики — 383 (5,7 %), архітектури та містобудування — 293 
(4,4%), транспорту та зв’язку — 286 (4,3%), торгівлі — 82 (1,2%), освіти — 83 (1,2 %), сім’ї, дітей 
та молоді — 88 (1,3 %), культури — 46 (0,7 %), фінансової політики — 53 (0,8 %), забезпечення 
дотримання законності та охорони правопорядку — 32 (0,5 %), охорони здоров’я — 47 (0,7 %), 
праці і заробітної плати — 40 (0,6 %) тощо.

Від загальної кількості пропозицій, заяв та скарг 3581 (53,4 %) звернень вирішено пози-
тивно на користь громадян, роз’яснення 2828 (42,1 %) звернення, відмовлено 144 (2,1 %) 
і на контролі 159 (2,4 %) звернень.

Для розгляду до виконавчого комітету міської ради надійшло 1849 (27,5%  від загальної 
кількості) від: Уповноваженого Верховної Ради з прав людини — 2 звернення, Верховної Ради 
України — 4 звернення, Адміністрації Президента України — 3 звернення; Урядової «гарячої» 
лінії — 1502 звернення, Міністерства соціальної політики — 5 звернень, Антимонопольного ко-
мітету — 1 звернення, прокуратури міста — 56 звернень; облдержадміністрації — 239 звернень; 
обласної ради — 37 звернень.

193 (2,9 % від загальної кількості) звернень надійшло до виконавчого комітету міської 
ради від депутатів усіх рівнів, з них народних депутатів України — 37 звернень, від депутатів 
обласної ради — 2 звернення, від депутатів міської ради — 154 звернення. Відповіді на всі де-Відповіді на всі де-
путатські звернення надані у відповідності до чинного законодавства.

1241 звернення (18,5 %) отримано від  пільгових категорій населення (учасників війни 
та бойових дій, учасників АТО, одиноких матерів, осіб, які потерпіли від аварії на ЧАЕС). Акту-
альними залишаються питання  надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, при-
значення 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 місь-
кої ради побувало 604 (9%) громадян, з грудня 2015 року по  жовтень 2016 року в 2,7 рази 
збільшилась кількість усних звернень громадян. Основні питання, з якими зверталися містяни: 
комунальної політики та благоустрою — 416 (68,9%), житлової політики — 63 (10,4%), містобу-
дування, архітектури та культурної спадщини — 26 (4,3%), соціального захисту — 45 (7,5%), зе-
мельних   відносин — 28 (4,6%),  освіти — 7 (1,2 %), транспорту — 17 (2,8%), охорони здоров’я — 
2 (0,3%).

З метою вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян, впровадження но-
вих форм та методів роботи здійснюється порядок електронного запису мешканців міста до 
керівництва виконавчого комітету міської ради через офіційний веб-сайті міста. За звітний пе-
ріод цією послугою скористалося 18 містян. Як один з методів публічності, «відритого офісу»,  
в ЦНАП  здійснюється прийом громадян міським головою, керівниками структурних підрозділів 
виконавчого комітету міської ради. 

У звітному періоді проведено 11 «гарячих» ліній з керівництвом виконавчого комітету 
міської ради, де правом поспілкуватися скористалося 44 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 керівни-
цтвом виконавчого комітету міської ради за місцем проживання, зокрема, в сільських радах:  
Вовчинецькій, Хриплінській, Микитинецькій, Угорницькій, Крихівецькій, ЗОШ № № 10, 22, в ДМП 
«Івано-Франківськтеплокомуненерго», КП «Дирекція замовника», ВО «Карпати» та міській по-
ліклініці №  4.

В звітному періоді через Інтернет-приймальню  опрацьовано  409 електронних звернень 
громадян. Відповіді на електронні звернення надавались у визначений законом термін.

Виконавчий комітет і надалі буде працювати над пошуком шляхів удосконалення системи 
роботи із зверненнями громадян, впровадженням інноваційних форм організації ефективного 
діалогу влади та громадськості.
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5. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Досвід  незалежного розвитку України та світова практика переконують, що найбільш про-
дуктивним механізмом ефективного розвитку  будь-якої території, громадянського суспільства 
є  дієва співпраця органів влади та громади, заснована на довірі. З метою налагодження такої 
співпраці міською радою заснована та реалізується Програми розвитку місцевого самовря-
дування та громадянського суспільства на 2016-2020 роки. В лютому 2016 року проведено 
щорічний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського 
суспільства, участь в якому взяли 168 інститутів громадянського суспільства. Перемож-
цями конкурсна комісія визнала 89 проектів у п’яти номінаціях на загальну суму 3 800 тис. грн. 
(Фото 5, 6, 7). Найактивнішими учасниками  конкурсу Проектів щорічно стають органи самоорга-
нізації населення. В місті  створено та діють 61 ОСН: 59 будинкових комітети та 2 територіальні 
комітети —  квартальний комітет приватного сектора мікрорайону Пасічна та територіальний 
комітет мікрорайону Опришівці. 

Долучились до участі у конкурсі і сільські ради. Перемогу отримала Микитинецька сіль-
ська рада (проект «Активне дозвілля на вул. Ясеневій»), Хриплинська сільська рада (проект 
Збережи тепло Народного дому с. Хриплин»), Крихівецька сільська рада (проект «Підвищення 
безпеки дорожнього руху на нерегульованому пішохідному переході с.Крихівці шляхом впрова-
дження інноваційних рішень»). Для реалізації проектів сільські громади отримали по 100 тис. 
грн.

Запровадження таких конкурсів, коли громада села, мікрорайону, будинку має реальну 
можливість виграти кошти на вирішення важливих питань життєдіяльності активізує мешкан-
ців міста для утворення  нових органів самоорганізації. Так, за звітний період зареєстровано 5 
будинкових комітети, надається методична допомога в організації створення, надання повнова-
жень та діяльності органів самоорганізації населення ініціативній групі зі створення квартально-
го комітету «Гімназійний» та в районі вул.Макогона, Лермонтова, Кобилянської. Надається кон-
сультаційна допомога в підготовці органами самоорганізації населення нових редакцій положень 
для внесення їх в реєстр неприбуткових організацій згідно з вимогами Податкового кодексу.

 
6. ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД МІСЬКОЇ ВЛАДИ: ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РОБОТИ

Усвідомлюючи важливість впровадження новітніх реформ в діяльність органів влади, на 
сучасному етапі приділяється велика увага використанню інноваційних технологій з метою 
наділення громадян реальними можливостями критично вивчати діяльність влади і впливати на 
її рішення і дії.

В діяльності міської влади за звітний період запроваджено ряд важливих електронних 
сервісів:

— Система електронного документообігу «Діловод» почала впроваджуватись 
в 2012р. із створення Реєстру нормативних актів та електронних звернень. Сьогодні функціонує 
повноцінна система автоматизації управління документами і процесами, яка дозволяє мінімізу-
вати не тільки  документацію на паперових носіях, але і оптимізувати всі процеси  отримання, 
обробки, систематизації, узагальнення документації. В системі зареєстровано 135 користувачів 
та вона встановлена на 142 персональних комп’ютерах в 38 структурних підрозділах міської 
ради. Налічується 58 000 справ та документів, в тому числі вихідні, внутрішні  документи, звер-
нення, в тому числі і ті, що надходять через інтернет-приймальню, нормативні акти, запити для 
отримання публічної інформації. Цей програмний комплекс не має аналогів в Україні та став ді-
євим високотехнологічним і прогресивним кроком до суттєвого підвищення ефективності роботи 
органів влади.

— Портал «Бюджет участі».
З метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення 

діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, 
вирішення соціально значущих питань, активізації жителів м. Івано-Франківська  щодо участі 
у бюджетному процесі, запроваджено сервіс «Бюджет участі» та програму «Партиципаторне 
бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківськ».
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Завдяки цьому сервісу активні мешканці міста мають можливість долучатись до вирішен-
ня проблем Івано-Франківська, загальний обсяг партиципаторного бюджету визначався Івано-
Франківською міською радою і становив 500 000 грн.

Міські громадські об’єднання та міські осередки Всеукраїнських громадських об’єднань, 
які ведуть свою діяльність у місті, та громадяни подають свої проекти,  як покращити благоустрій 
територій міста, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи тощо. Такі  відповідно 
оформлені проекти  після схвалення  експертною групою проходять відбір шляхом голосування 
мешканців міста. Сервіс допускав можливість кожному користувачу проголосувати не більш як 
за один проект. Автоматичний підрахунок балів визначив переможців з поданих 80 проектів за 
рейтинговою системою:12 проектів стали переможцями та будуть профінансовані.

— Мобільний додаток «Універсам SMS”
В 2016 р. створено вже третій за рахунком мобільний додаток  «Універсам SMS», призна-SMS», призна-», призна-

чений для оперативного  SMS-інформування отримувачів послуг в ЦНАП про їх готовність. 
Громадяни, що подали свої документи в ЦНАП  та при  цьому вказали свій номер мо-

більного телефону,  автоматично інформуються про факт готовності послуги. Даний мобільний 
додаток може встановлюватись на смартфони та планшети з операційними системами Android 
та i

— Підписання меморандуму про співпрацю з BankID.
Відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Івано-Франківською міською ра-

дою та сервісом онлайн верифікації клієнтів через українські банки BankID. Підписання вперше 
в Україні відбулося в електронному вигляді з допомогою електронного цифрового підпису.

Завдяки надання доступу до даної технології міська влада змогла впроваджувати нові 
сервіси в сфері електронної демократії. Зокрема, стали можливими надання послуг в елек-
тронному вигляді. Запроваджено надання громадянам 26 послуг в електронному вигляді. Для 
замовлення послуги в електронному вигляді громадяни повинні зайти в розділ «Електронні по-
слуги» на сайті Центру надання адміністративних послуг http://www.cnap.if.ua та авторизуватись 
за допомогою BankID або акаунту «Персонального кабінету». Також дані послуги доступні на 
порталі державних послуг https://igov.org.ua/.

Авторизація користувачів в “Персональному кабінеті» відбувається з допомогою BankiD, 
електро  громадянина 
України у вигляді пластикової id-картки або акаунту, який формується працівником ЦНАП м. 
Івано-Франківська та зберігається в реєстрі користувачів персонального кабінету програмного 
комплексу «Універсам послуг».

Завдяки електронній ідентифікації м. Івано-Франківськ став першим містом, в якому 
призначення субсидій  на оплату житлово-комунальних послуг населенню відбувається 
в електронному вигляді в персональному кабінеті мешканця. А також існує нова електронна 
послуга отримання інформації про призначення субсидії.

— Сервер обробки відео з камер міста.
На території Івано-Франківської міської ради встановлено 52 відеокамери майже на усіх 

перехрестях доріг, в громадських місцях, площах, скверах та деяких дворах спальних районів.
Налаштовано сервер обробки відеопотоку з ip-камер міста, здійснення запису відео та 

організації відеонагляду у відповідних структурних підрозділах. Даний потік транслюється для 
чергової частини міського відділу поліції в м.Івано-Франківську.

В майбутньому планується придбання та встановлення професійного програмного забез-
печення для нагляду за безпекою в місті, яке дозволить  розпізнавати номери, скупчення людей, 
виявляти підрозрілі предмети, лежачих людей, фіксувати  рух на певній ділянці території, також 
буде можливість 3d розпізнавання марки та кольору транспортного засобу, фіксування перетину 
суцільної лінії, проїзду на заборонених знаках, сигнал світлофора. Передбачається в громад-
ських місцях, в межах дії відеокамер встановлення «тривожних кнопок» для оперативного реа-«тривожних кнопок» для оперативного реа-тривожних кнопок» для оперативного реа-» для оперативного реа-
гування на нештатні ситуації.
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7. СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 1580

Для швидкого реагування на нештатні ситуації в місті облаштовано систему відеонагляду 
в службі оперативного реагування 1580.

Зокрема змонтовано відеостіну та облаштовано ситуаційний центр з виводом відеопо-
току з камер міста. Встановлено програмне забезпечення, що дозволяє переглядати відеопотік 
з камер міста, переглядати відеозапис з камер, який записаний за останні 15 днів.

Завдяки запровадженню даного ситуаційного центру виявляються та вживаються заходи 
для  ліквідації поривів мереж водопостачання та каналізації, ям на дорозі, звалищ  сміття, зрізки 
дерев, чагарників та трави, умисного пошкодження комунального майна. Центр дозволяє фіксу-
вати факти і деталі викрадення машин та інших криміногенних ситуацій. 

— Реєстр протоколів та постанов про порушення законодавства.
На базі програмного комплексу «Універсам послуг» Центру надання адміністративних 

послуг створено реєстр постанов та протоколів про порушення законодавства, а саме в частині 
адміністративних правопорушень. 

Реєстр позволяє фіксувати порушення законодавства громадянами та при отриманні по-
слуг визначати міру порушення та призначати певний вид стягнення за протоколом чи постано-
вою, якщо порушення було неодноразовим.

— Он-лайн голосування з ключових для міста та локльних питань
Запровадження он-лайн голосування допомагає приймати  виважені рішення за участю 

громадськості з важливих питань життя міста. Зокрема, нещодавно завершено он-лайн голосу-
вання за назву нового мосту через Бистрицю Солотвинську, яке організоване за допогою модуля 
соціальної мережі Facebook. Результати голосування також відображаються в онлайн ре-
жимі, таким чином  більшість голосів отримала назва мосту «Галицький» . 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Ефективність управління містом  у сучасних умовах значною мірою залежить від можли-
вості оперативного створення електронних документів, контролю за їх виконанням, збереження, 
пошуку і використання. Впровадження електронного реєстру всіх нормативних актів,  спрощення 
можливості громадян звернутись з заявою, пропозицією, скаргою через  Інтернет-приймальню, 
впливати на прийняття урядових рішень через сервіс Електронних петицій   стало першим кро-
ком до формування нової системи документообігу. В 2016р. впроваджено електронну систему 
документообігу «Діловод», яка дозволила автоматизувати управління документами і процесами. 
В системі можна оперативно та дієво здійснювати контроль за виконанням документів, отриму-
вати інформацію про діяльність структурних підрозділів шляхом діяльності підсистеми звітів, 
здійснювати пошук, контроль за виконанням  будь-якого вхідного чи вихідного, внутрішнього 
документа.  Ці нововведення  дозволяють суттєво підвищити результативність  роботи, дають 
можливість скоротити часові витрати на розв’язання проблемних питань, автоматичний контр-
оль виконання документів, підвищує якість роботи виконавців, робить результати підготовки до-
кументів більш прогнозованими і керованими.

З грудня 2015 року по 31 жовтня 2016 року документообіг в цілому становив — 22717 до-
кументів. У тому числі: 7986 — вхідна кореспонденція, 2188 — вихідна кореспонденція, 3895 — 
прийнятих документів (рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського го-
лови).

За звітний період відбулось 25 засідань виконавчого комітету, зареєстровано 801 рі-
шення виконавчого комітету міської ради, більшість рішень приймались з житлово-комунальних 
питань (143), архітектури і містобудування (98),  опіки і піклування (61), фінансових (54), земель-
них відносин (52) та інших. 

За грудень2015р.-жовтень-2016р. зареєстровано 2704 розпорядження міського голо-
ви з таких основних питань :  соціальної політики (112), економічного та інтеграційного розвитку 
(81), культурних (33), фінансових (32) та інших.  

Для належного впорядкування та зберігання архівних документів облаштовано і на-
повнено нове архівосховище документами міської ради та виконавчого комітету. Проведено екс-



72

пертизу та впорядкування архівних документів у Микитинецькій, Угорницькій сільських радах, 
Коледжі технологій та бізнесу, виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради.

Вперше прийнято на зберігання документи від Відділення Пенсійного фонду у м. Івано-
Франківську та Івано-Франківського міського управління юстиції. Виявлено і передано до Дер-
жавного архіву Івано-Франківської області 15 справ Фінансового відділу виконавчого комітету 
Станіславської міської ради за 1944-1955 роки, що стосуються конфіскованого майна у репре-
сованих осіб.

На зберігання до архівного відділу прийнято 894 справи від установ у яких утворюються 
документи Національного архівного фонду постійного зберігання та 742 справи від 36 організа-
цій і установ які припинили свою діяльність. За різними довідками до архівного відділу зверну-
лось 908 юридичних і фізичних осіб.

Станом на 01.12.2016 р. в архівному відділі на зберіганні знаходиться  45 фондів постій-
ного зберігання та 710 особового складу, в яких 29219 справ,  в тому числі: документів постійного 
терміну зберігання 16522 та 12697 документів довгострокового зберігання.

9. КАДРОВА РОБОТА
Призначення на посади посадових осіб місцевого самоврядування проводилось у відпо-

відності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших норма-
тивних документів. За період, що аналізується проведено 7 засідань конкурсної комісії виконко-
му міської ради. Участь у конкурсах на заміщення вакантних посад взяли 53 особи.

Відповідно до розпорядження міського голови від 15.07.2016р. №  444-р «Про проведення 
перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»» проводиться перевірка стосов-
но керівників самостійних структурних підрозділів Івано-Франківської міської ради та посадових 
осіб місцевого самоврядування, які працюють у Івано-Франківській міській раді. Організовано 
проведення перевірок стосовно 191 посадової особи та  54 новопризначених осіб, 45 керівни-
ків підприємств, установ, закладів та організацій комунальної власності міста Івано-Франківська 
(службових осіб органів місцевого самоврядування).

Утворено управління з питань держархбудконтролю, яке на даний час надає 5 адміністра-
тивних послуг.  Також відповідно до Закону України від 26.11.2015р. № 834-VIII «Про внесення 
змін до Закону України «Про державну  реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень» та деяких інших законодавчих актів  України  щодо децентралізації  повноважень з дер-
жавної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень в структурі виконавчих органів влади 
створено управління реєстраційними процедурами Івано-Франківської міської ради.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» проведено організаційні заходи 
щодо своєчасного подання працюючими та звільненими з посад посадовими особами місцевого 
самоврядування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за 2015 рік.

На базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри-
ємств, установ і організацій підвищили кваліфікацію 61 особа.

Скеровано на навчання до Івано-Франківського національного технічного університету на-
фти і газу за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна 
служба» галузі знань «Державне управління» 14 осіб, із них 6 — працівників виконкому міської 
ради та 8 — працівників самостійних структурних підрозділів виконкому міської ради. 

Протягом звітного періоду у відділах і управліннях виконкому міської ради пройшли прак-
тику 48 студентів вищих навчальних закладів м.Івано-Франківська, м. Одеси, м. Києва, м. Чер-
нівці та м. Львова.

З ініціативи міського голови та секретаріату міської ради, з метою залучення молоді 
міста до управління містом організовано набір на стажування у структурних підрозділах Івано-
Франківської міської ради молодих людей за проектом «Молодь і влада». 

Підготовлено 189 розпоряджень міського голови про нагородження грамотами виконко-
му міської ради, відзнаками, подяками міського голови та грошовими преміями. З нагоди про-
фесійних свят, ювілеїв, за вагомий внесок в розвиток міста вручено  6 відзнак міського голови, 
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161 відзнаку міського голови «За честь і звитягу», 256 грамот виконкому міської ради, 724 подяк 
міського голови. Грошовими преміями нагороджено 307 осіб. 

10. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
Постійно ведеться персоніфікований облік виборців в автоматизованій інформаційно-

телекомунікаційній системі, яка призначена для зберігання та обробки даних, що містять відо-
мості 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 (міський відділ УМВС України в Івано-Франківській області,  
відділ з питань реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання та веден-
ня реєстру територіальної громади м. Івано-Франківська Управління реєстраційних процедур 
Івано-Франківської міської ради, відділ ДРАЦС ІФ МУЮ, військові частини, установа виконання 
покарань, будинок нічного перебування з обліку бездомних громадян, міський орган охорони 
здоров’я (ЦМКЛ), Івано-Франківський міський суд).  

За звітний період відділом  Державного реєстру виборців прийнято, перевірено, заванта-
жено та опрацьовано 242 вхідні відомості періодичного поновлення персональних даних Дер-
жавного реєстру виборців. Зокрема, включено до Реєстру  1846 виборців, яким виповнилося 18 
років; 19 виборців набули громадянства України, зареєстрували своє місце проживання в АТО–
6548 виборців;  3223 зняті з реєстрації за місцем проживання в АТО,  внесено інші зміни в Ре-
єстр. Загалом станом на 27.10.2016 року внесено в базу даних Реєстру 19525 записів. В місь-
кому Реєстрі внесено дані про   184880 виборців, зареєстровано: 609 вулиць та 12682 будинки.

 На основі створеної електронної системи рейтингового оцінювання стану справ у відді-
лах ведення Державного реєстру виборців, робота відділу Реєстру у звітному періоді Службою 
розпорядника Реєстру щомісячно оцінювалась на відмінно.
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ЗВ’ЯЗАТИСЯ З МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ МОЖНА:
1. Зателефонувавши на прямий ефір:

— РАДІО «ЗАХІДНИЙ ПОЛЮС» — ЩОЧЕТВЕРГА О 18:10
— ТРК «ВЕЖА» — ЩОЧЕТВЕРГА О 18:15
— ОТБ «ГАЛИЧИНА» — ЩОЧЕТВЕРГА О 19:10
— ТРК РАІ — ЩОП’ЯТНИЦІ О 19:40

2. Записатися на прийом:
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

кожен перший понеділок місяця з 14:00 в ЦНАПІ 
(вул. Незалежності, 9)

ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
кожної п’ятниці з 14:00 — 16.00 в каб. міського голови 

(вул. Грушевського, 21)

3. Звернутися на сторінці у facebook


