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Про звіт міського голови про 

діяльність виконавчих органів 

Івано-Франківської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючись статтями 26, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт міського 

голови про діяльність виконавчих органів Івано-Франківської міської ради 

міська рада  
 

вирішила: 

 

1. Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Івано-

Франківської міської ради взяти до відома (додається). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова      Руслан Марцінків  
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Додаток  

до рішення Івано-Франківської 

міської ради 

від ______________ №___________ 

 

І. БЮДЖЕТ МІСТА 

Одним із основних завдань діяльності виконавчого комітету є 

реалізація державної фінансової політики на території міста, складає і 

забезпечення виконання міського бюджету та забезпечення надходжень до 

місцевого бюджету та ефективне використання коштів.  

 

1. Доходи  

За структурою міський бюджет складається із двох фондів (загального 

та спеціального) та міжбюджетних трансфертів (субвенцій з державного, 

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

Міський бюджет з власних доходів виконано за 9 місяців 2018 року до 

планових показників на 107,5 відсотка, у порівнянні з відповідним періодом 

минулого року надійшло більше на 204 529,3 тис.грн., або ріст + 21,8 

відсотка. 

Порівняння фактичних надходжень за 9 місяців 2017-2018 р.р. та 

виконання планових показників (млн.грн) 

 

 
Загальний фонд без урахування трансфертів до планових показників 

виконано на 105,8 відсотка, при плані в сумі 978 166,9 тис.грн., фактично 

надійшло 1 035 297,2 тис.грн., що на 184 079,1 тис.грн. більше, ніж у січні-

вересні минулого року., або ріст +21,6 відсотка. 

До спеціального фонду, без урахування трансфертів, надійшло 

107 611,1 тис.грн., при плані 84 531,2 тис.грн., у порівнянні з минулим 

роком дані надходження збільшились на 20 450,2 тис.грн., або ріст + 23,5 

+ 11,1% 
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відсотка. 

До загального та спеціального фондів із державного, обласного та 

інших бюджетів у вигляді субвенцій надійшло 973 305,1 тис. грн., при 

плані на 9 місяців 1 011 520,7 тис.грн., відсоток росту проти відповідного 

періоду минулого року становить +0,7 відсотка. 

Виконання доходів загального фонду у розрізі найбільших 

податків 

 
Аналіз виконання доходів у розрізі надходжень: 

– податку на доходи фізичних осіб фактично надійшло 647 145,1 

тис.грн. при плані 626 900,0 тис.грн., виконання склало 103,2 відсотка, 

порівняно з січнем-вереснем 2017 року - більше на 114 743,7 тис.грн., або 

+21,6 відсотки росту;  

- акцизного податку фактично надійшло 82 271,6 тис.грн., що 

становить 118,8 відсотка до планового показника на звітний період, що на 

14 812,8 тис.грн. більше, ніж у попередньому; 

- податок на майно: фактичне виконання 91 940,9 тис.грн. що 

становить 101,8 відсотка до плану на 9 місяців – 90 310,0 тис.грн., ріст +10,9 

відсотки; 

- єдиного податку за звітний період надійшло 153 617,2 тис.грн., 

виконання плану (135 000,0 тис.грн.) забезпечено на 113,8 відсотка. 

Порівняно з минулим роком поступлення цього платежу збільшились на 

33 274,4 тис.грн. (+27,6 відсотків), в основному, за рахунок збільшення суми 

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

мінімуму та мінімальної заробітної плати);  

- плата за надання інших адміністративних послуг – надходження у 

звітному періоді становлять 38 318,8 тис.грн., плановий показник виконано 

на 116,8 відсотка, проти минулого року. Надходження збільшились на 

18 724,1 тис.грн., що пов'язано із збільшенням надходжень за послуги 

оформлення закордонних паспортів; 
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- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності: 

фактично надійшло 10 785,6 тис.грн., що становить 103,7 відсотка до 

планового показника. У порівнянні з минулим роком надійшло більше 

орендної плати на 975,6 тис.грн. 

2. Видаткова частина 

Міський бюджет виконано на 68,1 відсотка до плану з урахуванням 

змін за 9-ть місяців (3 090 457,1 тис. грн.). Використання становить 2 103 

031,9 тис. грн., проти відповідного періоду минулого року ріст становить 

17,5 відсотка, в тому числі: 

- з видатків загального фонду (без субвенції із державного і 

обласного бюджетів) виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із 

врахуванням змін на 81,7 відсотка (затверджено на 9 місяців із врахуванням 

змін 850 615,3 тис. грн., використано 703 357,1 тис. грн.), що на 245 129,7 

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

становить 27,6 відсотка; 

- з видатків спеціального фонду (без субвенції із державного і 

обласного бюджетів) виконання забезпечено до річної затвердженої суми із 

врахуванням змін на 34,6 відсотка (затверджено на 9 місяців із врахуванням 

змін – 1 210 246,7 тис. грн., використано 418 951,2 тис. грн.), що на 109 682,7 

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

35,5 відсотка; 

-  субвенції з державного і обласного та інших бюджетів 

загального і спеціального фондів використано 980 723,6 тис. грн. при 

затвердженій сумі на 9 місяців із врахуванням змін – 1 029 595,1 тис. грн., 

або виконання складає 95,3 відсотка. Проти відповідного періоду минулого 

року 5,6 відсотки росту. 

-  
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- Структура виконання видатків (млн.грн) 

За рахунок субвенцій для міста на капітальні видатки передбачено 

19653,4 тис. грн., з них: державний бюджет 15 114,5 тис. грн., обласний 

бюджет 1 173,4 тис. грн., бюджет сільських рад 3 365,5 тис. грн. У цілому 

використано 14 286,4 тис. грн., або 72,7 відсотка до уточненого плану. 

Слід зазначити, що на даний момент головними розпорядниками 

бюджетних коштів здійснюється робота в напрямку забезпечення 

виконання передбачених робіт на поточний рік. 

 

ІІ. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА  

 

У 2018 році основні зусилля у сфері житлово-комунального 

господарства та транспортної інфраструктури були спрямовані на 

покращення благоустрою міста, здійснення капітальних ремонтів доріг, 

тротуарів та пішохідних зон, впровадження сучасних методів управління та 

обслуговування мешканців.  

 

1. Проведення капітального та поточного ремонту доріг 

Проведення поточного та капітального ремонту доріг – важливий 

напрям роботи. 

Зокрема, завершено роботи дорожнього покриття на площі 

Міцкевича, вулиць Лесі Українки, Любачівського, Станіславської, 

Карпатської Січі, дороги в районі «Тайко Електронікс», Тисменицької в с. 

Хриплин, Ольги Дучимінської, Княгинин, Паркової, Сухомлинського, 

Павлика. Тривають роботи з капремонту вулиць Гетьмана Мазепи, Слави 
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Стецько, Коперніка, Вовчинецької, Левинського, Військових ветеранів, 

Галицької, Макогона, Млинарської, Надрічної (старої частини), Марійки 

Підгірянки (на ділянці від вул. Стефаника до вул. Незалежності), 

Ушинського, Індустріальної, Республіканської. 

Значна увага цього року приділялася також поточному ремонту доріг. 

Зокрема, проведено поточний ремонт вулиці Євгена Коновальця на ділянці 

від вул. Січових Стрільців до аеропорту на загальну суму 2791,0 тис. грн. 

Ще 2375,4 тис. грн. було виділено на здійснення поточного ремонту доріг 

на інших вулицях міста. У рамках здійснення поточного ремонту 

проводилася забивка глибоких ям; ремонт асфальтобетонного покриття 

обладнанням для ямкового ремонту MADPATCHER; профілювання та 

коткування щебеневих доріг як з додаванням, так і без додавання нових 

матеріалів; ремонт та підняття люків; ремонт покриття з тротуарної плитки. 

 

2. Розвиток велоінфраструктури, капітальні ремонти 

тротуарів та пішохідних зон 

Велика увага в 2018 році була приділена здійсненню капітальних 

ремонтів тротуарів та пішохідних доріжок. З початку року уже завершено 

роботи з капітального ремонту на 12 об’єктах, ще 8 перебуває в роботі. 

Одним з найважливіших об’єктів щодо влаштування велоінфраструктури в 

місті стала реконструкція тротуару з влаштуванням велодоріжки на вул. 

Галицькій (парна сторона). Впродовж року практично вдалося провести 

реконструкцію тротуару та влаштувати велодоріжку на усій довжині вулиці 

Галицької від вул. Військових ветеранів до повороту на м. Галич.  

Проект реконструкції передбачав перерозподіл вуличного простору з 

урахуванням інтересів усіх учасників дорожнього руху. На усій довжині 

реконструйованої частини облаштовано безбар’єрне середовище та 

забезпечено доступність для усіх маломобільних груп населення. У 2017 

році розпочався проект реконструкції міського озера, в рамках якого 

передбачається створення зручної пішохідної зони, велодоріжки, 

озеленення території та влаштування зручних вуличних меблів. 

Серед капітально відремонтованих тротуарів та пішохідних зон у 

цьому році варто виділити на вулицях: Миколи Саєвича, Барнича, Євгена 

Коновальця (непарна сторона), на Пасічній (від зупинки до ресторану 

«Рів’єра»), Дорошенка (при вході в парк), Ботанічній. Тривають роботи з 

капітального ремонту пішохідної зони з влаштуванням велодоріжки на 

міському озері, тротуару на вул. Грюнвальдській та ін. 

 

3. Капітальні ремонти міжбудинкових проїздів 

Не менш важливим та успішним завдання стало здійснення 

капітальних ремонтів міжбудинкових проїздів та облаштування 

прибудинкових територій.  
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Впродовж року уже завершено капітальний ремонт 20-ти 

міжбудинкових проїздів та прибудинкових території, ще 27 - перебуває в 

роботі. Зокрема, відремонтовано двори: на вул. Молодіжній, 42-50; О. 

Сорохтея, 26; тротуару та проїзду до ДНЗ № 34 «Незабудка»; вул. Хіміків, 

4А; вул. Чорновола, 94; Тролейбусній, 12 – Юліана Целевича, 18; Гната 

Хоткевича, 69, 71,73, 75; Василя Стуса, 9, 7, 11, 11а, 13 та буд.194 в на вул. 

Вовчинецькій; Карпатській, 2, 4, 6, 8; Пулюя, 10, 10а; Миколайчука, 30; 

Євгена Коновальця, 132 А; Степана Бандери, 4-6; Чорновола, 143; капремонт 

міжбудинкового проїзду та прибудинкової території біля будинку № 4 на вул. 

Вовчинецькій; Гетьмана Мазепи, 52; Гетьмана Мазепи до буд. № 177 корп. 

1- 3, 175-Д; Галицькій, 32- Василіянок, 66, 66а; Пулюя, 3 та вул. Галицькій, 

91, 93; Довженка, 1, 1а; Національної Гвардії,16,18,20; Євгена Коновальця, 

106а. 

Також виконуються роботи з капітального ремонту прибудинкових 

територій та міжбудинкових проїздів на вулицях Галицькій, 132 корпус 1, 2, 

3; Сухомлинського, 4, 4А, 4Б, 6А; Бельведерській, 12-16; Вовчинецькій, 178; 

Івана Павла ІІ, 9, 12; Кардинала Любомира Гузара, 7А, а також тротуару та 

прибудинкової території на вул. Молодіжній, 44-48.  

 

4. Поточні та капітальні ремонти житлового фонду. 

Освітлення фасадів історичних будівель 

Одразу за кількома Програмами проводилися роботи з капітального 

та поточного ремонтів житлового фонду. Зокрема, продовжувалася 

започаткована попереднього року практика співфінансування робіт у 

будинках ОСББ. На ці цілі в міському бюджеті було передбачено 1,0 млн. 

грн. Станом на 25.10.2018 року завершено роботи по 2-х об’єктах, ще по 3-

х роботи тривають.  

Одним із напрямків підтримки ОСББ, започаткованим у 2018 році, 

стало відшкодування за кредитами, залученими ОСББ у кредитно-

фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів. 

Зокрема, в міському бюджеті на 2018 рік було передбачено 100,00 тис. грн., 

з яких станом на 25.10.2018 року відшкодовано 63,9 тис. грн. ОСББ 

«Набережна, 32» на кредит із заміни вікон у місцях загального 

користування. До кінця року планується відшкодування ОСББ «Паркове, 2» 

за кредит для проведення робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових 

систем опалення у розмірі 28,5 тис. грн. 

Крім того, вже традиційно проводилася координація та технічний 

супровід виконання Програми переможців міського конкурсу програм та 

проектів, більшість з яких теж стосувалося поточних та капітальних робіт 

житлового фонду ОСББ. В 2018 році таких об’єктів було 24 на загальну суму 

1597,00 тис. грн.  
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Також чимало робіт зроблено за рахунок коштів Програми 

парципаторного бюджетування та коштів депутатського фонду. Крім того, 

роботи на понад 20 об’єктах виконані повністю за рахунок коштів міського 

бюджету, на капремонт яких в 2018 році було виділено 1700,00 тис. грн. 

У 2018 році продовжувалися роботи з підсвітки фасадів історичних 

будівель. Зокрема, цього року завершено розпочаті в 2017 році роботи з 

підсвітки Вірменського костелу (голуба церква), міської ратуші та 

навчального корпусу Медуніверситету. У даний час на експертизі перебуває 

проектно-кошторисна документація з підсвітки ще двох об’єктів: міської 

поліклініки за адресою Франка, 30 та будинку на вул. Грушевського, 1. 

 

5. Заходи щодо розвитку та реформування житлово-

комунального господарства 

В умовах обмеження ресурсів місцевих бюджетів важливе значення 

має пошук та залучення додаткових джерел фінансування. У 2018 році 

основна робота спрямована на реалізацію кількох важливих проектів для 

реформування житлово-комунального господарства міста.  

 Зокрема, у відповідності до угоди, укладеної між Регіональним 

екологічним центром для Центральної та Східної Європи (РЕЦ) та 

Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою 

проводилась робота над реалізацією проекту «Створення системи 

енергоменеджменту та моніторингу на ДМП «Івано-Франківськтепло-

комуненерго» (Встановлення системи диспетчеризації та моніторингу)», 

який реалізовувався за грантові кошти РЕЦ (Норвегія) в рамках проекту 

РЕЦ «Місцеві ініціативи для сталої України – LINK». 

З метою виконання проекту впроваджено:  

- систему енергоменеджменту на ДМП «Івано-Франківськ-

теплокомуненерго»;  

- проведено навчання щодо впровадження системи 

енергоменеджменту та моніторингу на ДМП «Івано-Франківськ-

теплокомуненерго»; 

- розроблено стратегічний план розвитку ДМП «Івано-Франківськ-

теплокомуненерго» на 2018-2022рр.; 

- встановло систему зчитування та передачі даних для показників 

комерційного обліку виробленої теплової енергії, споживання холодної 

води, електроенергії та газу (система моніторингу енергоносіїв);   

- придбано обладнання для обробки даних та лічильники холодної 

води з імпульсним виходом; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію для 

реконструкції котелень на вул. Незалежності, 95а та Матейки, 34 та 

підключення нових споживачів до центрального теплопостачання ДМП 

«Івано-Франківськтеплокомуненерго». 
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У рамках проекту Європейського банку реконструкції та розвитку 

«Підтримка інвестицій у систему сталого управління твердими побутовими 

відходами та їх переробки в Україні» проведено ряд робочих зустрічей на 

запрошення ЄБРР з експертами компанії Rambol та розроблений план 

приведення діючого полігону у відповідність до екологічних вимог. Також 

розроблені рекомендації щодо запровадження нової моделі поводження з 

ТПВ у місті та області в цілому.  

Не менш важливим напрямком роботи є участь представників 

Департаменту у робочій групі реалізації проекту «Підвищення 

енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківськ» (І та 

ІІ етапи), який реалізовується за підтримки НЕФКО (Північна Екологічна 

Фінансова корпорація) та Фонду E5P. 

У рамках виконання І-го етапу проекту, який включає 7 закладів 

(дитячі дошкільні заклади № 4, 16, 18, 23, 33, 36 та навчально-

реабілітаційний центр) підготовлені квартальні звіти про виконання проекту 

за кожним закладом окремо та в цілому по видах робіт; звіти в АТ 

«Ощадбанк» та для НЕФКО. 

У рамках впровадження ІІ-го етапу проекту, який охоплює 44 заклади 

освіти (14-ть ДНЗ, 20-ть ЗОШ, школа-садочок № 6, гімназії № 1, 2 та 3, 

природничо-математичний ліцей, приміщення Департаменту освіти та 

науки, три заклади культури, поліклініка № 4), підготовлено План закупівлі 

Проекту. Проведені тендери для капітального ремонту загальноосвітніх 

шкіл № 8, 13, 22, 25, НВК, школи-гімназії № 3 та поліклініки № 4. 

З метою покращення матеріально-технічного стану комунальних 

підприємств проведена закупівля спецтехніки. Зокрема, для потреб 

аварійної служби КП «Муніципальна інвестиційно-управляюча компанія» 

придбано два автомобілі Fiat Doblo. Також проведено закупівлю та укладено 

угоди для придбання двох спеціалізованих автомобілів (автовишок) для КП 

«Івано-Франківськміськсвітло». Поставка даної спецтехніки очікується до 

кінця року.  

 

6. Будівництво та ремонт закладів соціальної сфери. 

Розвиток інфраструктури 

Значна увага приділяється розширенню мережі шкіл та дошкільних 

навчальних закладів. Так, впродовж звітного періоду завершено 

будівництво дитячого садка в селі Микитинці, розпочато будівництво 

дитячого садка в селі Крихівці, дошкільного навчального закладу в 

мікрорайоні «Каскад» та реконструкція дитячого садочка на вул. Гната 

Хоткевича, 11-А. 

Завершено капітальний ремонт спортивного майданчика з 

влаштуванням футбольного поля з штучним покриттям на території ЗШ № 

22.  
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Виконуються роботи з капітального ремонту спортивного майданчика 

із синтетичним покриттям на території ЗШ № 18 на вул. Тролейбусній, 7 та 

облаштування спортивного майданчика на території ЗОШ №16, 

спортивного поля зі штучним покриттям в ЗШ №25 та в ЗШ №19. 

Зауважимо, що в зазначеному періоді продовжила свою дію Програма 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту малих архітектурних 

форм дитячих спортивних та ігрових майданчиків у мікрорайонах та 

освітніх закладах м. Івано-Франківська. Вдалося виконати роботи на 

наступних об’єктах: 

- ігровий майданчик на вул. Івана Павла ІІ, 17 

(обладнання); 

- дитячий майданчик на вул. Симона Петлюри, 19; 

- дитячий майданчик на вул. Сорохтея, 37; 

- обладнання для ігрового майданчика на вул.Заклинських, 

8-13; 

- ігровий майданчик вул. Молодіжній, 41, 45 (обладнання); 

- ігровий майданчик вул. Молодіжній, 44 (обладнання); 

- обладнання для дитячо-спортивного майданчика на вул. 

Горбачевського, 40; 

- обладнання для дитячо-спортивного майданчика на вул. 

Пасічній, 20; 

- обладнання для дитячо-спортивного майданчика на вул. 

Федьковича, 88; 

- спортивний майданчик на вул. Вовчинецькій, 194 

(обладнання); 

- спортивно-ігровий майданчик на вул. Хоткевича, 50/1-

50/2-52/4 (обладнання); 

- спортивно-ігровий майданчик на вул. Сахарова, 30 - вул. 

Коновальця, 95 (обладнання). 

 

Окрім вищеназваних об’єктів, виконувалися роботи і на багатьох 

інших об’єктах міста. Серед найважливіших варто відмітити два об’єкти на 

міському озері на вул. Гетьмана Мазепи: реконструкція «станції для 

моржів» та капітальний ремонт станції для човнів. Проектом передбачено 

облаштування переодягальні, нових сходів виходу до води, підпірних стінок 

та нового спортивного інвентаря (шведська стінка, бруси, турніки та лавка 

для пресу). 

Проект з капітального ремонту станції для човнів передбачає 

проведення робіт з облаштування покриття пірсів декінгом. Також для 

більш зручного відпочинку мешканців тут буде влаштовано східці до 

прокатних човнів.  

Важливим напрямком діяльності у 2018 році стало виконання 

«Програми розвитку мережі громадських вбиралень у м. Івано-

Франківську». Для виконання поставленої мети та створення для населення 
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необхідних санітарно-гігієнічних вимог, у 2018 році завершено роботи з 

влаштування модульної громадської вбиральні на вулиці Грушевського 

(поруч стоматологічного корпусу Медичного університету), вартість якої 

становить 830,711 тис. грн. Вбиральня пристосована для людей з 

особливими потребами, також довідкова інформація надрукована з 

використанням шрифта Брайля. Обидві кабіни обладнані кнопками 

екстреного виклику. Окрім звичних зручностей у вбиральні також є 

пеленальний столик для немовлят. Приміщення туалету має батареї 

обігріву. 

До кінця року планується встановити аналогічну громадську 

вбиральню на вул. Валовій. 

Варто відмітити також виконання робіт з капремонту контейнерних 

майданчиків та облаштування до них під’їзних шляхів. Зокрема, уже 

завершені роботи на контейнерному майданчику на вул. Вінницькій, 9. 

Також укладено угоду на встановлення першого в місті підземного 

контейнерного майданчика на вул. Грушевського. 

Завершено роботи з капітального ремонту під’їзної дороги до 

контейнерного майданчика за адресою Степана Бандери, 12. Ще 4 

аналогічних об’єкти перебувають в роботі.  

 

7. Впровадження енергоощадних технологій 

В умовах постійного зростання цін на основні види енергоресурсів, 

особливої актуальності набувають питання енергозбереження та 

підвищення енергоефективності в закладах та установах, що фінансуються 

з міського бюджету. 

З метою фінансування впровадження енергозберігаючих заходів в 

бюджетних закладах міста триває співпраця з Північно екологічною 

фінансовою корпорацією НЕФКО.  

Проведено процедури закупівель та укладено 4 контракти на 

виконання капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів, 

фінансування трьох з яких здійснюється за рахунок коштів кредиту, 

отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), а 

саме: 

 капітальний ремонт ДНЗ №18 «Зернятко» на вул. Івана 

Павла ІІ, 14 у м. Івано-Франківську; 

 капітальний ремонт ДНЗ №16 «Сонечко» на вул. Короля 

Данила, 15а у м. Івано-Франківську;  

 капітальний ремонт ДНЗ №23 «Дударик» на вул. 

Сухомлинського, 10а у м. Івано-Франківську; 

 капітальний ремонт ДНЗ №36 «Віночок» на вул. 

Целевича, 16а у м. Івано-Франківську; 

 капітальний ремонт ДНЗ №4 «Калинова сопілка» на вул. 

Вовчинецькій, 133 у м. Івано-Франківську;  
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 капітальний ремонт ДНЗ №33 «Кристалик» на вул. 

Вовчинецькій, 198а. 

 капітальний ремонт навчально-реабілітаційного центру на 

вул. Гната Хоткевича, 52а у м. Івано-Франківську.  

А також підписали контракт з використанням грантових коштів, що 

надаються Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності 

та довкілля.  

 

ІІІ. ВИКОНАННЯ РОБІТ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ 

У сфері благоустрою м іста основною метою роботи залишається 

покращення зовнішньої привабливості міста, створення комфортного та 

зручного середовища не тільки в центральній частині міста, а й в усіх його 

мікрорайонах.  

 

1. Озелення міста. Влаштування газонів 

Важливим елементом благоустрою є озеленення міста. На послуги зі 

зрізки аварійних дерев, формування крон дерев та садіння нових дерев і 

кущів виділено 9681,6 тис. грн., що на 4764,7 тис. грн. більше, ніж у 2017 

році. Впродовж 2018 року зрізано 670 аварійних дерев, проведено обрізку 

та формування крон дерев на вулицях міста, вздовж ліній електропередач та 

поблизу світлофорних об’єктів. Зокрема, проведено обрізку нижніх гілок на 

511 деревах, формування крон – 350 дерев та обрізку дерев на виконання 

звернень мешканців – 305 шт. Впродовж 2018 року висаджено понад 1000 

дерев.  

Особливим став підхід до висадки дерев у центральній частині міста 

на відреконструйованих вулицях. На цих локаціях вперше в місті висаджені 

дерева висотою 4-5 метрів.  

Також впродовж року висаджено 7000 кущів бірючини для 

формування живоплоту вздовж велодоріжки на набережній ім. В. 

Стефаника. 

Велика увага приділялася утриманню клумб та зелених зон. На ці цілі 

з міського бюджету в 2018 році виділено 4000,0 тис. грн., що на 200,0 

тис.грн. більше, ніж у 2017 році. 

Важливим елементом у галузі благоустрою міста в 2018 році стало 

проведення вертикального озеленення, яке здійснювалося на вулицях 

Незалежності та Галицькій з встановленням на опорах термочаш для вазонів 

та висадженням у них квітів сульфінії. Термочаші забезпечують комфортне 

проростання вазонів з постійною підживою вологи, оскільки містять два 

фільтри на дні чаші, завдяки цьому полив здійснюється 1 раз на 10 днів. 

На влаштування газонів у 2018 році в міському бюджеті передбачено 

1071,0 тис. грн. Станом на 25.10.2018 року завершено роботи на 6-ти 

об’єктах. Ще 2 перебувають у роботі. Зокрема, завершено влаштування 
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нових газонів у сквері на вул. Княгинин, Галицькій, у лунках дерев - на вул. 

Тринітарській та Незалежності.  

 

2. Влаштування елементів благоустрою 

На встановлення МАФ та інших елементів благоустрою на 2018 рік 

передбачено 3685,1 тис. грн. Більшість коштів направлено на влаштування 

лавок, урн та елементів благоустрою. Всього за 10 місяців встановлено 53 

лавки та 55 урн. Роботи тривають і надалі. 

 

3. Контроль у сфері благоустрою 

З метою забезпечення належного контролю за дотриманням Правил 

благоустрою міста Івано-Франківська за 10 місяців складено 1133 

протоколи, що на 177 більше за аналогічний період минулого року, в тому 

числі: 

- за самовільне розміщення елементів зовнішньої реклами – 157; 

- за невідповідність вивісок встановленим вимогам – 114; 

- за торгівлю у невстановлених місцях – 418; 

- за розклеювання оголошень у невідведених місцях – 110; 

- за нанесення шкоди зеленим насадженням – 26; 

- незаконне розміщення МАФ та ТС – 86; 

- засмічення території, неналежне прибирання та утримання об’єктів 

благоустрою – 218. 

- спалювання сухої рослинності – 4. 

Також складено 6255 приписів про усунення порушень вимог 

законодавства про благоустрій, проведено 272 демонтажі з них: 

- рекламних конструкцій – 97; 

- гаражів – 54; 

- тимчасових споруд – 27; 

- металевих конструкцій – 4; 

- вивісок – 86; 

- літніх майданчиків – 2; 

- біг-бордів – 2. 

Відділом Муніципальної інспекції з благоустрою видано 403 

аварійних ордери, з яких 326 закрито, та 121 плановий ордер, з яких 102 

закрито. Інспекторами складено 109 протоколів про адміністративне 

правопорушення за виконання земляних робіт без ордера, необгороджене 

місце розкопки, невчасне закриття ордера.  

 

IV. ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА 

Основним завданням виконавчого комітету у сфері розвитку 

транспортної мережі міста є контроль за якістю надання послуг перевезення 

пасажирів громадським транспортом, організація заходів щодо безпеки 
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руху, контроль за діяльністю операторів паркувальних зон та майданчиків 

для паркування. 

Загальна кількість транспортних засобів (автобусів), які обслуговують 

міські маршрути, складає 215 одиниць, з них – 24 одиниці великого класу 

на маршрутах: № 22 – 10 автобусів, № 27 – 6 автобусів, № 28 – 8 автобусів. 

Мережа громадського транспорту нараховує 30 автобусних та 6 

тролейбусних маршрутів. 

 

1. Організація роботи щодо вдосконалення маршрутної 

мережі міста 

Робота управління направлена на вдосконалення міської маршрутної 

мережі пасажирських перевезень, впорядкування організації дорожнього 

руху у місті, підвищення якості пасажирських перевезень, безпеки руху 

транспорту та безпеки пасажирів. 

Враховуючи пропозиції мешканців міста та за результатами 

обстеження пасажиропотоків змінено наступні маршрути: 

 1. Маршрут № 39 «с. Угорники – Обласна лікарня». 

 2. Маршрут № 40 «м-н «Каскад» - Автостанція № 3». 

3. Маршрут № 44 «Обласна лікарня – Меблева фабрика». 

Впроваджено три комунальних маршрути: 

 1. Маршрут № 27 «м-н «Каскад» - вул. Пулюя». 

 2. Маршрут № 41К «м-н «Каскад» - Онкодиспансер». 

 3. Маршрут № 55 «с. Крихівці – Вокзал». 

Управлінням транспорту та зв’язку проведено конкурс для 

забезпечення спеціальних перевезень мешканців міста до садово-городніх 

масивів. Автобуси курсували у період з 12.04.2018р. по 31.10.2018р. 

Умови перевезень: 

- безкоштовний проїзд (з обов`язковим пред`явленням посвідчення) 

усіх пільгових категорій пасажирів відповідно до чинного законодавства; 

- вартість проїзду для інших пасажирів – 4.00 грн. 

Маршрути, за якими курсували автобуси: 

1. Вокзал – Автоливмаш - ДБК (сади). 

2. АС-2 (Пасічна) – Хриплин. 

3. Вокзал – Дем`янів Лаз. 

4. Вокзал – об`їзна с. Рибне (дачі). 

5. Вокзал – Тисмениця (дачі). 

6. Вокзал – с. Крихівці. 

7. Вокзал – с. Черніїв. 

8. Вокзал – с. Старий Лисець. 

9. Вокзал – с. Тязів. 
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2. Забезпечення контролю за дотриманням договорів на 

перевезення 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про автомобільний транспорт», умовами 

Договору на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті 

загального користування міста Івано-Франківська, з метою забезпечення 

дотримання вимог щодо надання послуг з перевезення пасажирів у 

відповідності до вимог Порядку надання послуг з перевезення пасажирів у 

міському пасажирському транспорті загального користування міста Івано-

Франківська розпорядженням міського голови № 80 від 22.02.2016 року 

затверджено склад рейдової групи з контролю за дотриманням договорів на 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування міста Івано-Франківська. До перевізників, які порушили 

умови договору перевезення вжиті фінансові санкції. За звітний період 

роботи управління на перевізників складено 139 актів про порушення умов 

договору на загальну суму 118150,00 гривень.  

Відповідно до розпорядження міського голови від 29.11.2016 року № 

806-р «Про затвердження складу громадських інспекторів з контролю за 

роботою громадського транспорту міста Івано-Франківська» управлінням 

транспорту та зв’язку спільно з громадськими інспекторами здійснено 80 

виїзних обстежень на маршрутах. При виявленні порушень умов 

договорів на перевезення пасажирів громадським транспортом на 

перевізників складалися акти та застосовувалися фінансові санкції у розмірі 

850 грн. за кожне встановлене порушення. 

 

3. Забезпечення безкоштовного перевезення пільгових 

категорій населення 

Відповідно до рішення від 22.03.2018 р. №296 «Про тарифи на проїзд 

у міському пасажирському транспорті загального користування» погоджено 

для перевізників, які здійснюють перевезення на міських автобусних 

маршрутах загального користування на підставі договору (надалі – 

Перевізники), граничний розмір тарифу на проїзд пасажирів у міському 

пасажирському автотранспорті загального користування у період доби з 

06.00 год. до 20.00 год. у розмірі 5, 00 грн., а у період з 20.00 год. до 23.00 

год. – у розмірі 6,00 гривень. 

Перевізники забезпечують з 10.00 год. до 16.00 год. без обмежень, до 

10.00 год. та після 16.00 год. у кількості 3 пільгових місця в кожному 

транспортному засобі, який обслуговує міські автобусні маршрути 

загального користування міста Івано-Франківська безоплатне перевезення 

пільгових категорій громадян, які мають право безоплатного проїзду в 

міському пасажирському транспорті загального користування.   
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Наразі, пільгу на безоплатний проїзд у громадському транспорті 

м.Івано-Франківська отримують такі категорій громадян:  

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

соціального захисту»: 
-інваліди війни; 

-учасники бойових дій. 

- згідно Закону Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: 
-особи- постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС— 1 категорії; 

-учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — 2 категорії; 

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

пов’язану з цією катастрофою. 

- згідно Закону України «Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист»: 
-ветеран військової служби; 

-ветеран органів внутрішніх справ; 

-ветеран державної пожежної охорони; 

-ветеран Державної служби спеціального зв’язку; 

-ветеран служби цивільного захисту; 

-ветеран Державної кримінально-виконавчої служби; 

-ветеран податкової міліції. 

- згідно Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей»: 
 -батьки військовослужбовця, який загинув, помер або пропав безвісті 

під час проходження військової служби; 

 -інвалід військової служби 

- згідно Закону України «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні»: 
 -реабілітовані (стаття 1)  

- згідно Закону України «Про охорону дитинства»: 
-дитина з багатодітної сім’ї 

- згідно Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні»: 
-інваліди 1 та 2 групи  

-діти – інваліди (1 супроводжуючий інваліда).  

Постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року № 

354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального 

користування» і від 16.08.1994 року № 555 «Про поширення чинності 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року № 354»: 
- передбачено право пенсіонерів за віком та інвалідів на 

безоплатний проїзд на міському пасажирському транспорті загального 

користування та приміських маршрутах. 
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Також відповідно до п. 2.3.3. Договору на перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування міста Івано-

Франківська перевізників зобов’язано здійснювати за рахунок власної 

господарської діяльності безоплатне перевезення пенсіонерів та пільгових 

категорій громадян на маршрутах загального користування з 10.00 год. до 

16.00 год. без обмежень, до 10.00 год. та після 16.00 год. безоплатне 

перевезення пенсіонерів та пільгових категорій громадян здійснювати у 

кількості 3 пільгових місця в кожному транспортному засобі, який 

обслуговує міські автобусні маршрути загального користування міста Івано-

Франківська.   

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 

23.02.2017 р. № 145 забезпечено пільговий проїзд учнів у міському 

пасажирському транспорті загального користування за наявності 

учнівського квитка: 

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

канікул; 

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

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

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, Івано-Франківської 

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

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22, за винятком вихідних, 

святкових днів і канікул; 

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

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

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 11 та Української гімназії № 1. 

  

4. Заходи щодо організації безпеки дорожнього руху 

Рішенням виконавчого комітету від 21.01.2016 р. № 48 створена 

міська комісія з безпеки дорожнього руху, на якій розглянуто  384 питання, 

за результатами яких управління транспорту та зв’язку сприяє наданню 

обов’язкових до розгляду та реагування рекомендацій відповідальними 

службами, установами та організаціями щодо пріоритетів у виконанні 

ремонтних робіт, встановлення дорожніх знаків, острівців безпеки, 

антикишень, нанесення дорожньої розмітки, засобів обмеження руху та 

паркування, примусового зниження швидкості, світлофорних об’єктів, 

організації місць зупинки та паркування, велосипедної інфраструктури. 

Організовано проведення 12 засідань міської комісії з безпеки 

дорожнього руху. 

Спільно з управлінням патрульної поліції міста проводиться 

моніторинг необхідності встановлення знаків, розмітки тощо. 

Протягом 2018 року Управлінням транспорту та зв’язку здійснено: 

Нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком на 

наступних вулицях: Незалежності (від вул. Лепкого до вул. Січ. Стрільців), 
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Залізничній, Романа Гурика, Володимира Великого, Пилипа Орлика, Ак. 

Сахарова-Київській (від вул. Степана Бандери до вул. Височана), 

Максимовича, Хмельницького, Джохара Дудаєва, Юліана Целевича, 

Хіміків, Гординського, Кармелюка, Вовчинецькій (кільце), Академіка 

Гнатюка, Манюха, Деповській, Йосипа Сліпого, Кисілевської, Короля 

Данила (від вул. Мазепи до вул. Вороного), О. Дучимінської, Сагайдачного, 

Гната Хоткевича, Вагилевича. 

Нанесення дорожньої розмітки фарбою на наступних вулицях: 
Надрічній, Матейка, Січ. Стрільців, Ак. Сахарова, Чорновола, Мельника, 

Галицькій, Привокзальній, Микитинецькій, Шпитальній, Степана Бандери, 

Мельничука, Бельведерській, Миру, Івана-Павла ІІ, Тисменицькій, 

Вовчинецькій (від вул. Симиренків до с. Вовчинець), Південному бульварі, 

Ребета, Пн. бульварі, Тролейбусній, Пасічній, Федьковича, Національної 

Гвардії, О. Довженка, Гетьмана Мазепи, О. Сорохтея, Євгена Коновальця 

(від вул. Сахарова до вул. Симона Петлюри), Калуському шосе, Симона 

Петлюри, В. Стуса (від вул. Івасюка до вул. Миколайчука). 

Нанесення дорожньої розмітки фарбою на пішохідних переходах 

на наступних вулицях: Мартинця, Береговій, Дорошенка, Шухевичів, 

Височана, Микитинецькій, Вороного, Купчинського, Тарнавського, 

Угорницькій, Блавацького, Військових ветеранів, Івасюка, Гончара, 

Коперніка. 

Нанесення дорожньої розмітки на велодоріжках та піктограм на 

наступних вулицях: Пулюя, Тичини, Грушевського, Франка, 

Новгородській, Довженка, Галицькій (від вул. Дністровської до моста через 

р. Бистриця Солотвинська), Північному бульварі (від вул. П. Мирного до 

кільця), Бельведерській (від вул. Вороного до вул. Південний бульвар). 

Встановлено дорожні знаки на наступних вулицях: Степана 

Бандери, Галицькій, Січових Стрільців, Бельведерській, Коновальця, 

Микитинецькій, Федьковича, Пасічній, Покутській, Коломийській, 

Височана, Шухевичів, Північному бульварі, Юності, Тисменицькій, 

Деповській, Миру, Вовчинецькій, Сагайдачного, Максимовича, 

Купчинського, Тарнавського, Привокзальній, Макухи, Горбачевського, 

Лепкого, Незалежності, Весняній, Слави Стецько, Української Дивізії, 

Чайковського, Пулюя, 24-Серпня, Низовій, Івасюка, Симоненка, 

Промисловій, Тролейбусній, Гетьмана Мазепи, Новгородській, Південному 

Бульварі, Короля Данила, Романа Гурика, Береговій, Володимира Великого, 

Національної Гвардії, Петлюри, В. Стуса, Залізничній, Гарбарській, О. 

Сорохтея, Надрічній, Довженка, Ковальській, Княгинин, Декабристів, 

Хриплинській, Мельничука, Ребета, Івана-Павла ІІ, Йосипа Сліпого, 

Дністровській, Грушевського, П. Мирного, Шевченка. Впродовж року 

встановлено 567 дорожніх знаків. 



19 

 

Встановлено сферичне дзеркало на перехресті вул. О. Дучимінської 

- Миру. 

Встановлено боларди на наступних вулицях: біля парку ім. Т. 

Шевченка зі сторони вул. Чорновола,126, Грушевського - Курбаса, 

Грушевського - Міцкевича, Мартинця – Лесі Українки, Старозамкової. 

Встановлено урни на зупинках громадського транспорту на 

наступних вулицях міста. Загалом встановлено 48 урн на зупинках 

громадського транспорту. 

Облаштовано освітлення нерегульованих переходів на наступних 

вулицях: Хіміків, 8, Євгена Коновальця (поворот на аеропорт), Коновальця-

Блавацького, Євгена Коновальця, 95, Хоткевича-Івасюка, Івасюка-

Хоткевича, В. Стуса (Гранд базар), Федьковича, 91 (Обласна лікарня), 

Степана Бандери - Слави Стецько, Ак. Сахарова-Мельника, Ак. Сахарова 

(Держкомзем), Грушевського-Петрушевича, Надрічній, 46В, Коновальця-

Матейка, Чорновола, 126-Нац. Гвардії, Привокзальній, Галицькій, 64.  

Встановлено світлофорні об’єкти на наступних вулицях: О. 

Довженка - Сухомлинського (навпроти магазину «Заравшан»), Галицькій – 

Юліана Целевича. 

Замовлено ПКД на встановлення світлофорів на перехресті вул. 

Євгена Коновальця – О. Сорохтея, Євгена Коновальця – Василишина – 

Довбуша, Чорновола – Ак. Сахарова – Гординського, Галицька – 

Горбачевського – Калуське шосе. 

Облаштовано острівець безпеки на вул. Степана Бандери. 

Облаштовано антикишеню на вул. Ак. Сахарова, 38 (зупинка біля 

спорткомплексу). 

Паркування. Затверджено п’ять схем організації дорожнього руху на 

майданчиках для платного паркування на вул. Бельведерській, вул. Л. 

Курбаса, вул. І. Франка, вул. Мельника, в тому числі схема І-паркувальної 

зони, розроблена Комунальним виробничим підприємством «Архітектурно 

- планувальне бюро-ІФ» та затверджена 16.08.2018 року Управлінням 

патрульної поліції в Івано-Франківській області. 

 

5. Заходи щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями 

Проведено наради з перевізниками, під час яких здійснено 

роз’яснювальну роботу щодо забезпечення перевезення учнів, пенсіонерів, 

пасажирів пільгових категорій, інвалідів. Підготовлено та замовлено до 

друку інформаційні листи щодо пільгових категорій, які мають право 

безкоштовного проїзду. 

На даний час курсує за маршрутами перевезення близько 28 таких 

автобусів. Низькопідлогові автобуси передбачені на маршрутах: 

- № 21 (Онкодиспансер - Вокзал) - 1 транспортний засіб; 

- № 22 (вул. Хоткевича – АС-2) - 10 транспортних засобів; 
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- № 24 (с. Хриплин – вул. Б. Хмельницького) - 1 транспортний 

засіб; 

- № 25 (Тролейбусне депо – Меблева фабрика) - 1 транспортний 

засіб; 

- № 28 (мікрорайон Каскад – АС-3) - 8 транспортних засоби; 

- № 30 (вул. Хоткевича – АС-3) - 2 транспортних засоби; 

- № 35 (вул. Симоненка – Європейська площа) - 1 транспортний 

засіб; 

- № 41 (мікрорайон Каскад – АС-3) - 1 транспортний засіб; 

- № 43 (вул. Симоненка – АС-3) - 1 транспортний засіб; 

- № 44 (Обласна лікарня – вул. Дудаєва) - 1 транспортний засіб. 

Спільно з громадською організацією «Біла тростина» визначено 

технічні особливості та проведено тендер і монтаж обладнання на 

маршрутах № 21, 25, 35, 40, 44, 48. Обладнано засобами внутрішнього та 

зовнішнього звукового оповіщення 44 автобуси. 

 

6. Встановлення зупинок міського громадського 

транспорту 

Від початку 2018 року встановлено 24 зупинки громадського 

транспорту. Розпочато роботи зі встановлення зупинки на вул. Симона 

Петлюри («УТОС»). До кінця 2018 року заплановано ще встановлення 3 

зупинок громадського транспорту за адресами: 

- вул. Джохара Дудаєва; 

- вул. Є.Коновальця («Опришівці»); 

- вул. Крихівецька (Церква Успіння Пресвятої Богородиці). 

Всього за 2017 та 2018 рік встановлено 53 нові зупинки 

громадського транспорту.  

 

V. МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА 

БУДІВНИЦТВОМ 

 

1. Робота над Генеральним планом. Контроль за дотриманням 

законодавства у сфері містобудування 

Одним із ключових завдань у 2018 році була розробка Генерального 

плану міста. Загалом у сфері видачі та контролю за містобудівними умовами 

проведено ряд заходів. Впродовж звітного періоду підготовлено та видано: 

- 150 містобудівних умов та обмежень об’єктам 

будівництва; 

- 194 будівельних паспортів. 

Організовано та проведено ряд громадських слухань щодо 

генерального плану міста. Розроблено детальні плани територій, проведено 
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ряд засідань містобудівних рад, розроблено інформаційні картки для 

прийому документів у ЦНАПі. 

У сфері містобудівного кадастру:  

- надано 598 висновків. 

- виготовлено та видано 2 495 довідок з містобудівного 

кадастру. 

- внесено 41 детальний план територій. 

Не менш важливою ділянкою у сфері містобудування є контроль за 

дотриманням законодавства. З цією метою підготовлено 114 проектів 

рішень міської ради, 26 – виконавчого комітету, присвоєно поштові адреси 

137 об’єктам.  

 

2. Збереження архітектурного середовища та охорони 

культурної спадщини 

Впродовж звітного періоду підготовлено 19 проектів рішень 

виконавчого комітету міської ради з питань зовнішньої реклами в м. Івано-

Франківську, в т.ч: 

- «Про розміщення зовнішньої реклами в м. Івано-Франківську» - 12 

рішень; 

- «Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами та вивісок» - 7 рішень. 

За фактом опрацьовано: 

- 41 тимчасовиий дозвіл на проведення рекламних акцій; 

- 133 місця розташування соціальної реклами. 

Погоджено 248 паспортів вивісок. Проведено 10 засідань ради з 

питань реклами. Продовжено 279 дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами. 

У ЦНАП надано 531 консультацію з приводу встановлення вивісок та 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

Окрім того, серед проведеної роботи у сфері благоустрою 

підготовлено ряд рішень:  

- «Про затвердження переможця конкурсу на спорудження 

пам’ятника «Вчителеві»; 

-  «Про склад конкурсного журі» для визначення переможців 

ескізних пропозицій Алеї пам’яті загиблих учасників АТО з Прикарпаття 

у Меморіальному сквері; 

- про встановлення меморіальної дошки Є. Нейку 

- про встановлення інформаційних стендів на алеї пам’яті 

загиблих учасників АТО з Прикарпаття у Меморіальному сквері на вул. А. 

Мельника. 

- про встановлення паркової скульптури «Жаба» на території 

парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. 

- «Про встановлення пам’ятника С. Г. Пушику». 

- 12 рішень про затвердження архітипів тимчасових споруд; 
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- 7 рішень про демонтаж тимчасових споруд; 

- 7 рішень про найменування/перейменування об’єктів 

благоустрою. 

Оформлено 54 паспорти прив’язки тимчасових споруд. Підготовлено 

14 інформаційних довідок. Опрацьовано 93 схеми розміщення 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг. Погоджено 126 

паспортів торгових майданчиків. Проведено конкурси на визначення 

переможця ескізних проектів пам’ятника Роману Шухевичу та пам’ятника 

«Вчителеві». Встановлено інформаційні стенди на алеї пам’яті загиблих 

учасників АТО з Прикарпаття у Меморіальному сквері на вул. А. Мельника. 

У сфері збереження культурної спадщини проводилося ряд заходів з 

питань впорядкування реклами, найменування та перейменування. 

Проводилося обстеження технічного стану об’єктів культурної спадщини 

центральної частини міста, проводилися роботи з демонтажу аварійних 

елементів пам’яток архітектури (Чорновола, 28, Січових Стрільців, 11). 

Впродовж 10 місяців виконувалися роботи з реставрації фасадів будинків на 

вулиці Шевченка, 22, 24, 30, 44, роботи з реставрації столярних елементів 

(дверей, брам) на пам’ятках архітектури (Гетьмана Мазепи, 23, 83, 

Шевченка, 22, 24, Грушевського, 42, Леся Курбаса, 8, 9, Січових Стрільців, 

54). Виготовлено проектну документацію на реставрацію фасадів будинків 

на вулиці Гетьмана Мазепи, 24, 28, Чорновола, 28, Грушевського, 38, 42. 

Завершується розробка (до 01.12.2018р.) проекту пристосування підвальних 

приміщень будинку міської ратуші на вулиці Галицькій, 4а під музей. 

Проводилася робота із фотофіксації вивісок та реклами на об’єктах 

культурної спадщини, проведення археологічних робіт у центральній 

частині міста.  

 

3. Діяльність у сфері контролю за будівництвом 

Основним завданням є реалізація державної політики з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю, що здійснюється в 

кількох стратегічно важливих напрямках шляхом державного архітектурно-

будівельного контролю та виконання дозвільних і реєстраційних функцій у 

сфері містобудівної діяльності. 

За звітний період надійшло 374 звернення громадян та 493 листи. 

Основними питаннями, які порушуються у зверненнях громадян є: 

самовільне будівництво будівель та споруд; реконструкція існуючих 

об’єктів житлової та громадської забудови; зміна функціонального 

призначення приміщень без документів, що надають право на проведення 

таких робіт; порушення вимог добросусідства та умов суміжного 

проживання, внаслідок здійснення самовільного будівництва та робіт з 

реконструкції тощо. 
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У період з 01.01.2018р. по 31.10.2018р. здійснено 42 позапланові 

перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності 

при здійсненні підготовчих та будівельних робіт.  

За результатами перевірок складено відповідні акти реагування з 

притягненням правопорушників до відповідальності у сфері містобудівної 

діяльності, з них: 19 позапланових перевірок об’єктів будівництва, де 

замовниками виступали фізичні особи та 6 перевірок, де замовниками 

виступали юридичні особи. 

За результатами проведених позапланових перевірок, винесено 

постанови про адміністративні правопорушення та правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності і накладено штрафні санкції на загальну суму 

323 040,00 грн., з них 102 000,00 грн. накладено штрафних санкцій на 

фізичних осіб та 221 040,00 грн. на юридичних осіб.  

Станом на 31.10.2018 р. виконано 19 постанов та сплачено 218 790 

грн. до місцевого бюджету.  

За фактами проведення перевірок, бере участь у 36 судових справ, з 

них: 

- в якості позивача у 4 судових справах; 

- в якості відповідача у 28 судових справах; 

- в якості третьої особи в 4 судовій справі. 

Щодо рішень, які набрали законної сили: в користь 4, не в користь 2. 

30 проваджень тривають і досі. 

За звітний період до Єдиного реєстру документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про 

повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання 

зазначених документів внесено 161 документ дозвільного характеру. 

Назва послуги Зареєстр

овано 

Реєстрація повідомлення про початок 

виконання підготовчих робіт 

7 

Реєстрація повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт  

201 

Реєстрація декларації про готовність об’єкта 

до експлуатації 

191 

Видача дозволу на виконання будівельних 

робіт  

43 

Видача сертифіката відповідності 

закінченого будівництвом об’єкта 

27 

ВСЬОГО 469 
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4. Управління земельними ресурсами та комунальним 

господарством 

Протягом 10 місяців 2018 року за результатами роботи Департаменту 

комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради відповідно до 

покладених завдань у сфері управління майном комунальної власності міста 

Івано-Франківська до міського бюджету поступило 126,8 млн.грн, в тому 

числі: 

Назва 
Кошти, що надійшли до 

міського бюджету, млн. грн. 

Оренда приміщень та індивідуально-

визначеного майна 
12,1 

Приватизація приміщень 25,1 

Земельний податок з фізичних  

та юридичних осіб 
26,7 

Орендна плата з фізичних  

та юридичних осіб 
47,2 

Надходження від продажу землі 15,7 

Укладено 11 договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень 

площею 4103,1 кв.м та 3 договори купівлі-продажу пакетів акцій, що 

належали територіальній громаді міста Івано-Франківська у статутних 

капіталах акціонерних товариств, а також 30 договорів оренди нежитлових 

приміщень загальною площею 2894,74 кв.м.  

Крім того, за результатами проведення відповідної роботи із 

придбання Івано-Франківською міською радою акцій АТ «Івано-

Франківський локомотиворемонтний завод», 04.05.2018 року міська рада 

набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства 

в розмірі 99,5% статутного капіталу, а 27.08.2018 року стала власником 

100% акцій АТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», 

придбавши решту акцій у всіх інших акціонерів – власників простих акцій 

товариства, в кількості 391680 шт., що дасть змогу більш оперативно 

приймати рішення, пов’язані з управлінням діяльністю цього товариства. 

Успішно функціонує на офіційному сайті м. Івано-Франківська 

інтерактивна карта вільних нежитлових приміщень, які потенційно можуть 

бути надані в оренду або продані з аукціону, що дає можливість вільного 

доступу до ознайомлення з цією інформацією зацікавленим юридичним чи 

фізичним особам. 

У рамках здійснення самоврядного контролю за використанням 

земель на території міста здійснено обстеження 59 земельних ділянок, ще  

47 землекористувачам направлено повідомлення про проведення таких 

обстежень, 33 землекористувачам направлено вимоги щодо усунення 

виявлених порушень. 

У випадку встановлення факту порушення земельного законодавства 

матеріали обстеження скеровувалися на розгляд комісії з визначення та 
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відшкодування територіальній громаді м. Івано-Франківська збитків, 

заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної 

власності з порушенням законодавства. 

За результатами роботи комісії по 27 земельних ділянках затверджено 

суму збитків для подальшого відшкодування на загальну суму 1 939 196,24 

грн., по 18 земельних ділянках матеріали скеровано до суду про стягнення 

збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної 

власності з порушенням законодавства. 

Триває робота з підготовки та проведення земельних торгів. Зокрема, 

в 2018 році проведено 3 публічних конкурси (аукціони) щодо відчуження 

земельних ділянок та прав на них (оренда), на яких було пропоновано до 

реалізації право власності на 3 земельні ділянки та право оренди на 4 

земельні ділянки. Завершується підготовка документів ще на 39 земельних 

ділянках, право на які планується реалізувати через земельні торги. 

Важливим напрямком діяльності є забезпечення земельними 

ділянками учасників АТО та членів їх сімей.  

Зокрема, протягом 10 місяців 2018 року: 

- передано у власність земельні ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів, з них 62 - учасникам АТО та 10 - членам сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО; 

-  передано у власність земельні ділянки 22 учасникам АТО для 

індивідуального садівництва в мкрн. «Опришівці»; 

- передано у власність 7 сім’ям загиблих (померлих) учасників 

АТО земельні ділянки, для індивідуального житлового будівництва в районі 

Дем’янового Лазу; 

- передано у власність 3 учасникам АТО земельні ділянки, для 

ведення особистого селянського господарства в мкрн. «Опришівці». 

Крім цього, у 2018 році на підставі відповідних рішень міської ради 

передано в постійне користування громадській організації «Івано-

Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО» 2 земельні ділянки 

загальною площею 0,31 га для будівництва багатоквартирних житлових 

будинків учасникам та інвалідам АТО. Надано дозвіл громадській 

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

на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва багатоквартирних житлових будинків учасникам, інвалідам 

АТО по 4 ділянках загальною орієнтовною площею 2.3 га. 

 

VІ. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Протягом звітного періоду проводилися навчання керівників 

підприємств, установ та організацій, спеціалізованих служб міської ланки 

територіальної підсистеми цивільного захисту. Зокрема, на виконання 
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вимог розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

20.12.2017 року № 799 «Про організацію підготовки слухачів у навчально-

методичному центрі області у 2018 році» за 10 місяців 2018 року на курси у 

навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності від м. Івано-Франківська скеровано 175 слухачів.  

Протягом поточного року проводилися навчання і тренування на 

підприємствах, установах, організаціях міста. Зокрема, проведено: 

- спеціальних об’єктових навчань – 22; 

- спеціальних об’єктових тренувань – 9; 

- цільових та тематичних тренувань – 38. 

З метою підвищення ефективності просвітницько-інформаційної 

роботи і пропаганди знань з питань цивільного захисту та дій у 

надзвичайних ситуаціях населення, яке не зайняте у сфері виробництва та 

обслуговування, управлінням надавалася допомога в організації роботи 11 

консультаційних пунктів, які створені і діють: 

- на території сільських рад Івано-Франківської міської ради, а саме: 

Крихівецькій, Микитинецькій; Угорницькій; Хриплинській та 

Вовчинецькій; 

- при КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» - 5;  

- при КП «Дирекція замовника» - 1 пункт. 

Здійснювалася підготовка місць масового відпочинку населення на 

річках Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська, а також міського 

озера до літнього купального сезону. 

Надавалася допомога сільським радам щодо усунення наслідків 

надзвичайних ситуацій. Зокрема, внаслідок проливних дощів, які мали місце 

в липні 2018 року, на річці Бистриця Надвірнянська в районі села Угорники 

створилася загроза прориву дамби. 26 липня 2018 року відбулось 

позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій прийнято рішення про вжиття 

негайних заходів з укріплення тієї ділянки дамби, котра була під загрозою 

прориву. Відповідно до Плану реагування на надзвичайні ситуації м.Івано-

Франківська для ліквідації надзвичайної ситуації залучено органи 

управління та сили цивільного захисту міста. Зокрема, до роботи залучено 

6 працівників КУ «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба», 

50 чоловік з числа військовослужбовців особового складу Національної 

гвардії України, 5 чоловік КП «Міська дорожня компанія», а також 2 

екскаватори, 8 вантажних автомобілів від підприємств міста. Для 

укріплення дамби завезено 66 тонн піску, 120 тонн великогабаритного 

каменю.  

26 вересня 2018 року проведено командно-штабне тренування з 

органами управління та силами цивільного захисту міської ланки щодо дій 

в разі виникнення надзвичайних ситуацій на складах зберігання озброєння 

військової частини А-1349. Практично відпрацьовано питання евакуації 

учнів Крихівецької школи на приймальний пункт евакуації в місто Івано-
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Франківськ до ЗОШ № 28, вул.Чорновола, 130, організовувалася евакуація 

осіб з обмеженими можливостями та маломобільних груп населення, а 

також забезпечено охорону громадського (публічного) порядку в 

евакуйованому населеному пункті Крихівці. 

Вживалися заходи щодо поліпшення стану довкілля. Так, на 

виконання розпорядження міського голови, створена відповідна мобільна 

група. За неповний місяць роботи рейдової групи виявлено майже півсотні 

випадків спалювання опалого листя. Обстеження проводилися у приміських 

селах та мікрорайонах міста.  

З початку року проведено 10 засідань міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та розглянуто 11 

планових і 14 позапланових питань. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 13.08.2015 року № 

435 «Про визначення місця тимчасового зберігання хімічно - небезпечних 

ртутних відходів на території м. Івано-Франківська» протягом 2018 року 

здійснювався прийом ртуті та ртутних відходів, люмінесцентних ламп від 

мешканців міста та забезпечувався їх вивіз на утилізацію за межі області. 

Зібрано 24 кг ртутних відходів, 188 кг використаних батарейок. 

Щомісяця проводились перевірки Івано – Франківської міської 

системи централізованого оповіщення, під час яких узагальнено 

інформацію про стан апаратури для оповіщення населення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території Івано – 

Франківської міської ради. 

Для забезпечення військових частин, які дислокуються на території 

міста, з міського бюджету придбано та передано їм майна на загальну суму 

566 тис.грн. 

Здійснювалась робота щодо заохочення мешканців міста Івано-

Франківська, які виявили бажання проходити військову службу за 

контрактом в ЗСУ. Так, у 2018 році відповідно до рішень виконавчого 

комітету міської ради матеріальну допомогу в розмірі 4 969,00 грн, які 

отримали 64 військовослужбовці. Загальна сума виплачених коштів 

становить 340375,60 грн. 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016р. 

№921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового 

обліку призовників та військовозобов’язаних», рішенням міської ради від 

15.12.2017р. № 372-17 «Про план перевірок стану військового обліку в 

сільських радах, на підприємствах, установах, організаціях, навчальних 

закладах на 2018 рік», рішенням виконавчого комітету міської ради від 

15.12.2017р. № 1165 « Про стан військового обліку за 2017 рік та завдання 

на 2018 рік» здійснено перевірку 92 підприємств, установ та організацій 

щодо організації та ведення військового обліку, наявності договорів на 

виконання мобілізаційних завдань та видачі посвідчень, повідомлень про 

бронювання. 
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Міська рада дбає про належну громадську (публічну) безпеку своїх 

мешканців. Задля посилення заходів безпеки, якіснішого виконання завдань 

поставлених перед правоохоронними органами для управління патрульної 

поліції, Івано-Франківського міського відділу поліції та військової частини 

1241 Західного ОТО Національної гвардії України закуплено та передано 

майна на загальну суму 537 тис.грн. 

 

VІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СТРАТЕГІЧНЕ 

ПЛАНУВАННЯ 

 

Діяльність управління економічного та інтеграційного розвитку 

спрямована на вдосконалення форм і методів економічного аналізу, 

оперативного та стратегічного планування, енергозбереження, співпраці з 

промисловими підприємствами та суб'єктами підприємницької діяльності, 

туристичними організаціями, сприяння розвитку підприємництва та сфери 

обігу споживчих товарів і послуг, які, в свою чергу, сприяють наповненню 

міського бюджету, надходженню інвестицій, збільшенню робочих місць, 

соціальному, культурному та економічному розвитку міста Івано-

Франківська. 

Успіхи міста Івано-Франківська підтверджуються лідерськими 

позиціями в різноманітних рейтингах за результатами аналізу прозорості та 

відкритості. 

До прикладу, за результатами щорічного моніторингу міст України за 

індексом публічності міської влади Івано-Франківськ став лідером. Із 

загальним результатом 78% наше місто вийшло на першу сходинку. 

За підсумками дослідження проекту «Розбудова прозорості в містах 

України», що втілюється за підтримки Фонду демократії ООН, який 

реалізований організацією «Transparency International Україна» разом з 

Інститутом Політичної Освіти, Івано-Франківськ увійшов у трійку лідерів-

міст України з найпрозорішим місцевим управлінням. Івано-Франківськ з 

рейтингом прозорості 54,5 випередив такі міста, як Миколаїв (50,1), Львів 

(48,1), Луцьк (44,7). 

На основі підготовленої інформації рейтинговим агентством «Кредит-

Рейтинг» розроблено Інвестиційний паспорт міста Івано-Франківська, а 31 

серпня 2018 року прийнято рішення щодо підвищення рівня інвестиційної 

привабливості міста до найвищого «uaINV5».  

Також Івано-Франківськ здобув перше місце у рейтингу прозорості 

інвестиційного сектора 100 найбільших міст України, який проводило 

Українське представництво міжнародної антикорупційної мережі 

Transparency International в рамках програми Transparent cities.  

Наявність позитивної кредитної історії міста є важливим показником 

для потенційних інвесторів. 
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Надано інформацію для Офісу ефективного регулювання (BRDO) з 

метою підготовки до рейтингу Regional Doing Business-2018. 

У місті Івано-Франківську діє Стратегія розвитку міста Івано-

Франківська на період до 2028 року, розроблена у співпраці з Проектом 

«Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), який впроваджується 

Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду 

Канади, та з урахуванням думки громадськості. З метою проведення 

моніторингу підготовлено інформацію про виконання Плану реалізації у 

2018-2020 роках Стратегії розвитку міста Івано-Франківська, який містить 

140 проектів.  

На основі аналізу результатів економічного і соціального розвитку 

території міської ради та невирішених проблем у 2017 році розроблено та 

затверджено сесією міської ради Програму економічного і соціального 

розвитку м.Івано-Франківська на 2018 рік, в якій визначено основні 

завдання, цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, 

запропоновано ряд заходів, що сприятимуть зміцненню економічного та 

інвестиційного потенціалу міста, підвищенню рівня і якості життя 

населення. Розпочато роботу над розробкою проекту Програми 

економічного і соціального розвитку міста Івано-Франківська на 2019-2020 

роки.  

Підготовлено та розміщено на он-лайн платформі Автоматизованої 

системи муніципальної статистики Асоціації міст України розширену 

інформацію про економічний і соціальний розвиток міста Івано-

Франківська за 2017 рік.  

Розроблено проект «Плану місцевого економічного розвитку м.Івано-

Франківська до 2020 року» в рамках ініціативи «Мери за економічне 

зростання».  

Для приведення нормативних актів міської ради у відповідність до 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами) 

розроблено ряд рішень. Зокрема, щодо встановлення місцевих податків і 

зборів на території м.Івано-Франківська та ставок податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки. Для забезпечення соціального 

захисту окремих категорій платників податків фізичних осіб розроблено 

проект рішення міської ради «Про надання пільг зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території м. Івано-

Франківська на 2019 рік».  

З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста шляхом 

залучення додаткових надходжень до міського бюджету здійснюється 

моніторинг виконання заходів щодо наповнення бюджету міста у 2018 році, 

які затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 

01.03.2018р. №239.  

Підготовлено та подано пакет документів на розгляд регіональної 

комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
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державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Цього року 

підготовлено два проекти: «Будівництво дитячого садка в мікрорайоні 

«Каскад» в м.Івано-Франківську» – (загальна вартість проекту – 

70597,501тис.грн.) та «Будівництво басейну в ФОК в м.Івано-Франківську, 

вул.Симоненка,13» – (загальна вартість проекту – 93796,4тис.грн.). 

 Відповідно до звернень мешканців міста та відповідних висновків 

управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 

роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради та фінансового 

управління підготовлено 9 проектів рішень виконавчого комітету міської 

ради «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету», якими 

надано матеріальну допомогу 12 мешканцям Івано-Франківської міської 

ради на загальну суму 146,0 тис.грн. Всього з резервного фонду міського 

бюджету використано кошти в сумі 520,3 тис.грн. 

Організовано та проведено у березні 15-ту церемонію нагородження 

переможців акції вшанування лідерів економічного розвитку «Тріумф-

2017». Акцію проведено з метою визначення його найуспішніших суб'єктів 

господарської діяльності та ознайомлення громади міста з їх здобутками. 

Переможців визначено у 12 номінаціях. Серед вже традиційних номінацій – 

«Найбільший платник податків до місцевого бюджету у 2017 році», «Краще 

підприємство-експортер» та «Соціально-відповідальне підприємство», 

цьогоріч було чимало нових номінацій, зокрема: «Лідер впровадження 

енергоощадних технологій у 2017 році», «Краща кав’ярня року», «Кращий 

салон краси року», «Кращий готель-мотель», «Інноваційне підприємство 

малого бізнесу», «Успішний менеджер – жінка», «Кращий  навчальний 

заклад  з підготовки робітничих кадрів», «Краще підприємство 2017 року в 

галузі інформаційних технологій». Не оминули увагою і лідера номінацій 

переможців акції «Тріумф» 2003-2016 років, ним стало ТДВ «Івано-

Франківський хлібокомбінат».  
У рамках відзначення 356-ї річниці заснування міста Івано-

Франківська вже втретє спільно з ВНЗ міста проведено науково-

популярний захід «Науковий пікнік». Особливість «Наукового пікніка» 

полягає в тому, що відвідувачі не тільки дізнаються про незвичайні 

властивості речовин, які щодня використовують у побуті, та спостерігають 

за лабораторними дослідами, але можуть провести такі досліди власноруч. 
Спільно з управлінням інвестиційної політики організовано та 

проведено ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум 

«Партнерство і Перспектива» та урочисту церемонію вручення Призу 

Європи. 

Участь у заході взяли потенційні інвестори, делегації з наших міст-

побратимів, представники іноземних дипломатичних місій в Україні, 

міжнародних фінансових інституцій, фондів, сфери бізнесу, освіти та 

культури, народні депутати, очільники міст та областей. У заході взяли 
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участь 7 офіційних делегацій з поріднених і партнерських міст за кордоном 

та 3 іноземні дипломатичні місії в Україні. 

 

1. Розвиток промислового комплексу  

З метою створення умов для розширення виробничих потужностей, 

залучення інвестицій, створення нових робочих місць, впровадження 

передового досвіду, освоєння нових технологій та інновацій, зміцнення 

міжгалузевих і міжрегіональних зв’язків налагоджено тісну співпрацю з 

промисловими підприємствами міста, іншими суб’єктами господарської 

діяльності.  

Відбулося 2 засідання Дорадчої Ради при міському голові. Зокрема, 

08.06.2018р. проведено чергове засідання на ТДВ «Івано-Франківський 

хлібокомбінат», під час якого підприємства харчопереробної галузі 

презентували зразки інноваційної продукції, а також відбулося обговорення 

шляхів покращення співпраці місцевих виробників з торговельними 

закладами міста, питання підготовки проекту трьохстороннього 

Меморандуму про співпрацю та про залучення місцевих харчопереробних 

підприємств до участі у тендерах на харчування у дошкільних, шкільних та 

інших закладах освіти міста. 

Здійснювалась постійна тісна співпраця з Радою підприємців при 

виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради, громадськими 

організаціями, структурами підтримки бізнесу, підприємствами, 

установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку та 

підтримки бізнесу, вирішення актуальних проблем місцевого 

підприємництва. У 2018 році проведено 2 засідання: 05.03.2018р., в ході 

якого обговорено окремі моменти впровадження в дію Порядку розміщення 

вивісок у Івано-Франківську; 19.06.2018р. - обговорено проекти 

регуляторних актів, які вносилися на розгляд чергової сесії міської ради.  

У ході засідань Ради підприємців при виконавчому комітеті, Дорадчої 

ради при міському голові з керівниками підприємств та підприємцями 

обговорюються актуальні питання працевлаштування населення, 

здійснюється аналіз факторів, які впливають на рівень зайнятості в місті, 

узагальнюються пропозиції щодо забезпечення його зростання, 

проводиться інформаційно - роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів з 

метою популяризації робітничих професій та здійснюються поточні 

роз’яснення виконання вимог Закону України «Про зайнятість населення». 

З метою впровадження картки іванофранківця продовжено роботу з 

основними харчопереробними підприємствами щодо можливості реалізації 

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

мережі кожного з місцевих виробників. Для організації стабільної співпраці 

періодично проводяться переговори з керівниками харчопереробних 

підприємств щодо кількості, обсягу поставок продукції у соціальні магазини 

та цінової політики на визначені види продукції. Забезпечено реалізацію 
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продукції зі знижкою у фірмових мережах, у результаті чого, з вересня 

поточного року мешканці міста при наявності картки іванофранківця мають 

змогу придбати 4 види соціального хліба (для прикладу, Формовий 

звичайний, Луцький подовий, Дарницький) у фірмовій мережі ТДВ «Івано-

Франківський хлібокомбінат» зі знижкою 5%. 

У рамках здійснення підготовчих заходів до Дня міста реалізовано 

ідею проведення у місті першого етнофестивалю «Край.ка», під час якого 

місцеві дизайнери – представники малого підприємництва у Івано-

Франківську - презентували франківцям та гостям міста традиційний 

національний одяг з етнічними мотивами. Досвід проведення такого 

фестивалю виявився вдалим, захід отримав багато позитивних відгуків.  

З метою популяризації місцевої продукції та сприяння в реалізації 

місцевим товаровиробникам проводяться промоційні акції «Купуємо івано-

франківське – даємо роботу іванофранківцям», щорічні передсвяткові 

ярмарки, тематичні фестивалі тощо. Так, у квітні поточного року 

організовано та проведено одночасно з передвеликоднім ярмарком 

традиційну акцію «Купуємо івано-франківське – даємо роботу 

іванофранківцям». Учасниками акції були понад 20 суб’єктів 

господарювання - промислові підприємства Івано-Франківська: ТДВ 

«Івано-Франківський хлібокомбінат», ПАТ «Івано-Франківський 

м’ясокомбінат», ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод», ПАТ 

«Івано-Франківська харчосмакова фабрика», ПАТ ВТКФ «Ласощі», ТзОВ 

«Лігос», ТДВ «Полонина» та інші. Серед учасників були також місцеві 

підприємці – хлібопекарі. 

У серпні – вересні поточного року організовано та проведено 

тематичні фестивалі «Свято винограду та вина» і «Свято хліба». Фестивалі 

проведено на належному рівні за участю понад 50-ти місцевих виробників 

та підприємців - хлібопекарів регіону. 

З метою сприяння місцевим виробникам у реалізації продукції, 

розширенні діючих та пошуку нових ринків збуту здійснюється 

інформаційна підтримка промислових підприємств міста щодо участі у 

тендерних закупівлях, зокрема щодо дати проведення конкурсних торгів, 

терміну подачі та вимог заповнення заявки учасника, технічних вимог до 

предмету тендерних закупівель, пакету необхідних документів тощо. 

27.03.2018р. організовано та проведено семінар для членів Дорадчої 

ради та Ради підприємців на тему здійснення публічних закупівель та 

роботи в системі Prozorro. У заході взяли участь близько 50 суб’єктів 

господарювання; 21.09.2018р. організовано та проведено спільний 

навчальний захід для замовників Івано-Франківської міської ради та 

учасників з питань публічних закупівель. Захід відбувся за участю міського 

голови, а також представників департаменту регулювання закупівель 

Мінекономрозвитку України. У заході взяли участь понад 30 суб’єктів 

господарювання. 



33 

 

У результаті спільної роботи, обсяг реалізованої продукції 

промисловими підприємствами основного кола за 9 місяців 2018 року в м. 

Івано-Франківську склав 9106 млн.грн. проти 7470,5 млн.грн. за аналогічний 

період 2017 року, приріст становить 121,9%. 

  

2. Розвиток малого і середнього бізнесу 

В Івано-Франківську створено сприятливі умови для розвитку бізнесу. 

Зокрема на території міста працює 3559 економічно активних підприємств - 

суб’єктів господарської діяльності (на 350 підприємств більше, ніж у 

попередньому році). Частка у загальній кількості підприємств: великих 

підприємств – 0,1%, середніх - 3,5%, малих - 96,4%. 

Варто зазначити, що Івано-Франківськ за кількістю малих 

підприємств на 10 тис. наявного населення займає 5 місце серед обласних 

центрів України. А також перше місце за кількістю малих і середніх 

підприємств на 10 тисяч населення серед обласних центрів з аналогічною 

чисельністю населення. 

Крім того, кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців та 

юридичних осіб на 300 одиниць перевищила кількість тих, що припинили 

свою діяльність. 

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

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

торгівлі, як це було раніше (≈90%). 

Зокрема, із 1300 новозареєстрованих ФО-підприємців, здійснюють 

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

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

– 8%; переробній галузі – 5%. 

Станом на 01.08.2018р. зареєстровано 24,8 тис. СПД, що на 148 

більше, ніж на початок 2018 року. 

З метою підтримки бізнесу та надання допомоги підприємцям-

початківцям забезпечено функціонування Центру розвитку підприємництва 

«Бізнес-інкубатор» при ІФНТУНГ, на базі якого потенційні та діючі 
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суб’єкти підприємництва мають можливість отримати комплекс бізнес-

послуг на безкоштовній основі.  

На виконання договору про співпрацю з Івано-Франківським 

національним технічним університетом нафти і газу управлінням 

економічного та інтеграційного розвитку спільно з управлінням праці у 

квітні – травні 2018 року організовано двомісячний курс навчань з основ 

комп’ютерної грамоти та основ програмування для учасників АТО, членів 

їх сімей та для пенсіонерів - власників картки іванофранківця. Навчання 

проводилися у ЦРП «Бізнес-Інкубатор». Курс навчань пройшли 42 

учасники. Після закінчення навчань 05.06.2018р. відбулося вручення 

міським головою учасникам відповідних сертифікатів. Окрім цього, існує 

також можливість залучення учасників АТО до вивчення іноземних мов на 

курсах в українсько-канадському СП «МБЕРІФ Бізнес-Центр». 

У співпраці з експертами українсько-канадського проекту 

«Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) розроблено проект Програми 

посилення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва в 

м.Івано-Франківську, яка узгоджена із пріоритетними напрямами, 

завданнями Стратегії розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 

року. У Програмі визначено 5 основних цілей: 1) покращення умов розвитку 

бізнес-клімату міста; 2) розвиток жіночого підприємництва; 3) співпраця 

влади та малого й середнього підприємництва; 4) залучення інвестицій у 

малий та середній бізнес; 5) підвищення конкурентоспроможності малого і 

середнього підприємництва. Проект Програми внесено на розгляд сесії 

міської ради.  

У рамках реалізації заходів Програми підтримки малого 

підприємництва на 2017-2018р.р. опрацьовано запровадження механізму 

відшкодування частини відсоткових ставок по кредитуванню для малого та 

середнього підприємництва. З метою надання фінансової підтримки 

суб’єктам господарювання міста прийнято рішення міської ради від 

30.08.2017р. №218-15 «Про затвердження Порядку надання фінансово-

кредитної підтримки суб’єктам господарювання в місті Івано-Франківську». 

Опрацьовано умови кредитування в кількох державних банківських 

установах міста, здійснюється підготовка форми тристороннього договору. 

Ведуться переговори щодо впровадження пілотного проекту у формі 

відшкодування до 50% кредитної ставки суб’єктам господарювання. 

Реалізовано механізм фінансування стартапів. Згідно з рішенням 

міської ради від 30.08.2017р. №212-15 «Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір стартапів для реалізації у місті Івано-Франківську», 

розпорядженням міського голови від 29.09.2017р. №546-р «Про створення 

конкурсної комісії щодо проведення конкурсного відбору з визначення 

переможців з метою реалізації стартапів у місті Івано-Франківську» у 

березні 2018 року проведено конкурсний відбір проектів стартапів на 

умовах інноваційності. За результатами двох засідань конкурсної комісії з-

поміж 15-ти учасників комісією обрано 4 переможці, проекти яких будуть 
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профінансовані на загальну суму 250,0 тис.грн. На даний час здійснюється 

подача переможцями необхідних документів для отримання фінансування 

відібраних проектів. 

Здійснено сприяння в організації та проведенні 06.06.2018р. семінару 

для представників малого та середнього бізнесу Івано-Франківська на тему 

«Можливості та виклики для розвитку МСБ в контексті програми «Горизонт 

2020». Захід організовано у співпраці з ГО «Громадський центр «Еталон» та 

Національним контактним пунктом Рамкової програми Європейського 

Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (м. Кропивницький) за 

напрямом «Малі та середні підприємства».  

Організовано та проведено зустріч у форматі круглого столу 

«Активізація участі жінок у бізнесі» в рамках проекту «SheEmpowers – 

розширення можливостей жінок в економічному житті міста Івано-

Франківська». Під час зустрічі обговорено можливості жінок у бізнесі, 

відзначено жінок як ефективних управлінців, визначено пріоритетні 

напрямки розвитку жіночого бізнесу в місті, а також представлено проект 

Програми посилення конкурентоспроможності малого і середнього 

підприємництва у м. Івано-Франківську на 2019 – 2021р.р., однією з цілей 

якої є розвиток жіночого підприємництва.  

 

3. Регуляторна політика у сфері господарської діяльності 

З метою забезпечення відкритості регуляторного процесу рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 07.12.2017р. №1111 затверджено 

План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік (далі – План виконавчого комітету) та 

відповідно рішенням міської ради від 15.12.2017р. №363-17 затверджено 

План діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік (далі - План міської ради). Протягом 10-ти 

місяців 2018 року на основі звернень розробників проектів підготовлено 7 

проектів рішень виконавчого комітету про внесення змін до Плану 

виконавчого комітету, доповнено його 11 проектами регуляторних актів, а 

також було підготовлено 3 проекти рішень міської ради з метою доповнення 

Плану міської ради 5 проектами рішень міської ради.  

Відповідно до Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

забезпечено дотримання процедури прийняття та відстеження 

результативності поточних регуляторних актів, поданих структурними 

підрозділами виконавчого комітету, своєчасно та у повному обсязі.  

Зокрема, на підставі Планів з підготовки регуляторних актів на 2018 

рік забезпечено належну підготовку структурними підрозділами 

міськвиконкому та комунальними підприємствами 21 проекту 

регуляторних актів, у тому числі 9 проектів рішень міської ради, проведено 

21 громадське обговорення відповідно.  
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Погодження проектів регуляторних актів – рішень міської ради 

здійснено в Державній регуляторній службі України. 

Зміни до Плану діяльності виконавчого комітету міської ради з 

розробки проектів регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення 

проектів регуляторних актів, а також проекти регуляторних актів, аналізи 

регуляторного впливу регуляторних актів, звіти про відстеження 

результативності регуляторних актів, інформація про здійснення 

регуляторної діяльності розміщувались на офіційній сторінці виконавчого 

комітету міської ради в мережі Інтернет. Оголошення про відкриті 

громадські обговорення публікувались в газеті «Західний кур’єр» та на 

офіційному сайті виконавчого комітету. Відповідно до плану-графіка 

проведено відстеження результативності регуляторних актів, зокрема: 

базових – 15, повторних - 21. 

З метою забезпечення дотримання державної регуляторної політики 

структурними підрозділами Івано-Франківської міської ради, її 

виконавчого комітету працівниками відділу промисловості та розвитку 

підприємництва підготовлено однойменний проект рішення, внесено на 

розгляд виконавчого комітету та 22.02.2018р. відповідне рішення було 

прийняте. Рішенням передбачено проведення інвентаризації діючих 

регуляторних актів та посилення контролю щодо якості і своєчасності 

підготовки регуляторних актів структурними підрозділами міської ради, її 

виконавчого комітету. 

 

4. Розвиток сфери обігу споживчих товарів і послуг 

Торгівлю товарами народного споживання в місті станом на 

10.10.2018р. здійснюють 1638 торгових закладів загальною площею 165,3 

тис.кв.м та 694 підприємства ресторанного господарства на 38,4 тисяч 

посадкових місць, зокрема:  

- торгові центри та супермаркети - 69;  

- продовольчі магазини – 889; 

- промислові магазини – 656; 

- книгарні - 24 ; 

- ресторани - 63; 

- кафе, кав’ярні, паби - 631.  

Побутове обслуговування населення здійснюється через 398 

підприємств побуту.  

За звітний період на території міста відкрились 8 супермаркетів «АТБ- 

Маркет», кожний з яких площею понад 800 кв.м, 12 закладів ресторанного 

господарства, 2 підприємства побутового обслуговування, в результаті чого 

створено додатково понад 210 робочих місць.  

 Протягом 2018 року проводилась активна робота із суб’єктами 

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

торгівлі та громадського харчування. 
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Опрацьовано 492 заяви від суб’єктів господарської діяльності, які 

надійшли через Центр надання адміністративних послуг, забезпечено 

організацію та проведення 19 засідань комісії з організації сезонної торгівлі. 

На основі рекомендацій комісії підготовлено 24 розпорядження 

міського голови, 37 рішень виконавчого комітету міської ради, відповідно 

до яких надано погодження: 

-126 суб’єктам господарювання на розміщення торгових майданчиків 

загальною площею понад 3089,0 кв.м; 

-112 суб’єктам господарювання на розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг. 

 Відповідно до Положення «Про тимчасове користування окремими 

елементами благоустрою комунальної власності для розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, торгових 

майданчиків, стаціонарних атракціонів та тимчасових гаражів» за 

розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері 

розваг до міського бюджету суб’єктами господарювання сплачено 876,4 

тис.грн.  

Протягом 2018 року проводилось адміністрування договорів на право 

тимчасового користування елементами благоустрою для розміщення 

тимчасових споруд, літніх та всесезонних торгових майданчиків, загальна 

кількість яких становить 498. За тимчасове користування елементами 

благоустрою до міського бюджету поступило 2 млн. 674,1 тис. грн. 

Всього до міського бюджету надійшло коштів на суму 3 млн 549,6 

тис.грн. 

Впродовж звітного періоду 2018 року на виконання розпорядження 

міського голови від 11.11.2016р. №761-р «Про створення робочої групи з 

моніторингу закладів торгівлі міста щодо реалізації підакцизних товарів» 

здійснено моніторинг понад 423 закладів торгівлі щодо реалізації 

підакцизних товарів. Одночасно із продавцями торгових закладів 

проводилось роз’яснення щодо дотримання чинного законодавства під час 

реалізації акцизних товарів. За 9 місяців 2018р. до міського бюджету 

поступило 57,3 млн.грн. акцизного податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. 

Головним управлінням ДФС в Івано-Франківській області на основі 

отриманої інформації про невидачу фіскальних чеків під час реалізації 

алкогольної і тютюнової продукції та відповідну мінімізацію сплати 

акцизного податку проведено 127 фактичних перевірок закладів торгівлі, 

закладів ресторанного господарства та застосовано штрафних (фінансових) 

санкцій на загальну суму 1104,40 тис.грн. 

Крім цього: 

- розглянуто з виходом на місце 137 звернень від мешканців міста та 

9 депутатських запитів щодо роботи підприємств торгівлі, ресторанного 

господарства і побутового обслуговування населення; 
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- щодекадно проводився аналіз цін на основні продовольчі товари на 

ринках, у закладах торгівлі міста (всього підготовлено 30 довідок, які 

подавались в ОДА та використовувались бюджетними організаціями для 

закупівлі продуктів харчування, а також були розміщені на офіційному сайті 

міста); 

- проводилась активна робота в складі рейдової групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в закладах 

торгівлі, ресторанного господарства та підприємств побутового 

обслуговування на території міста Івано-Франківська. 

На офіційному сайті міста створено розділ «Захист прав споживачів», 

в якому висвітлюється актуальна інформація щодо захисту прав споживачів. 

 

5. Публічні закупівлі 

У 2018 році організовано та проведено 7 семінарів-навчань з питань 

покращення роботи в системі ProZorro. 

Налагоджено співпрацю з Центром компетенцій ProZorro в Івано-

Франківській області, спільно з яким проведено 3 безкоштовні семінари для 

представників Дорадчої ради та Ради підприємців, тобто самих учасників 

закупівель. Близько 30 учасників семінару одержали відповідні 

сертифікати. Це допомога місцевим суб’єктам господарювання у 

правильності підготовки пакету документів для перемоги у закупівлях, а для 

міста – позитивним стане те, що кошти міського бюджету залишатимуться 

саме в Івано-Франківську. 

Яскравим прикладом відкритості і прозорості є те, що місто Івано-

Франківськ першим в Україні розмістило на офіційному сайті міста 

інформацію щодо всіх закупівель, які проводяться розпорядниками коштів 

Івано-Франківської міської ради. 

 

6. Забезпечення виплати заробітної праці 

Станом на 01.10.2018р. загальна сума боргу з виплати заробітної 

плати у м. Івано-Франківську становила 16759,3 тис. грн. Заборгованість 

економічно активних підприємств – 3188,6 тис. грн., що становить 19,0 % 

від загальної суми боргу та на 2223,0 тис. грн. менше у порівнянні з 

початком року (заборгованість обліковується на 2 підприємствах: АТ 

«Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» – 710,0 тис. грн. та ДП 

«Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів» – 2478,6 тис. грн.). 

Заборгованість на підприємствах-банкрутах – 13570,7 тис. грн. (81,0%). 

Звіти керівників підприємств-боржників з виплати заробітної плати, 

податкових та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів про 

причини виникнення проблем із своєчасною виплатою заробітної плати та 

погашення існуючої заборгованості постійно заслуховуються на засіданнях 

міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 
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податків та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.  

Станом на 31.10.2018 р. відбулося 6 засідань, на яких заслухано 19 

керівників підприємств-боржників як з виплати заробітної плати, так і з 

виплати обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Проведена 

інформаційна робота та співбесіди з 81 керівником підприємств-боржників. 

Завдяки роботі комісії до бюджету Пенсійного фонду за 9 місяців 2018 

року надійшло 2,2 млн. грн. в погашення боргу з відшкодування витрат на 

виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах. 

Станом на 01.10.2018 року податковий борг по підприємствах, 

запрошених на засідання комісії з 3612,8 тис. грн. зменшився на 1931,1 тис. 

грн.  

Борг по ЄСВ запрошених боржників скоротився на 590,2 тис. грн. 

Щодо погашення боргу до місцевого бюджету, то значне скорочення 

відбулося по платі за землю та орендній платі з юридичних осіб на загальну 

суму 917,6 тис. грн.  

Щодо запрошених на комісію фізичних осіб-підприємців слід 

зазначити, що загальна сума податкового боргу, який у них обліковувався, 

станом на 01.10.2018 р. зменшилась 378,7 тис. грн. на 78,9 тис. грн. Значне 

скорочення відбулося з податку на нерухомість – 83,4 тис. грн., з ЄСВ 

погашено 17,9 тис. грн. 

Станом на 31.10.2018 р. заборгованість з виплати заробітної плати з 

початку року на економічно активних підприємствах міста зменшилась на 

2223,0 тис. грн. 

З метою зменшення кількості суб’єктів господарської діяльності, які 

за результатами податкової звітності, нараховують та виплачують заробітну 

плату найманим працівникам у розмірі, нижчому законодавчо 

встановленого мінімального рівня, діє міська комісія з легалізації заробітної 

плати та зайнятості населення.  

Станом на 31.10.2018 р. проведено 8 засідань комісії, заслухано 104 

суб’єкти господарювання, проведена інформаційно-роз’яснювальна робота 

з 225 СГД (суб’єкти, які здійснюють діяльність у сфері будівництва, 

наземного перевезення, керівники ринків, роботодавці, у яких за даними ГУ 

ДФС розмір середньомісячної заробітної плати найманих працівників 

менше мінімальної, у яких застраховані особи виконували роботи (надавали 

послуги) за договорами цивільно-правового характеру та ін.). 

Серед суб’єктів господарювання, з якими проведена інформаційно-

роз’яснювальна робота, за даними звітів ГУ ДФС в області за ІІ квартал 56,0 

% підвищили розмір середньомісячної заробітної плати найманих 

працівників до розміру мінімальної і вище. Серед заслуханих на комісії 

такий відсоток становить 47,7. 

Аналізуючи інформацію Головного управління ДФС в Івано-

Франківській області слід зауважити, що станом на 01.10.2018 року у 
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порівнянні з початком року збільшилась кількість найманих працівників, які 

працюють у фізичних осіб-підприємців на 875 осіб (з 10 142 до 11 017). 

Крім того, станом на 01.10.2018р. у порівнянні з початком року 

збільшилась кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 654 (з 

14 086 до 14 740) та кількість зареєстрованих юридичних осіб на 442 (з 

13 066 до 13 508). 

Також повідомляємо, що надходження ПДФО за січень-вересень 2018 

року становило 1 087 628,0 тис. грн., за аналогічний період минулого року – 

906 764,4 тис. грн.  

Станом на 31.10.2018 року членами рейдової робочої групи, яка є 

робочим органом комісії з легалізації заробітної плати та зайнятості 

населення здійснено 48 рейдів, проведена роз’яснювальна робота та 

співбесіди з 1116 суб’єктами господарювання. Кількість працівників, які не 

представили відповідні документи про своє працевлаштування належним 

чином – 80 осіб. В ході проведеної роботи додатково оформлено 85 

працівників, сума легалізованої заробітної плати – 316,5 тис. грн. 

Членами міської комісії та робочої групи з легалізації заробітної плати 

та зайнятості населення, зокрема на виконання розпорядження КМУ від 

05.09.2018р. № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у 

сфері зайнятості населення» постійно проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання, найманих 

працівників та мешканців міста щодо значення офіційного оформлення 

трудових відносин та соціальних ризиків для громадян, які не легалізують 

свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно. 

 Позитивним моментом від проведеної роботи можна зазначити 

збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців та 

кількості новоприйнятих найманих працівників. Так, за інформацією ГУ 

ДФС в Івано-Франківській області, з початку року у місті зареєстровано 

2288 ФОП, у вересні – 256 ФОП, а за 29 днів жовтня – 585 ФОП. За період 

вересень-жовтень 2018 року кількість новоприйнятих найманих працівників 

становить 10 527 осіб, в тому числі: за вересень – 4325 осіб, за 29 днів 

жовтня – 1968 осіб. 

 Робота щодо налагодження співпраці між професійно-технічними 

закладами освіти та підприємствами міста та створення умов для залучення 

молодих, кваліфікованих спеціалістів робітничих спеціальностей для 

роботи на підприємствах міста: 

1. Створена міська Дорадча рада керівників промислових підприємств 

та керівників закладів професійно-технічної освіти.  

На засідання Дорадчої ради запрошувались керівники промислових та 

комунальних підприємств, професійно-технічних навчальних закладів, 

керівники управління професійно-технічної, вищої освіти та молодіжної 

політики облдержадміністрації, департаменту освіти та науки міської ради, 

депутати міської ради та ін. Обговорювались питання співпраці закладів 

профтехосвіти з установами, організаціями та підприємствами міста щодо 
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забезпечення проходження учнями практики відповідно до дуальної 

системи навчання, вирішення проблеми щодо створення умов для 

проживання або довезення випускників ПТНЗ, які влаштовуються 

працювати на підприємства міста, укладення договорів на надання освітніх 

послуг у сфері професійно-технічної освіти та інші. 

У 2018 році проведено 3 засідання Ради.  

2. З метою популяризації робітничих професій управлінням праці 

проведено ряд міських конкурсів з визначення кращого за професією серед 

учнів закладів професійно-технічної освіти. У 2018 році проведені такі 

конкурси: 

- 20.04.2018 р. – конкурс з визначення кращого монтажника санітарно-

технічних систем і устаткування; 

- 23.04.2018 р. – конкурс з визначення кращого слюсаря з ремонту 

автомобілів; 

- 24.04.2018 р. – конкурс з визначення кращого кондитера; 

- 29.05.2018 р. – конкурс з визначення кращого електромонтера з 

ремонту та обслуговування електроустаткування.  

Всі учасники та призери конкурсів нагороджені дипломами та 

цінними подарунками. 

3. Організовані робочі зустрічі міського голови з керівниками та 

педагогічними колективами всіх професійно-технічних навчальних закладів 

міста на базі цих закладів. На зустрічі запрошувались керівники 

підприємств, які відчувають потребу в робітничих кадрах, керівники 

структурних підрозділів Івано-Франківської ОДА та міської ради, депутати 

міської ради та ін. 

4. З метою нарощення потенціалу професійно-технічної освіти, 

усунення причин, які уповільнюють її адаптацію до соціально орієнтованої 

ринкової економіки, розвитку соціального партнерства з роботодавцями у 

сфері підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці 

управлінням розроблена Програма щодо співпраці між професійно-

технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і 

малим та середнім підприємництвом на 2018-2020 роки, яка затверджена 

сесією міської ради. Основними завданнями Програми є: 

- проведення зустрічей у закладах професійно-технічної освіти за 

участю представників місцевого бізнесу; 

- виробництво інформаційних матеріалів, проведення різноманітних 

акцій та заходів з метою створення робочих місць та для популяризації 

робітничих професій; 

- проведення конкурсів на визначення кращого за професією; 

- сприяння у проходженні виробничої практики учнів ПТНЗ на 

підприємствах з подальшим працевлаштуванням; 

- зміцнення матеріально-технічної бази ПТНЗ та ін. 

5. З ініціативи управління праці виготовлено фільм про відкриті 

вакансії на комунальних підприємствах міста «Кадровий потенціал Івано-
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Франківська» та інформаційний фільм «ВПУ запрошують на навчання», 

який розповідає про всі заклади міста, де готують спеціалістів робітничих 

спеціальностей. Зазначені фільми транслювались на ТРК «Вежа» та 

розміщені на офіційній сторінці міста та сторінці управління праці у 

Facebоok. Фільм про ВПУ переданий у департамент освіти та науки міської 

ради для демонстрації учням 9-11 класів. 

6. Розроблені інформаційні листівки «Робітничі професії – стабільна 

економіка міста». У них зазначений перелік спеціалістів, яких готують 

професійно-технічні навчальні заклади міста та перелік потенційних 

роботодавців міста, які потребують робітничих кадрів. 

 

7. Впровадження енергоефективності та заходи з 

енергозбереження 

Основні напрями і заходи місцевої політики щодо забезпечення 

сталого енергоощадного розвитку та охорони довкілля у м.Івано-

Франківську визначені «Програмою сталого енергетичного розвитку м. 

Івано-Франківська на період до 2020р.» та «Програмою охорони 

навколишнього природного середовища м.Івано-Франківська на 2016-2020 

роки». 

Здійснюється забезпечення і вдосконалення функціонування єдиної 

автоматизованої системи моніторингу і аналізу споживання енергоносіїв та 

комунальних послуг закладами бюджетної сфери. До роботи у системі 

залучені усі 95 закладів освіти (за програмою, розробленою ТОВ «ФІАТУ»), 

а також усі 57 будівель закладів охорони здоров’я та культури (програма 

«Smart City» компанії ТОВ «uMuni»), якими вноситься до баз даних обох 

систем інформація про споживання усіх видів енергоносіїв. 

Постійно здійснюється моніторинг використання енергоресурсів 

установами та закладами, що фінансуються з міського бюджету, 

щоквартально – аналіз дотримання встановлених лімітів та виконання плану 

заходів з енергозбереження, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 07.03.2018р. №251 «Про використання лімітів споживання 

енергоносіїв і комунальних послуг у 2017 році виконавчими органами 

Івано-Франківської міської ради та підпорядкованими їм бюджетними 

закладами». 

Запроваджено роботу із встановлення у бюджетних закладах міста 

засобів дистанційної передачі даних про споживання енергоносіїв та заміни 

приладів їх обліку на сучасні, що дозволяють автоматизувати збір та 

передачу цих даних через Інтернет. 

Підготовлено пропозиції щодо реалізації 2 проектів спільно з 

іспанськими підприємцями та японською компанією «Марубені 

Корпорейшн» з переробки твердих побутових відходів та виробництва 

електричної і теплової енергії з осаду стічних вод на очисних спорудах КП 

«Івано-Франківськводоекотехпром».  
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Ініційовано проведення у закладах освіти численних заходів, 

пов’язаних з відзначенням Міжнародного дня біорізноманіття, проведення 

Днів сталої енергії, перелік яких затверджений рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 05.09.2018р. №956. 

Підготовлено перелік пунктів приймання вторсировини, 

розташованих на території міста, із зазначенням її видів. Дану інформацію 

розміщено на офіційному сайті міста у розділі «Діяльність з 

енергозбереження та екології», а також подано в управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації для розміщення на сайті 

Мінприроди України. 
 

VІІІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Івано-Франківськ має документально оформлені поріднені зв’язки з 

24 містами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, Чехії, Румунії, 

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

З метою сприяння розвитку міжнародного співробітництва 

організовувалась робота в рамках підписаних угод про співпрацю між 

містами. В напрямку розширення міжнародної співпраці продовжується 

робота з налагодження партнерства з м.Рочестер (США), з містом Брешія 

(Італія) та за сприяння Посла КНР - з містом Наньнін. 

Організовано 25 міжнародних візитів представників виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради, депутатського корпусу, 

працівників охорони здоров’я до поріднених і партнерських міст за 

кордоном (Краків, Бидгощ, Жешув, Кошалін, Хшанів, Хшанівський повіт, 

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

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

Тракай (Литва), Єлгава, (Латвія), Стрешенський район (Республіка 

Молдова), Бая-Маре (Румунія), Ніредьгаза (Угорщина), Руставі (Грузія), 

Кліші (Франція), Радеберг (Німеччина) з метою участі в урочистих та 

мистецьких заходах з нагоди заснування міст-побратимів, фестивалях, 

форумах та виставках-ярмарках. Забезпечено організацію на належному 

рівні зустрічей з представниками міжнародних організацій, в тому числі 

делегацій з дипломатичних іноземних представництв.  

З метою активізації співпраці міста з міжнародними організаціями 

досягнуто домовленості про створення в місті громадської організації 

«Альянс Франсез», яка, крім поширення французької мови та культури, 

виконуватиме неофіційні представницькі функції Посольства Франції у всіх 

галузях франко-українських відносин. Крім того, на рівні керівництва міст 

обговорено можливість створення у порідненому місті Жешуві (Польща) 

центру української культури. Також налагоджено діалог з Урядом міста 

Жешува щодо пошуку інвестора та можливого його залучення до проекту, 

метою якого є ревіталізація Палацу Потоцьких та створення нового 

українсько-польського конгрес-центру. 
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Івано-Франківськ відвідала 51 іноземна делегація.  

У рамках продовження співпраці з порідненими містами забезпечено 

участь хорових колективів з поріднених міст Польщі – Жешува та Любліна, 

а також Румунії – міста Ясси у Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях».  

Здійснено ряд організаційних заходів з проведення у Івано-

Франківську четвертої «Великодньої поїздки за свободу і єдність України 

та миру в усій Європі», учасниками якої є громадяни Німеччини. 

У рамках відзначення 356 - річчя від дня заснування м.Івано-

Франківська забезпечено проведення заходів з підготовки, супроводу та 

організації перебування в місті 19 іноземних делегацій з міст-партнерів та 6 

представників Дипломатичного корпусу.  

Організовано поїздку 20-особової групи дітей разом з опікунами на 

запрошення Уряду партнерського міста Рибнік для оздоровлення у 

спортивно-рекреаційному осередку в місті Бєльско Бяле. 

Також організовано поїздку групи студентської молоді з Івано-

Франківська у село Корчмин Томашівського повіту Люблінського 

воєводства, де студенти протягом 5 днів впорядковували могили своїх 

предків. 

  

1. Розвиток туризму. Промоція міста. 

У напрямку розвитку фестивального туризму в місті та на виконання 

заходів «Програми розвитку туристичної галузі в Івано-Франківську на 

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

заходів, а саме: забезпечено участь представників з партнерських міст у 

Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях»; ярмарку «Великодній кошик»; 

святкуванні Дня міста (в програмі якого: виставка-ярмарок 

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

мешканці та гості міста з метою популяризації їзди на велосипеді і 

екологічного способу пересування); Міжнародних фестивалях 

«Карпатський простір» та «Свято ковалів»; фестивалях-ярмарках «Свято 

меду», «Свято винограду та вина», «Свято хліба та сиру». 

У рамках реалізації угод про співпрацю Івано-Франківська з 

курортними містами Моршин, Трускавець, Яремче організовано та 

проведено промотур для представників влади і туристичної сфери, під час 

якого учасники мали змогу обговорити ряд важливих питань щодо взаємної 

співпраці та шляхів вирішення проблемних питань галузі, розвитку 

транспортної інфраструктури та сполучення.  

У Туристично-інвестиційному центрі реалізовувався проект фахової 

підготовки екскурсоводів для міста Івано-Франківська – курси 

екскурсоводів, які провели методисти та практикуючі гіди, сертифіковані 

тренери Федерації європейських гідів (FEG), члени ГО «Всеукраїнська 

асоціація гідів», викладачі вищих навчальних закладів Києва та Івано-
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Франківська. Головна мета проекту - розвиток інституційного партнерства, 

підвищення кадрового потенціалу у сфері екскурсійного супроводу. 

Розпочато розробку та ознакування велосипедного туристично-

екологічного маршруту «Козакова долина» (м. Івано-Франківськ - 

с. Вовчинець – висота Березовець (352 м н.р.м.) - ур. Козакова долина - 

с.Ганнусівка - с.Узин - с.Колодіївка - м. Івано-Франківськ), загальною 

довжиною 30 км.  

Туристичний потенціал Івано-Франківська презентовано на 

різноманітних форумах та виставках, у тому числі міжнародних, зокрема на 

Міжнародній виставці туризму «ITBBERLIN 2018» (м.Берлін, ФР 

Німеччина); туристичній виставці «UITT 2018»(м. Київ); Міжнародній 

туристичній виставці-ярмарку «Тур’євроцетр – Закарпаття 2018» 

(м.Ужгород); XIX Міжнародній виставці «ТурЕкспо» (м.Львів); 

Міжнародному туристичному тижні (м.Одеса); Міжнародному 

туристичному ярмарку «В бік сонця» (м.Ополє, Республіка Польща).  

21 травня проведено туристичний квест на тему: «Пізнаємо Івано-

Франківськ» для учнів шкіл міста з метою пропаганди туристичної 

привабливості міста, ознайомлення учнів шкіл з його історичним минулим 

та сьогоденням. 

У рамках українсько-канадського проекту «Партнерство для розвитку 

міст» (ПРОМІС) проводилась робота над розробкою бренду м.Івано-

Франківська та маркетингової стратегії міста. За результатами конкурсу на 

кращу розробку дизайну бренда міста Івано-Франківська було обрано 

варіант, що максимально відображає впізнаваність міста. 

 Відбулася презентація нового мобільного додатка «Відвідай Івано-

Франківськ», розробленого за сприяння українсько-канадського Проекту 

ПРОМІС в рамках проекту «Розумний туризм в Івано-Франківську», в 

якому зібрано усю необхідну інформацію про місто. Мета розробки такого 

мобільного додатка – сприяння розвитку туристичного потенціалу міста, 

формування бази даних, оприлюднення і поширення інформації 

щодо ресурсів громади та підсилення зовнішньої привабливості міста.  

Також проводиться робота з облаштування інформаційно-

туристичних стендів, кіосків на зупинках громадського транспорту та 

автостанціях приміського і міжміського сполучення, оновлено карту-схему 

міста на площі Ринок, випущено інформаційно-промоційну продукцію про 

Івано-Франківськ (туристичний путівник, карти, буклети, календарі, 

презентаційний комплект листівок «Івано-Франківськ» тощо).  

 

2. Європейська інтеграція 

За найбільш активну популяризацію європейського ідеалу за 

результатами 2017 року Парламентська Асамблея Ради Європи у 2018 році 

присудила щорічну премію Приз Європи (Europe prize) місту Івано-

Франківську. Урочисте вручення премії представниками ПАРЄ відбулось 

http://pleddg.org.ua/ua/2017/mista-partneri-promis-otrimayut-fina/
http://pleddg.org.ua/ua/2017/mista-partneri-promis-otrimayut-fina/
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28 вересня 2018 року в рамках ІV Міжнародного інвестиційно-економічного 

форуму «Партнерство і перспектива». Ця нагорода є доказом визнання 

досягнень міста в поширенні інтеграційних ідей європейської єдності. На 

базі вищих навчальних закладів, шкіл та бібліотек проводились тематичні 

пізнавальні і культурні заходи, спрямовані на інформування громадськості 

міста про Євросоюз та євроінтеграцію.  

До участі в молодіжному концерті, присвяченому врученню місту 

Призу Європи, були запрошені три мистецькі колективи з міст-партнерів 

Польщі та Молдови. 

Представники міста взяли участь у низці заходів, спрямованих на 

євроінтеграцію, а саме:  

- 5-10 січня делегація з Івано-Франківська з робочим візитом 

перебувала у м.Радеберг (Німеччина) з метою налагодження партнерських 

зв’язків та ознайомлення з використанням енергоефективних технологій у 

роботі комунальних підприємств; 

- 6-7 березня у засіданнях проектної групи щодо написання спільних 

транскордонних проектів у м. Бая-Маре (Румунія); 

- 13-14 березня у засіданні дискусійного блоку «В пошуку методів 

пришвидшення розвитку міст і регіонів Центральної та Східної Європи», 

який відбувався в рамках ХІ Форуму «Європа-Україна асоціація з 

Європейським Союзом і що далі?» у м.Жешув (Польща), організованого 

Інститутом Східноєвропейських досліджень; 

- 1-3 червня у засіданні Асоціації міст Лауреатів Призу Європи у 

м.Любліні (Польща), організованого Урядом міста Люблін та харківським 

представництвом Парламентської Асамблеї Ради Європи; 

- 1-2 червня в ХІ економічному форумі Європа – Україна, що 

відбувався в порідненому місті Жешуві; 

- 6 вересня в 28 Міжнародному економічному форумі в Криниці Здруй 

(Польща) з презентацією міста на засіданні дискусійної панелі 

«Інфраструктурне інвестиційне співробітництво між містами Карпатcького 

Регіону».  

 

3. Залучення інвестицій 

Робота управління інвестиційної політики Івано-Франківської міської 

ради здійснюється у напрямку реалізації Комплексної програми сприяння 

залученню інвестицій в економіку м. Івано-Франківська на 2016-2020рр. 

відповідно до плану роботи управління та завдань, які надходять від 

керівництва міської ради і відповідних структурних підрозділів ОДА. 

У період з 1 січня 2018 року по 31 жовтня 2018 року працівниками 

управління виконувалась наступна робота: 

1. 28 вересня 2018 року організовано та проведено IV 

Міжнародний інвестиційно-економічний форум «Партнерство і 

перспектива». На Форумі було продемонстровано економічний та 
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інвестиційний потенціал міста. Даний захід вже став хорошою практикою 

для налагодження ефективного спілкування між представниками міст-

партнерів, іноземних дипломатичних місій в Україні, міжнародних 

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

очільниками міст та областей. Під час проведення даної події рейтингове 

агентство «Кредит-Рейтинг» нагородило м.Івано-Франківськ відзнакою за 

найвищий рівень інвестиційної привабливості. Також в рамках 

інвестиційно-економічного форуму було підписано меморандум про 

співпрацю з містом Галичем щодо розвитку туристичної привабливості. На 

Форумі було зареєстровано близько 250 учасників. 

2. Для налагодження ефективної взаємодії між бізнесом і владою 

та тісної співпраці з представниками малого і середнього бізнесу 

організовано та проведено Бізнес-сніданки з міським головою. Метою 

заходів є підвищення ефективності економіки міста та поліпшення якості 

комунікацій між різними учасниками одного виробничого ланцюжка. 

Впродовж періоду з 1 січня по 31 жовтня ц.р. було організовано та 

проведено заходи з 6-ти напрямків, а саме: 

- з керівниками будівельних компаній; 

- з власниками інтернет-компаній; 

- з ремісниками і реставраторами; 

- з керівниками дитячих клубів та центрів розвитку; 

- з представниками шоу-бізнесу; 

- з керівниками мовних клубів та центрів. 

3. З метою підвищення ефективності взаємодії громадських 

організацій міста та структурних підрозділів міської ради по залученню 

позабюджетних коштів на вирішення соціальних та економічних проблем 

міста організовано та проведено навчальний семінар по підготовці проектів 

транскордонного та регіонального співробітництва. На даному заході 

відбулось інформування громадськості щодо умов участі у міжнародних 

грантових програмах та забезпечення правильності оформлення 

документації при написанні проектів.  

4. З метою підготовки фахівців ІТ середовища у сфері передових 

технологій організовано та проведено воркшоп з інноваційних цифрових 

технологій Data Science. На вищезазначеному заході були розглянуті 

питання введення в машинне навчання і штучний інтелект, машинне 

навчання в задачах класифікації та регресії і інші. А також була можливість 

потренуватися у практичних завданнях в супроводі досвідчених спікерів. 

Учасниками навчання стали представники ІТ компаній та громадських 

організацій міста. 

5. З метою збільшення кількості спеціалістів та працівників 

напрямку «дизайн» проведено роботу щодо співорганізації найбільшої 

дизайн конференції у Західній Україні Design Village. Цього року 

конференція відбулася вже втретє і мала тему «Дизайн заради дизайну — не 



48 

 

дизайн». Лекції та воркшопи були дотичні тем UI/UX, дизайн-мислення, 

шрифтового дизайну, реклами, графіті та вуличного мистецтва. 

6. Для залучення інвестицій в економіку міста постійно 

напрацьовуються та вживаються заходи щодо пошуку відповідних 

земельних ділянок та використання вільних виробничих площ промислових 

підприємств міста. Здійснюється формування та постійне оновлення пакету 

інвестиційних пропозицій на території Хриплинської інвестиційно-

промислової зони. З метою забезпечення інформування потенційних 

інвесторів та для презентації інвестиційного потенціалу міста функціонує 

інвестиційний Web-сайт Івано-Франківська www.invest-if.com, на якому 

розміщена вся наявна інформація про індустріальний сектор, експортні 

поставки, перелік вільних земельних ділянок та виробничих площ, а також 

успішно реалізовані start-up проекти. Систематично оновлюється 

інформація на інтерактивній інвестиційній карті м.Івано-Франківська із 

зазначенням об’єктів Brownfield та Greenfield з їх детальним описом 

українською та англійською мовами. 

Забезпечено наповнення офіційної Web-сторінки у мережі Інтернет 

www.mvk.if.ua з питань висвітлення інформації про діючі конкурси та 

гранти, а саме розміщено інформаційні повідомлення про конкурси та 

грантові програми з метою запрошення громадських організацій, ОСББ, 

ЖБК та громадян міста до участі у конкурсах. Створено сторінку 

«Управління інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради» у 

соціальній мережі Фейсбук, на якій оприлюднюється інформація про роботу 

та проведені заходи управління, а також висвітлюються анонси 

запланованих подій. 

7. Організовано та проведено круглий стіл «Smart Івано-

Франківськ» з метою розробки концепції та технічної побудови 

інфраструктури для Smart City в Івано-Франківську (центр обробки даних, 

мережа, протоколи роботи) задля забезпечення сталого розвитку міста. На 

вищезазначеному заході учасників було ознайомлено з прикладами 

реалізації проектів SMART City в інших містах та з можливостями, що 

надають провідні інтегратори і фірми-виробники. 

8. З метою підготовки проектних заявок в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-2020 проведено 

ряд консультативних зустрічей з профільними робочими групами з 

написання проектів, проведено роботу із перекладу робочих версій 

документів, заходів та повний список індикаторів результатів. В результаті 

проведеної роботи підготовлено та подано вісім проектних заявок для участі 

в Програмі транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-2020, а 

саме: 

- проект «Безпечне майбутнє» (створення Дата Центру, систем 

відеонагляду та під'єднання нових та вже встановлених камер до мережі, 

обмін досвідом); 

http://www.invest-if.com/
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- проект «RO-UA Партнерство для пом'якшення змін клімату» 

(закупівля, дизайн та встановлення двох сонячних зарядних станцій для 

електромобілів, проведення воркшопів та навчань); 

- проект «Освітній дослідницький центр: платформа для освітніх 

інновацій та синергій між формальною та неформальною освітою» 

(закупівля обладнання, книжок та матеріалів для бібліотеки, проведення 

міжнародних освітніх програм та тренінгів); 

- проект «Повернутися до наших загальних коренів» (створення 

Музею зброї на території Палацу Потоцьких, проведення фестивалю та 

інформаційних заходів); 

- проект «ETHNO - культура та справжні традиції» (закупівля 

високотехнологічної портативної сцени, створення 3D-голограм, 

проведення фестивалів та виставок фольклорного та культурного життя 

регіону); 

- проект «Нематеріальна культурна спадщина - збереження її для 

майбутніх поколінь» (відтворення музичних творів композитора 

Д.Січинського, відтворення техніки орнаментального ковальства, 

проведення фестивалів та майстер класів); 

- проект «Передача знань через мультидисциплінарну 

професійну мережу задля якості в сфері охорони здоров’я» (тренінги для 

лікарів, обмін досвідом та надання електронних консультацій пацієнтам від 

лікарів такого профілю як пульмонолог, гастроентеролог, сімейний лікар); 

- проект «Альтернативні терапії в Марамуреші та Івано-

Франківську» (утворення центру альтернативної медицини для 

неповносправних дітей на базі Івано-Франківського комунального закладу 

ЦМДКЛ, ремонт спортивного залу, кабінетів для реабілітації, закупівля 

реабілітаційного обладнання, тренінги для лікарів та обмін досвідом). 

9. Підготовлено та подано в рамках 2-го конкурсу проектів для 

участі у Програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020 проект «Збереження Комплексу колишнього Палацу 

Потоцьких як спільного об’єкту культурної та історичної спадщини України 

та Польщі». 

10. Підготовлено та подано 8 проектних заявок для участі в малих 

міжнародних грантових програмах. 

- Реставраційні практики (Посольство Великобританії); 

- Реконструкція комплексу Палацу Потоцьких (Посольство 

Великобританії); 

- Залучення волонтера Корпусу Миру (Посольство США); 

- Молодіжний бізнес-табір для майбутніх лідерів: культурний 

аспект (Польсько-Українська Рада молодіжного обміну); 

- Професійні кадри в місцевому самоврядуванні – формування 

компетентних команд публічної адміністрації в сфері підтримки реформи 

самоврядування в Україні («Польська допомога» МЗС Республіки Польщі); 
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- Міжкультурна спадщина міст Центральної та Східної Європи (Фонд 

грантів Європейської економічної зони (ЄЕЗ) та Норвегії для регіонального 

співробітництва); 

- Фестиваль креативних індустрій (Український культурний фонд); 

- Промоція спільної історичної спадщини через міжкультурну 

співпрацю (Британське Посольство). 

11. Як один з варіантів реалізації ефективної практики підтримки 

бізнесу управлінням розроблено «Положення про конкурсний відбір 

стартапів для реалізації у місті Івано-Франківську» та відповідно до даного 

Положення проведено конкурс стартапів. За результатами оцінювання 

Конкурсною комісією було прийняте рішення про визначення чотирьох 

переможців з наданням фінансування у розмірі 100 000 грн. одному 

переможцю та 50 000 грн. трьом переможцям. Проведення вищезазначеного 

конкурсного відбору має на меті сприяти поглибленню співпраці органів 

місцевого самоврядування з молодими підприємцями та представниками 

студентської молоді. 

12. Відбулося розміщення управління інвестиційної політики в 

приміщенні ПАТ «Івано-Франківський завод «ПРОМПРИЛАД» 

(Промприлад. Реновація). Це унікальний для України проект, де в єдиному 

просторі взаємодіють і спільно втілюють програми міського розвитку 

представники від трьох секторів: бізнесу, громадських організацій та 

органів місцевого самоврядування. 

13. Розпочато реалізацію проекту «Управління та використання 

міської культурної та природної спадщини в містах Дунайського регіону 

(URBforDAN)» в рамках Дунайської транснаціональної програми. Проект 

URBforDAN спрямований на вирішення актуальних потреб та проблем, 

пов'язаних із сталим управлінням природною спадщиною в містах 

Дунайського регіону, що вимагає ефективного транснаціонального підходу. 

URBforDAN призначений для внесення змін у керування міськими лісами 

та використання екосистемних послуг. Розмір гранту складає 213 675,65 

євро для реалізації вищезазначеного проекту. 

14. Проведено роботу по підготовці та підписанню Угоди про 

співпрацю міської ради з АТ «Ощадбанк». Підписання вищезазначеної 

Угоди сприятиме підтримці інноваційної діяльності, інвестиційних 

проектів, грантів, наданню фінансових послуг, оновленню матеріально-

технічної бази виробництва та послуг. Також сторони будуть обмінюватися 

інформацією, організовувати комунікації з підприємцями, проводити 

семінари, конференції та інші заходи з метою ознайомлення ділових кіл з 

новими фінансовими інструментами. 

15. По проекту «Розвиток громад» Корпусу миру США залучено на 

два роки волонтера для роботи в управлінні. 

16. Отримано грант по проекту «Транскордонна зелена транспортна 

мережа» в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-

Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020. За ініціативи управління 
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інвестиційної політики виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

виступив головним бенефіціаром даного проекту. Загальна сума проекту 

складає 280 828,95 євро, з яких сума гранту - 252 746, 055 євро. Проект 

об’єднає партнерів з Угорщини, Словаччини та Румунії, а також 7 міст 

Західної України. Основною активністю в рамках реалізації проекту стане 

встановлення 19 електрозаправок (11 з яких на території України), за 

допомогою яких водії електромобілів зможуть безперешкодно подолати 

відстань в 1200 км між містами. Всі електрозаправки будуть підключені до 

світової безкоштовної онлайн мережі електрозаправок. Реалізація проекту 

розпочнеться на початку 2019 року. 
Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу) cтановив 515,5 млн.дол. США, що на 4,2% більше 

обсягів інвестицій на початок 2018р., у розрахунку на одну особу – 2036 дол. 

США (в середньому по області – 681,1 дол. США). За І півріччя 2018 року 

освоєно (використано) 1 323,2 млн.грн. капітальних інвестицій, в тому числі 

за перший квартал 2018р. – 686,4 млн.грн, що на 0,2 % більше обсягів 

інвестицій на початок 2018 р., у розрахунку на одну особу – 1956,5 доларів 

США. 

 

ІX. МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ МІСТА 

 

Виконання заходів державних, обласних та міських цільових програм 

у галузі охорони здоров’я забезпечують доступ жителів міста до 

консультативної допомоги та безоплатного анонімного тестування на ВІЛ- 

інфекцію, страхування медичних працівників на випадок професійного 

інфікування на ВІЛ/СНІД, закупівлю тест-смужок та інсуліну для пацієнтів 

з цукровим діабетом, недопущення випадків внутрішньо лікарняних 

інфекцій, професійного захворювання медичних працівників на 

туберкульоз, тощо. 

Первинна і амбулаторно-поліклінічна допомога. У травні-липні 

2018 року проведено заходи щодо реорганізації системи надання 

амбулаторно-поліклінічної допомоги мешканцям міста – в результаті злиття 

усіх п’яти територіальних міських поліклінік, та міської дитячої поліклініки 

– утворене Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медичної і консультативно-діагностичної допомоги ІФМР» (далі – КНП 

ЦПМКДД).  

Це дозволило : 

- створити єдиний медичний простір, єдині вимоги до надання 

первинної медичної та амбулаторно-поліклінічної спеціалізованої допомоги 

- оптимізувати фінансування первинної ланки надання медичної 

допомоги, 
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- наситити високотехнологічним та високовартісним 

обладнанням та апаратурою (три рентгенологічні апарати в структурних 

підрозділах КНП – СП МП№3, СП МП №5, СП МП№4), 

- перерозподілити потоки пацієнтів з метою оптимізації та 

покращення стану надання медичної допомоги.  

Медичні інформаційні системи (МІС). В серпні 2017 року підписано 

меморандум між міською радою та ТзОВ «Медікс-ІТ» щодо запровадження 

системи електронного запису на прийом до лікаря. Впродовж 2018 року 

впроваджено статистичний модуль в роботу електронної реєстратури, що 

дає можливість бачити реальну кількість відвідувань пацієнтами прийому 

лікаря. 

За рахунок добре проведеної кампанії «Обери лікаря», станом на 

01.10.2018 року укладено понад 102 тисячі декларацій між лікарем і 

пацієнтом серед дорослих і понад 33,0 тисяч декларацій з лікарями – 

педіатрами.  

Усі робочі місця лікарів первинного прийому – комп'ютеризовані за 

рахунок коштів з бюджету розвитку (всього понад 1845,2 тис.гривень). 

У структурних підрозділах КНП ЦПМКДД забезпечено надання 

первинної медичної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги 

в повному обсязі. Зареєстровано 1 млн. 348 тис. відвідувань, що складає 4,6 

відвідування на 1 жителя (за аналогічний період 2017 року – 1млн. 531 тис. 

відвідувань, показник 5,3 відвідувань на 1 жителя).  

До хворих, які не можуть пересуватись, або тривалий час не 

відвідували поліклініки зроблено 215,6 тис. відвідувань на дому, в домашніх 

стаціонарах проліковано 10561 особа.  

Обсяги досліджень діагностичних підрозділів КНП ЦПМ КДД 

знизилась: кількість ультразвукових обстежень (з 132,7 тисяч у 2017 році до 

90,2 тисяч у 2018 році), функціональних досліджень (з 233,1 тисяч у 2017 

році до 193,4 тисяч у 2018 році) та ендоскопічних обстежень (з 16,1 тисяч у 

2017 році до 10,3 тисяч у 2018 році), ЕКГ-обстежень (з 131,1 тисяч у 2017 

році до 115,3 тисяч у 2018 році), лабораторних аналізів (з 1988,4 тисяч у 

2017 році до 1790,5 у 2018 році).  

У 2018 році використовувались і стаціонарозамінні форми надання 

медичної допомоги - в денних стаціонарах проліковано 7429 пацієнтів (у 

2017 році – 10656) хворих, проте ефективність даного виду надання 

допомоги потребує оптимізації кількості ліжок та наближення їх оснащення 

до сучасних вимог.  

Зниження показників відвідування амбулаторно-поліклінічних 

закладів, обсягів діагностичних обстежень, показників роботи денних 

стаціонарів пояснюється наближенням до реальних показників за рахунок 

введення в роботу електронного запису пацієнтів на прийом – медичної 

інформаційної системи «Медікс». 

Всього за 9 місяців 2018 р. лікарями педіатрами, підлітковими 

терапевтами та спеціалістами міської дитячої поліклініки з профілактичною 
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метою оглянуті 28011 школярів (99,9 %). Всього обстежено 28011 дітей 

шкільного віку. Серед них виявлено найбільше дітей з порушенням 

гостроти зору – 1275 дітей, з них взято на «Д» облік 293дітей; з порушенням 

постави –186 дітей; зі сколіозом –58 дітей; з деформацією грудної клітки –

56 дітей; з плоскостопістю – 173 дітей; з дифузним зобом І ст. –175 дітей; з 

затримкою фізичного розвитку –22 дітей; з ожирінням І-ІІ ст. – 84 дітей; з 

хронічними захворюваннями зовнішніх та внутрішніх статевих органів – 63 

дітей; з хронічними захворюваннями органів дихання – 212 дітей. 

Станом на 01.10.2018 р. оглянуто 28011 учнів загально-освітніх 

навчальних закладів; на кожну дитину оформлено «Довідку учня 

загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового 

медичного профілактичного огляду» (ф.086/1-о). 

На разі, без змін стосовно організаційно-правової форми, працюють 

міська стоматологічна поліклініка та міська дитяча стоматологічна 

поліклініка. 

Стаціонарна допомога. У 2018 році збережено мережу та потужність 

стаціонарних лікувально-профілактичних закладів: центральна міська 

клінічна лікарня розгорнута - на 470 ліжок, міська клінічна лікарня № 1 - на 

240 ліжок, КНП «Міська дитяча клінічна лікарня ІФМР» - на 130 ліжок, 

КНП «ІФ міський клінічний перинатальний центр» - на 215 ліжок. 

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

17787), з них пацієнтів пільгових категорій 2869, в т.ч. учасників УБД – 205, 

учасників АТО - 62,  учасників ліквідації ЧАЕС – 85.  

Виконання плану ліжкоднів терапевтичного стаціонару склало 92,7%.  

В КНП МКПЦ надано гінекологічну та пологову допомогу 5152 

жінкам (у 2017 році - 4200 жінкам), за 9 місяців прийнято 1716 пологів (у 

2017 році - 1500 пологів). Народилось 1737 дітей, що на 152 дитини більше, 

ніж за аналогічний період 2017 року, померло 2 дітей (смертність немовлят 

склала 3,9‰, на рівні минулого року). 

В КНП МДКЛ проліковано 3348 дітей (у 2017 році - 3014 дітей), з них 

пільгових категорій - 758. 

У відділеннях хірургічного профілю КНП МКПЦ, ЦМКЛ та МКЛ №1 

виконано 9390 операцій (у 2017 році – 9397), з них 1177 – травматологічних. 

Заклади продовжують активно впроваджувати нові методів лікування 

і діагностики, зокрема й малоінвазивні методи. Так, за 9 місяців 2018 року 

всього у відділенні малоінвазивних методів діагностики та лікування 

центральної міської клінічної лікарні  проведено 656 коронарографій, з них 

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

коронарному синдромі – 181. Встановленню – 28 штучних водіїв серцевого 

ритму.  

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

продовжено проведення операцій на відкритому серці аорто-вінцевого 

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

ангіографа. У відділення успішно проводяться оперативні втручання 

емболізації артерій матки при фіброміомах, емболізаціях артерій шлунку, 

нирок при кровотечах. Запроваджено високоефективні втручання на 

магістральних артеріях нижніх кінцівок при облітеруючому атеросклерозі, 

стентування ниркових артерій при стенозі.  

Збільшується кількість малоінвазивних втручань в хірургії МКЛ№1 та 

операцій в травматологічному відділенні МКЛ №1 з використанням 

сучасних металоконструкцій, ендопротезів. Продовжуються малоінвазивні 

втручання в травматології. Поставлено 48 ендопротезів кульшових суглобів, 

3 ендопротезів колінних суглобів, проведено 47 артроскопій, що вдвічі 

більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

  

1. Фінансово-господарська діяльність 

Річний бюджет медичної галузі у 2018 році становить 274727,7 

тис.грн (в т.ч. медична субвенція 213768,2 тис.грн. та кошти на урядову 

програму «Доступні ліки» - 6610,7 тис.грн.) - за загальним фондом та 

48736,4 тис.грн. за спеціальним фондом бюджету (власні надходження та 

видатки розвитку).  

Понад обсяги медичної субвенції на медичну галузь з початку року 

(станом на 01.10.2018) передбачено спрямування з міського бюджету 92,5 

млн.грн.:  

- на енергоносії – 24,5 млн.грн.,  

- оплату праці – 17,4 млн.грн.;  

- медикаменти – 2,6 млн.грн,;  

- харчування – 1,7 млн.грн.;  

- пільговий відпуск медикаментів – 0,9 млн.грн.);  

- інші видатки (господарські потреби, оплата послуг, розрахунки 

з бюджетом) – 7,8 млн.грн.; 

- придбання обладнання – 28,4 млн.грн; 

- капітальні ремонти – 9,2 млн.грн. 

Бюджет охорони здоров’я міста за звітний період виконано на 88,4%, 

фактично використано 226323,1 тис. грн. при плані за вказаний період  

256016,7 тис. грн.  

На диференціацію зарплати (надбавки до заробітної плати, премії) 

медичним працівникам спрямовано близько 10,9 млн.грн. 

На пільгові медикаменти використано 2270,3 тис. грн., на 

реімбурсацію за урядовою програмою «Доступні ліки» – 4593,0 тис. гривень 

(69,5% виконання до річних призначень). 

З пільгової категорії населення зубне протезування проведено 90 

особам на суму 222,6 тис. гривень. 

Витрати на один ліжко-день на медикаменти - 19,04 грн., харчування 

- 14,23 грн.  
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Фінансування одного прийому в структурних підрозділах КНП 

ЦПМКДД - склало 0,92 грн. 

За 9 місяців 2018 року загальна сума позабюджетних надходжень 

склала 12076,2 тис. гривень: від наданих платних послуг – отримано 4624,4 

тис.грн., отримано кошти та безкоштовно товарів у натуральній формі від 

благодійників на загальну суму 7451,8 тис.грн.  

У всіх закладах охорони здоров’я міської ради встановлено 

електронні термінали для отримання благодійних коштів у безготівковому 

вигляді, у всіх, окрім, міської стоматологічної поліклініки – встановлені I-

box.  

Всього за третій квартал отримано через електронні термінали 1744,3 

тис. гривень благодійних коштів. 

Щомісячно оприлюднюється інформація про отримання та 

використання благодійних внесків веб-сайті УОЗ, закладів охорони здоров'я 

Івано-Франківської міської ради. 

  

2. Капітальні видатки на ремонти в медичних закладах 

На капітальні ремонти та проведення реконструкції в бюджеті 

розвитку передбачено 10674,0 тис. гривень. Станом на 20.10.2018 року 

профінансовано 1887,1 тис.гривень (17,8%).  

У 2018 році продовжувались роботи з капітальних ремонтів 

приміщень у закладах охорони здоров’я міста:  

- в центральній міській клінічній лікарні тривають ремонтні роботи в 

урологічному та ревматологічному відділеннях. Виділено коштів на 

капітальний ремонт на 2018 рік 5350, 00 тис.грн., освоєно і оплачено станом 

на 01.10.2018р. – 976,83 тис. грн.  
- в міській клінічній лікарні №1 - завершуються роботи із капітального 

ремонту надземного поверху лікувального корпусу (лабораторія). Для 

завершення ремонтних робіт у 2018 році необхідно кошти у сумі 622,942 

тис. грн., та на придбання лабораторного обладнання - 360,0 тис. грн., меблів 

– 49,0 тис. грн., проведено торги та готується підписання договору з 

капітального ремонту операційних блоків хірургічного та 

травматологічного відділення. Планується освоєння коштів у сумі 900,0 тис. 

грн.; проведено капітальний ремонт електрощитової на загальну суму 50,0 

тис. грн., створено спеціалізовану палату для стаціонарного лікування 

затриманих та взятих під варту осіб вартістю 190 тис. грн. на умовах 

співфінансування, проведено поточний ремонт палат покращеного 

планування хірургічного та травматологічного відділення на умовах 

співфінансування вартістю 520 тис. грн., покращено умови праці 

працівників хірургічного та травматологічного відділення, бухгалтерії та 

АГЧ., проведено поточний ремонт приміщень та санвузла вартістю 180,0 

тис. грн. 
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- в КНП МДКЛ – МДКЛ у 2018 році виконано робіт на суму 156,213 

тис.грн та проплачено (заміна дерев’яних вікон на металопластикові 14шт.; 

заміна дерев’яних дверей на металопластикові 15шт., станом на 01.10.2018р. 

капітальний ремонт підвальних приміщень у стаціонарі, вул. Чорновола, 44 

призупинено через відсутність фінансування, окрім того виконано робіт на 

231,000 тис.грн.та не проплачено (демонтаж покриття підлоги з керамічної 

плитки, очищення шпаклювання стелі та стін, сантехнічні роботи, 

електромонтажні роботи), облаштовано катамнестичний кабінет: ремонт 

проводиться за благодійні кошти закладу, завезено обладнання на суму 210 

тис. грн. від благодійного фонду «Центр розвитку ініціатив». 

- КНП МКПЦ – у 2018 році проведення ремонтних робіт за рахунок 

коштів бюджету : 

- капітальний ремонт малого актового залу в гінекологічному корпусі. 

(УКБ), капітальний ремонт приміщень на 3-му поверсі для кафедри 

акушерства та гінекології в гінекологічному корпусі (УКБ), поточний 

ремонт санітарно-гігієнічного приміщення в підвалі акушерського корпусу 

– виділено 42 тис. грн. бюджет, виконано на 32 тис. грн. (МКПЦ), частковий 

благоустрій території - 50 тис. грн. 

- тривають ремонтні роботи - встановлення підлоги в підвалі 

акушерського корпусу, ремонт кабінету для перебування вночі лікарів в 

акушерському відділенні № 1, ремонт кабінету завідувача відділення 

інтенсивної терапії новонароджених на 4-му поверсі акушерського корпусу, 

ремонт коридора в підвалі акушерського корпусу (перехід на харчоблок), 

ремонт дашка над входом в акушерський корпус, 

- міська стоматологічна поліклініка, міська дитяча стоматологічна 

поліклініка - виконані роботи згідно титульних списків (МСП - заміна 

дверей, МДСП - капітальний ремонт хірургічного відділення, санвузла для 

пацієнтів), 

В КНП ЦПМКДД – виконані наступні капітальні роботи:  

- СП «Міська поліклініка №1» - капітальний ремонт у кабінеті 

прийому сімейного лікаря; косметичні ремонтні роботи у двох кабінетах 

прийому лікаря-терапевта; капітальний ремонт у кабінеті прийому лікаря-

стоматолога. 

- СП «Міська поліклініка №3» - облаштування території закладу 

бруківкою; встановлення паркану та в’їзних воріт, розробляється ПКД для 

ремонту приміщень та встановлено нового сучасного рентгенапарату, 

- СП «Міська поліклініка №5» - капітальний ремонт вбиральні І-го 

поверху та облаштування кабіни для людей із обмеженими фізичними 

можливостями; встановлення підйомника для людей із обмеженими 

фізичними можливостями; капітальний ремонт приміщення бухгалтерії; 

капітальний ремонт конференцзалу, 

-  У СП «Міська дитяча поліклініка» проведено капітальний ремонт у 

педіатричному відділенні №1; капітальний ремонт у педіатричному 

відділенні №6; у центральному корпусі завершено ремонт сходових, 
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проведена заміна системи водовідведення та теплопостачання, здійснено 

заміну вікон. Завершено ремонт першого поверху центрального корпусу. 

Замінено покриття підлоги на ІІІ-му поверсі.  
 

3. Закупівля обладнання 

У 2018 році продовжувалась робота щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладів охорони здоров’я міста. За рахунок бюджету 

розвитку міста передбачено 20 000, 00 тис.гривень, станом на 01.10.2018 

року придбано діагностичної і лікувальної апаратури, обладнання та 

устаткування на суму 18687, 8 тис. гривень (93,0%): 

- у ЦМКЛ - придбано запасних частин та проведено ремонт ангіографа 

та комп’ютерного томографа на суму 4,495 тис.грн. 

- для КНП МКПЦ придбано апарат УЗД для стаціонару, новий датчик 

для УЗД апарату, апаратури та обладнання для реанімації новонароджених 

– на суму 4800,43 тис.гривень, 

- для СП МП №3 та СП МП №5 КНП ЦПМ КДД – придбано нове 

сучасне рентгенологічне обладнання на суму 12 000, 00 тис.грн. 

 

X. ОСВІТА 

 

Основні зусилля у сфері освіти направлені на розбудову якісної, 

ефективної та доступної для кожного системи освіти міста, що відповідає 

вимогам громади, запитам особистості та потребам держави і базується на 

духовних цінностях українського народу. 

 

1. Національно-патріотичне виховання учнівської 

молоді 

Департамент освіти та науки, керівники закладів  освіти 

забезпечували реалізацію заходів щодо активізації національно-

патріотичного  виховання учнівської молоді. 

Упродовж звітного року проведено ряд загальноміських заходів та 

акцій: 

- ІІ міський конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Кіборги під 

Крутами та Донецьком», учасниками якого стали 67 учнів. Переможці стали 

учасниками  поїздки місцями битви  під Крутами на Чернігівщині (січень 

2018р.); 

- творчий конкурс серед школярів та педагогів «Готуй нових 

бійців Холодний Яре: від Холодного Яру до Чорного лісу», участь у якому 

взяли  54 школярі. 

Упродовж року на базі Центру патріотичного виховання учнівської 

молоді імені Степана Бандери успішно реалізовувались загальноміські 

проекти «Мій Івано-Франківськ» (проведення уроків з історії рідного міста), 
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«За честь! За славу! За народ!», «Герої не вмирають!», «До духовних джерел 

українців», «Козацька слава», «Я – громадянин», «Вишивка – мій оберіг». 

У 2018 році започатковано проведення загальноміського Фестивалю 

«Козацький дух -2018», приуроченого Дню Українського козацтва, Дню 

створення УПА та Дню захисника України. Участь у ньому брало 168 

школярів з 28 команд ЗЗСО. Перемогу здобула команда «Діамант» із НВК 

«Школа-гімназія №3».  

Упродовж року проведені загальноміські свята, фестивалі та 

конкурси: 

- дитячо-юнацький Різдвяний фестиваль «Ой радуйся, земле!»;  

- ХVІ загальноміський дитячо-юнацький фестиваль мистецтв 

«Таланти землі Галицької»;  

- міський відкритий фестиваль танцю «Карпатські візерунки»;  

- ІІ міжшкільний мистецький фестиваль «Злива мрій»;  

- ІІ загальноміський шкільний театральний фестиваль 

«Відкривається схвильовано душа»;  

- всеукраїнський конкурс-виставка дитячих робіт «Новорічно-

різдвяна композиція»; 

- міський конкурс новорічно-різдвяних листівок, які було 

передано захисникам Вітчизни в зону ООС (операція об’єднаних сил); 

- свято української родини; 

- «Ми діти твої, Україно» (до Дня Незалежності України ). 

У 2018 році проведено загальноміські фестивалі «Палац збирає 

друзів» (28 вересня), «Козацький дух - 2018» (9 жовтня), конкурс 

солістів-вокалістів «Пісенний дивограй» (17 жовтня), фестиваль-

конкурс стрілецької та повстанської  пісні «Пісня, що зродила чин» 

(25 жовтня). 

У міському етапі військово-патріотичної гри «Чорний ліс – 2018» 

брало участь 22 пошуково-дослідницьких учнівських загони. Перемогу 

здобула команда учнів СШ №1. 

На фасадах 13 закладів загальної середньої освіти та 7 закладах 

професійно-технічної освіти м.Івано-Франківська встановлено пам’ятні 

дошки колишнім учням, які загинули в боротьбі за збереження свободи й 

незалежності України під час проведення Революції Гідності і у зоні ООС 

на сході нашої Батьківщини. 

Зокрема, у 2018 році меморіальні дошки випускникам шкіл, які 

загинули у зоні проведення ООС, встановлено на фасадах ЗШ № 16 (Олегу 

Басарабу 14 березня) та ЗШ №3 (Андрію Витвицькому 16 вересня). 

Упродовж року двічі делегації освітян відвідали бійців ООС, 

вихованців ДНЗ та ЗЗСО у м.Попасна, Луганської області та м. 

Волноваха, Донецької області. Під час візиту передано благодійну 

допомогу мешканцям Донбасу, а також освітянами була  підготовлена  

концертно-розважальна програма «Між війною та миром».  
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2. Розширення мережі дошкілля 

Охоплення дітей дошкільною освітою зросла з 9429 до 9728 

вихованців, а відсоток охоплення дітей від 3 до 6 - з 95,8% до 97%, тоді як у 

1991р. цей показник становив 59 %. 

У 2018р. розширено мережу закладів дошкільної освіти міста Івано-

Франківська на один комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

№25 «Янголятко» (5 груп, 145 дітей). Облаштовано 2 дошкільні групи у 

ЗШС І ступеня №3 та комунальному закладі освіти І ст. «Молодша школа  

ім. Софії Русової» (60 дітей).   

Здійснюється реконструкція закладу дошкільної освіти №21 

«Подоляночка» на вул. Гната Хоткевича, 11а. (6 груп – 110 місць). 

Відкрито приватний заклад дошкільної освіти «Первісток» (5 груп, 90 

дітей). 

Заклади дошкільної освіти взяли активну участь у щорічному міському 

конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства. У номінації "Проекти громадських та 

благодійних організацій при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах" переможцями стали 15 дошкільних навчальних 

закладів. У номінації "Парципаторне бюджетування" переможцями стали 12 

дошкільних навчальних закладів (ДНЗ № 1, 2, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 30, 

33).  

Дошкільний навчальний заклад  № 17 «Ромашка» став переможцем ІІ 

етапу (обласного) Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання у ДНЗ та взяв участь у ІІІ етапі. 

У 2018р.  удосконалено систему електронної реєстрації дітей 

дошкільного віку: розпочато ведення електронного обліку дітей на 

поступлення у заклади компенсуючого типу та заклади, що розташовані у 

селах, які належать до Івано-Франківської міської ради (Угорники, 

Крихівці, Хриплин).   

 

3. Забезпечення професійного навчання та якісного 

дозвілля 

Заклади освіти забезпечено медичними препаратами на загальну суму 

180 тис. 400 грн. та необхідним спортивним інвентарем та обладнанням на 

суму 200 тис. грн. 

Створено електронну базу даних вчителів початкових класів, які 

працюватимуть за програмою «Нова українська школа» у 2018-2019, 2019-

2020 навчальних роках. 

Створено модельні центри на базі СШ № 5, НВК «Школа-гімназія № 

3», ЗШ № 8, 9, 18, 24, 26. 
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У ЗШ І ст. № 9 другий рік реалізовується пілотний проект, 

спрямований на апробацію нового Державного стандарту початкової освіти 

та створення сучасного освітнього середовища. 

До початку 2018-2019 навчального року усі педагоги, які працюють у 

перших класах, отримали сертифікати на підтвердження навчання за 

дистанційною формою на платформі Еd-Era.  

Проводиться роз’яснювальна робота серед батьків з питань прийому 

дітей до 1-го класу, організації освітнього процесу у Новій українській 

школі. 

 У закладах освіти міста розпочала свою роботу Школа нових знань 

для батьків. Слухачами школи стали батьки першокласників. Навчання 

проводилося з 8 до 10 жовтня  у всіх освітніх закладах. Розпочалося воно із 

тренінгового заняття «Перший раз у перший новий клас», яке розробили  

тренери Нової української школи міста.   

На оснащення початкових класів дидактичним матеріалом, меблями 

та мультимедійним обладнанням із місцевого бюджету виділено 24 млн. 

грн. 

За підсумками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у 2017-2018 навчальному році учні закладів загальної середньої 

освіти міста Івано-Франківська вибороли 145 призових місць, покращивши 

показник минулого навчального року (140 призових місць).  

У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  заклади загальної 

середньої освіти міста Івано-Франківська представляло 50 учасників, 25 з 

яких стали переможцями. В активі наших олімпійців 5 дипломів І ступеня, 

8 – ІІ ступеня та 12 – ІІІ ступеня. 

Сорока учням  закладів загальної середньої освіти, вихованцям 

позашкільних закладів, студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації на 2018 рік призначено стипендії міської ради (240 тис. грн. на 

рік).  

У 2018-2019 н.р. організовано інклюзивне навчання для 48 дітей з 

особливими освітніми потребами. 

У вересні  2018р. в 11 комунальних закладах дошкільної освіти 

відкрито 18 інклюзивних груп для дітей, які потребують корекції 

розумового та фізичного розвитку. У плані налагодження співпраці у галузі 

дошкільної освіти з міжнародними організаціями  у ДНЗ № 17 «Ромашка» 

побували представники посольства Ізраїлю в Україні у партнерстві з 

ізраїльським Центром міжнародного співробітництва MASAV та 

Міністерством освіти і науки України, які  ознайомились із досвідом роботи  

закладу з питань упровадження інклюзивної освіти. 

Розпочав свою роботу Інклюзивно-ресурсний центр, у який 

звернулися за допомогою 142 батьків, діти яких потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку, діти з особливими освітніми 

потребами. Батьки 103 дітей з особливими освітніми потребами вже 

отримали висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 
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дитини з рекомендованою навчальною програмою та корекційно-

розвитковими заняттями відповідно до програми та нозології. З них 27 дітей 

дошкільного віку та 58 дітей шкільного віку.  

Загальна кількість комп'ютерної техніки нараховує 1159 одиниць, з 

них 191 комп՚ютер використовується в управлінсько-господарській 

діяльності, в т.ч. 37 – для ведення бібліотечного фонду, для забезпечення 

освітнього процесу 660 комп՚ютерів та 308 портативних комп'ютерів.  В усіх 

закладах освіти наявні мультимедійні комплекси. Функціонує 30 класів з 

інтерактивними поверхнями, що дає можливість використовувати 

комп’ютерні програми навчального призначення з різних дисциплін. 

Мережа Інтернет встановлена в усіх закладах загальної середньої освіти. 

У місті функціонує 12 закладів позашкільної освіти, у яких навчається 

12 тис. вихованців.  

Вихованці  Міського центру дитячої та юнацької творчості взяли 

участь у 286 конкурсах та здобули 219 перемог. Найвагомішими 

досягненнями були перемоги зразкового естрадно-танцювального 

ансамблю «Медитація» в міжнародному конкурсі-фестивалі 

хореографічного мистецтва «Станіславів Денс Фестівал – 2018», вихованців 

вокального гуртка «Арт Мюзік» у міжнародному фестивалі-конкурсі 

«Зіркове сяйво - 2018» Воянської Мар’яни, вихованки МЦДЮТ, у конкурсі 

образотворчого мистецтва «Наші колеги, міста і регіони – давайте 

дізнаємось один про одного більше». 

У Міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді 

займається 1530 вихованців, які взяли участь у 54 конкурсах та здобули 41 

перемогу. Варто відзначити роботу керівників у чемпіонаті світу з 

ракетомодельного спорту. 

У Міському центрі дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання у 

18 клубах займається 2150 вихованців. Вихованці центру провели понад 50 

загальноміських розважально-концертних заходів («Світи сонечко для 

всіх», «Останні акорди літа», «Забави нашого дитинства», «Ми діти Твої - 

Україно», «Фейєрверк талантів», свята вулиць). 

У Центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери 

виховується 720 дітей. Успішно реалізовані такі проекти: «Успішний 

учнівський лідер», «Козацька слава», «Я – громадянин», «Творча криївка».  

У Малій академії наук учнівської молоді займається 375 вихованців. 

14 вихованців МАНУМ захищали свої науково-пошукові роботи на ІІІ 

(Всеукраїнському) етапі, переможцями визнано 7 учнів. 

У міському дитячо-юнацькому пластовому центрі займається 588 

вихованців. Змістовно організовано проведення ІІІ міського змагу, 

приуроченому пам’яті Героїв Небесної Сотні, одного з міського етапів 

Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), квест 

«Листопадовий зрив». 
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Проведено міський Форуми батьківської громадськості «Дитина – як 

найвища цінність держави» за участі міського голови Р. Марцінківа. Участь 

у ньому взяли понад 700 батьків. 

Хореографічний колектив Івано-Франківського міського дитячо-

юнацького центру «Карпатський візерунок» під керівнитвом Т.Гедзика брав 

участь у ІІІ Міжнародному конкурсі-фестивалі хореографічного мистецтва 

«SILESIAN DANCE FESTIVAL», Міжнародному фестивалі пісні і танцю 

«HANIOTI- 2018», який відбувався у м.  Ханіоті, Республіка Греція. 

Учні Івано-Франківського ПНВК «Католицької ЗШ І-ІІ ступенів-

гімназія святого Василія Великого» брали участь в англомовній 

міжнародній школі у м.Еделен, Угорщина. 

 Учителі польської мови та учні Івано-Франківської ЗШ №3 брали 

участь в польсько-українському таборі в рамках міжнародного проекту 

«Ехо Вітчизни», спрямованого на покращення рівня знань польської мови, 

у м.Жегестув, Республіка Польща. 

З метою вивчення культурних традицій сусідніх європейських держав 

учні та вчителі УГ №1 перебували  у   м. Будапешт, Угорщина. 

Спортивна команда СДЮСШОР №1 взяла участь у спортивно-

навчально-оздоровчому зборі з спортивної гімнастики у м.Парижі. 

Делегацію очолював заступник міського голови Олександр Левицький. 

28 учнів гімназії №2 відпочивали у Греції і одночасно брали участь в 

пісенному фестивалі «Олімп збирає друзів». 

 

4. Капітальні ремонти та будівництво закладів освіти 

У 2018 році завершилося будівництво ЗДО №25 «Янголятко» у с. 

Микитинці. Ведуться роботи  щодо реконструкції приміщення ДНЗ на вул. 

Гната Хоткевича,11а. Розпочато будівництво дошкільного навчального 

закладу у мікрорайоні «Каскад» (р-н вул. Стуса-Миколайчука). Ведуться 

роботи з капітального ремонту ДЮК «Глобус». 

Відповідно до проекту «Старі школи» проведено: 

- брукування території ДНЗ № 1, 4,10, 28; ЗШ №3. 

- капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення 

в ДНЗ № 10, 12; ЗШ №16; поточний ремонт - ДНЗ №1, 20, 23, 29; 

МЦНТТУМ. 

- капітальний ремонт санвузлів у 8 закладах (ДНЗ №23, ДНЗ №29, 

ДНЗ №33, ЗШ №4, ЗШ №9, ЗШ №18, ЗШ №24, ЗШС №3); поточний ремонт 

санвузлів у 2 закладах (СШ №11, Микитинецька ЗШ). 

- капітальний ремонт приміщень у 13 закладах (ДНЗ №7, 11, 15, 

18, 23, 27; ПМЛ, СШ №11, ЗШ №28, Вовчинецькій ЗШ, Хриплинській ЗШ, 

ЗШС №3, ЗШС ім. С. Русової); поточний ремонт приміщень у 7 закладах 

(ДНЗ №10, 11, 15, 23, 29, 30; СШ №11). 

- капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 3, 22, 36; ЗШ №10, 12, 

19. 
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- капітальний ремонт приміщення їдальні ЗШ №14, 24; поточний 

ремонт приміщення їдальні НВК «Школа-гімназія №3», ЗШ №16. 

- капітальний ремонт підлоги ЗШ №3; поточний ремонт підлоги 

НВК «Школа-гімназія №3». 

- капітальний ремонт сходів НВК «Школа-гімназія №3». 

Завершено капітальний ремонт даху СШ №5; Молодшої школи ім. 

Софії Русової; поточний ремонт даху господарського корпусу ДНЗ №9; 

покрівлі ЗШ №25. 

Ведуться роботи з капітального ремонту вентиляційної системи, 

системи фільтрації та підігрів басейну в ДНЗ №28. 

Проведено капітальний ремонт системи опалення в ДНЗ №10, 14, ЗШ 

№12, 16, Крихівецька ЗШ, ДЮК «Прометей»; поточний ремонт системи 

опалення ДНЗ №29, ЗШ №11, 12,СДЮШОР №1. 

 Проведено заміну: 

-  вікон на металопластикові у 9 закладах освіти (НВК «Школа-

гімназія №3», ЗШ №4, 7, 14, 21, 25, Микитинецькій ЗШ, НРЦ, МЦДЮТ). 

Всього замінено 232 вікна; 

-  дверей у 3 закладах освіти (ДНЗ №9, ЗШ №14, Хриплинській 

ЗШ).  Замінено 18 дверей. 

Завершується комплексна модернізація будівель закладів ДНЗ №4, 16, 

18, 23, 33, 36 та НРЦ за програмою підвищення енергоефективності в 

будівлях закладів освіти НЕФКО.  

Проведено капітальний ремонт внутрішніх електромереж СДЮШОР 

№1. Частково замінено внутрішню електропроводку у ДНЗ №10, 22, 27, 36, 

ЗШ №7, ЗШ №10, ЗШ №19, Крихівецькій ЗШ. 

Встановлено спортивний майданчик та дитяче обладнання в ДНЗ № 

10. Завершено капітальний ремонт спортивного майданчика із 

влаштуванням штучного покриття в ЗШ №15,19, 22, 25. Завершуються 

роботи з капітального ремонту спортивного майданчика ПМЛ. Розпочато 

капітальний ремонт спортивного майданчика ПЗОВ «Лімниця» та ЗШ №18. 

 

XІ. КУЛЬТУРА. СПОРТ. ДУХОВНІСТЬ. РОБОТА З ДІТЬМИ 

 

Робота у сфері культурно-мистецького життя міста спрямована на 

модернізацію закладів культури, впровадження інноваційних методів та 

форм роботи, розвитку традиційного та сучасного мистецтва, підтримку 

талановитої молоді, залучення громадських ініціатив до участі в культурно-

мистецьких проектах, розвиток міжнародної культурної діяльності. 

Особлива увага приділялася задоволенню культурних потреб населення 

нашого міста, їх змістовному дозвіллю. Окрім основних завдань, пов’язаних 

з забезпеченням належного функціонування галузі культури, протягом 

звітного періоду проводилася робота, направлена на активізацію культурно-

мистецького процесу в місті із залученням громадськості. 
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1. Мережа культурно-мистецьких закладів міста 

До мережі закладів культури міста Івано-Франківська належать 10 

клубних установ: Центральний Народний дім, Міський Народний дім, 

Муніципальний Центр дозвілля, Центр сучасного мистецтва, НД 

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

Угорники, БК с. Вовчинець, 5 початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, Об’єднання муніципальних мистецьких колективів м. 

Івано-Франківська, міська Централізована бібліотечна система, яка 

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

 

Придбання книг для бібліотек міста: 

Майже у 1,5 рази в порівнянні з минулим роком зросло фінансове 

забезпечення на придбання книг для бібліотек міста: 

 

 
2. Культурно-просвітницька робота 

Протягом 2018 року в місті проведено низку культурно-мистецьких 

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

заходів та дитячих ранків. За звітний період відбувалися і загальноміські 

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

ювілейних дат. Особливий акцент під час організації масових заходів 

приділявся роботі з дітьми та людьми похилого, «золотого» віку.  

Серед кращих мистецьких проектів 2018 року слід відмітити наступні: 

 IХ Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» (січень); 

 різдвяний фестиваль «Різдво у Франківську» (січень); 

 святкове дійство «Розколяда» (січень); 

 Третій Регіональний дитячий фестиваль хорової музики 

«Передзвін» (квітень); 

 Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського 

регіону «Carpathian Space» за участю відомих українських та зарубіжних 
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гуртів – «Друга ріка», «Танок на майдані Конго», швейцарського гурту 

«Кадебостані» (травень); 

 фестиваль «Івано-Франківськ – місто для життя» за участю 

симфонічного рок-оркестру «Бревіс» з м.Рівного (травень); 

 фестиваль «Мамина пісня» (травень); 

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

 фестиваль мистецтв «Купальська ніч» (липень); 

 концерт за участю Національного заслуженого академічного 

народного хору України імені Григорія Верьовки та гурту «Плач Єремії» 

(серпень); 

 фестиваль «Каскад-ФЕСТ» (вересень); 

 день гуцульської культури «Верховина в Івано-Франківську» 

(вересень); 

 фестиваль «Все українське на новий лад» (серпень); 

 ІІ фестиваль весільно-ресторанної музики «Лабух-Фест» 

(серпень); 

 фестиваль патріотичної пісні, присвячений 76-ій річниці 

створення Української Повстанської Армії (жовтень). 

Загалом, за звітній період в нашому місті відбулося 740 заходів, з них 

для дітей та молоді - 342 заходи. 

 
Культурно-мистецьку палітру міста також представляють і творчі 

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

приміських сіл функціонувало 98 творчих колективів, які за звітний період 

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

колективи з сольною концертною програмою виїжджали за межі міста, 

області і держави та були учасниками різноманітних фестивалів і конкурсів.  

За 2018 рік 3 мистецькі колективи підтвердили звання «зразковий 

аматорський»: фольклорний колектив «Вишиванка» Народного дому 

«Княгинин»; «народний аматорський» концертний оркестр духової музики 

«Дивертисмент» та «народний аматорський» камерний оркестр 

Центрального народного дому, а чоловічому хору «Каменяр» присвоїли 

звання «народний аматорський». Також хочеться відзначити і роботу Івано-

Франківського Нового театру, працівники якого впродовж 10-ти місяців 
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2018 року поставили вистави: Олени Ісаєвої «Абрикосовий рай», Валентина 

Красногорова «Собака» і «Відлюдники», Соломії Ільницької «Антуан де 

Сент-Екзюпері».  

Бібліотеки міста протягом року теж внесли свою лепту у культурно-

мистецьке життя Івано-Франківська. Намагаючись відповідати вимогам 

часу, висококваліфіковані, креативно мислячі та відповідальні бібліотечні 

фахівці ЦБС міста постійно оновлюють зміст і форми спілкування з 

користувачами, ведуть багатопланову роботу з популяризації читання, 

конструктивної взаємодії з різноманітними організаціями, намагаються 

створити більш комфортне інформаційне середовище, яке відповідало б 

різноманітним інтересам читачів міста.  

Впродовж 2018 року бібліотекарями міста було організовано 608 

масових заходів, вони обслужили 36,2 тис. користувачів (кількість 

книговидач – 641,3 тис. примірників), відвідування бібліотек склало 202,7 

тис. разів. 

 
Працівники інформаційно-аналітичного відділу Івано-Франківської 

МЦБС перемогли у грантовому проекті міжнародної співпраці за 

програмою Culture Bridges від Британської ради у партнерстві з мережею 

Європейської спілки національних інститутів культури (EUNIC) в Україні. 

Перемога у проекті надасть можливість отримати досвід від країн ЄС зі 

створення бібліотечної онлайн радіостанції. Івано-Франківська МЦБС буде 

єдиною бібліотечною системою в Україні, яка матиме можливість 

спілкуватись з користувачами на просторах Інтернет радіо. Сума гранту 

складає близько 10 000 євро.  

На сьогоднішній день у місті успішно функціонує 5 шкіл естетичного 

виховання, у яких, станом на 1 вересня навчалося 2568 учнів. Система 

організації позашкільної мистецької освіти в Івано-Франківську дозволяє 

дотримуватися єдиних критеріїв щодо її якості, оскільки єдині й 

випробувані часом навчальні плани та програми забезпечують цілісний 

підхід передусім до якості підготовки учнів. Головний напрямок методичної 

та виховної роботи у школах вдосконалення методики викладання, 
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підвищення якості форм і методів навчання, виконавської майстерності, 

активізації концертної діяльності, учнів та викладачів. Дитячі та 

викладацькі творчі колективи шкіл були постійними учасниками всіх 

загальноміських мистецьких заходів та фестивалів.  

Протягом 2018 року викладачами шкіл проведено цілий ряд творчих 

заходів, спрямованих на залучення кращих дітей міста до навчання у 

мистецьких школах, у яких безпосередньо брали участь учні та їх викладачі 

– це відкриті концерти, фестивалі, оглядові виставки, творчі вечори, 

майстер-класи тощо. Визначною подією 2018 року в нашому місті стало 

присвоєння Івано-Франківській дитячій музичній школі №3 імені 

Анатолія Кос-Анатольського. 

 

3. Розвиток спорту 

У 2018 році в місті Івано–Франківську проведено понад 300 

спортивно-масових заходів різних рівнів. Спортивний рік в нашому місті 

розпочався баскетбольним турніром серед гравців U – 15 «Різдвяний 

Франківськ» на базі коледжу фізичного виховання. Охоче відгукнувшись на 

запрошення, адміністрація міста-партнера Івано-Франківська, польського 

Любліна, делегувала на турнір місцеву юнацьку команду «Старт». Всього за 

почесний трофей боролись п'ять команд – «КФВ-БК «Говерла» (Івано-

Франківськ), чернівецький БК «STARLIFE», два склади збірної України U-

15 та польський БК «Старт» (Люблін). Перемогу здобула наша «Говерла». 

Також варто відзначити спортивні заходи: 

- велопробіг з містами-партнерами, присвячений 356-й річниці від дня 

заснування міста Івано-Франківська, який зібрав понад тисячу учасників.  

- у 2018 році місто Івано-Франківськ стало велостолицею – 

проведення X ювілейного велофоруму є тому підтвердження. Захід, 

організований спільно з ГО «Тепле місто», зібрав понад 150 учасників з 5-

ти країн.  

- в рамках відзначення 356- ї річниці від дня заснування міста Івано-

Франківська на базі коледжу фізичного виховання вже вдруге відбувся 

міжнародний турнір з волейболу, в якому взяли участь збірна команда 

України, Швеції, Австрії та Республіки Білорусь. Одразу після турніру наше 

місто приймало волейбольну Золоту Євролігу, тому ввесь травень можемо 

називатись волейбольною столицею. 

- всесвітній біг миру заради гармонії.  

У цьому році спільно з інтернет-виданням Galka.if.ua. започатковано 

номінацію «Найкращий спортсмен місяця», де за підсумками голосування 

членів колегії відділу спорту та інтернет-голосування визначається кращий 

спортсмен.  

Іванофранківська спортсменка Тетяна Петрова в складі збірної 

команди України взяла участь у ХХІІІ Зимових Олімпійських іграх, які 

відбувались з 9 по 25 лютого 2018 року у місті Пхьончхан (Південна Корея). 

https://www.facebook.com/galka.if.ua/?__tn__=K-R&eid=ARAQF7dVZ2a823RY0MPaNYH68dy5KvXEPrpeepw-we4fsN5DRehACJXY1c8NGFyu_4Q20bHbUCcv5LpL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtES23BcrENX7qVBF0BfLN-Oq8qk02OuTvjq3MTcqNt4BorNAVLamHBaEPJgKrhN3pH_YAsQFUNou-TyvtjWmk2lB5vsfOkOT9MtiDzGl5inYdlKoxwAYz1OaltJmexudjmDyvfynAD-YIL6EMkH6qCBD0YG-Obio68k8b2yoSWUkHbtnFoA
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За 24 роки Незалежності України на Зимових Олімпійських іграх у 

фрістайлі Україна була представлена тільки в лижній акробатиці, але в 

Пхьончхані ця статистика була доповнена могулом – наша спортсменка 

Тетяна Петрова стала першою за довгі роки українською могулісткою на 

Олімпійських іграх. 

У 2018 році вперше у нашому місті відбувались змагання з командної 

гри – Алтимат Фризбі. Відмінна особливість алтимату — відсутність 

арбітрів та наявність поняття «духу гри». У змаганнях взяли участь понад    

200 учасників з 5 країн світу.  

Frankivsk Half Marathon, який вже вп’яте проводиться у нашому 

Цьогоріч участь у ньому взяли участь понад тисячу бігунів з 63 міст України 

та 10 країн світу - США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Франції, 

Данії, Болгарії, Казахстану, Ізраїлю та Молдови. Слід зазначити, що 

цьогоріч спортсмени бігли вже на сертифікованій трасі, і в порівнянні з 

минулим роком кількість учасників зросла майже вдвічі.  

У рамках відзначення Дня Незалежності України відбулись змагання 

з силового екстриму «Україна vs Європа». Це перші змагання такого рівня, 

коли на одному майданчику у боротьбі зійшлись і чоловіки, і жінки.  

На Вічевому майдані помірятись силами прибули спортсмени з 

Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини. Українські богатирі також виступили 

чисельною командою, до складу якої увійшли стронгмени з Івано-

Франківська, Мелітополя, Харкова, Дніпра та Кривого Рогу. 

Цьогоріч окрім численних футбольних турнірів серед аматорських та 

професійних команд з ініціативи міського голови організовано та проведено 

турнір «Футбольний Франківськ», до участі у якому запрошено команди 

приміських сіл та команди об’єднаних територіальних громад 

Тисменицького району: Загвіздя, Підпечери, Підлісся, Угринів, Братківці. 

Перемогла команда Угринівської ОТГ. 

У 2018 році перед футбольною командою «Прикарпаття» стояло 

завдання – перейти з II до I ліги професійної футбольної ліги України. 

Успішно пройшовши атестацію клубу, команду допущено до участі у 

змаганнях серед команд I ліги. У порівнянні з минулим роком з міського 

бюджету на діяльність клубу виділено майже вдвічі більшу суму – 

8 700 000,00 грн. 

 

4. Діяльність міського центру з фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт» 

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року № 330-

17 затверджена «Міська Програма розвитку інвалідного спорту на 2018 – 

2023 роки» згідно якої здійснювалась робота Івано-Франківського міського 

центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Робота центру 

спрямована на розвиток і популяризацію спорту серед осіб з інвалідністю 
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міста Івано-Франківська, підвищення рівня проведення змагань, 

організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед осіб з 

інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, а також 

фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю. 

Міським центром «Інваспорт» впродовж звітного періоду постійно 

проводилися спортивно-масові заходи для залучення осіб з інвалідністю 

різних вікових груп до активного способу життя, зокрема: спортивні ігри та 

розваги, спортивні естафети, міські змагання «Повір у себе» з плавання, 

легкої атлетики та шашок, відкриті міські турніри з гирьового спорту, 

голболу, шахів, шашок, армспорту, міні-футболу та настільного тенісу. 

Діти з особливими потребами міста Івано-Франківська брали участь у 

обласних змаганнях за програмою спартакіади «Повір у себе» з плавання 

(УОРА, вади слуху), спортивного орієнтування (вади слуху), легкої 

атлетики (вади слуху, вади розумового та фізичного розвитку). 

Також здійснювалась робота щодо підготовки спортсменів міста до 

складу збірних команд області та України.  

З метою кращої підготовки спортсменів з інвалідністю до 

всеукраїнських та міжнародних змагань міським центром «Інваспорт» був 

проведений навчально-тренувальний збір спортсменів нашого міста Василя 

Біленка (майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики), 

Романа Месика (майстер спорту України міжнародного класу з легкої 

атлетики), Михайла Біленка (кандидат в майстри спорту з легкої атлетики), 

Павла Волуйкевича (майстер спорту України міжнародного класу з легкої 

атлетики), Юлії Шуляр (майстер спорту України міжнародного класу з 

легкої атлетики) та їх тренерів. 

Діти навчально-реабілітаційного центру відвідували навчально-

тренувальні заняття з плавання в басейні ДЮСШ № 2.  

Серед молоді з обмеженими можливостями, яка займається фізичною 

реабілітацією в спортивному залі для людей з особливими потребами, що на 

вул. Симоненка, 3-в проводились міські спортивні ігри присвячені 

державним та релігійним святам. 

За звітний період міським центром «Інваспорт» проведено 42 

спортивно-масових заходи, в яких взяли участь 1075 осіб з інвалідністю 

різних вікових груп. Переможці та призери змагань були нагороджені 

грамотами, медалями, кубками, футболками, спортивними та солодкими 

призами від міського центру «Інваспорт». 

Робота центру систематично висвітлюється в засобах масової 

інформації та на сторінках сайту виконавчого комітету міської ради. 

 

5. Робота міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» 

У 2018 році робота центру була спрямована на організацію та 

проведення змагань, конкурсів, фестивалів, спортивних свят та інших 
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заходів за місцем проживання, та в місцях масового відпочинку населення 

міста Івано-Франківська. Забезпечувалася участь збірних команд міста в 

обласних фізкультурно-оздоровчих заходах. 

У 2018 році центром було проведено 54 спортивно-масових заходи, 

які були присвячені релігійним, державним та місцевим святам, серед яких: 

всеукраїнські масові спортивні заходи серед дітей-вихованців дитячих 

будинків «Ти зможеш, якщо зміг я!»; 

- спортивно-масові заходи на спортивних та ігрових майданчиках 

«Мій улюблений спортмайданчик»; 

- турнір «Шахові надії Прикарпаття»; 

- міські масові заходи для учнів у літній період «Спорт для всіх – у 

кожному дворі»;  

- міський фестиваль мама, тато, я – спортивна сім’я; 

- малі олімпійські ігри; 

- турнір з міні-футболу «Олімпійське літо». 

Проведення таких заходів дало змогу залучити до участі у них близько 

– 4800 людей різного віку, серед яких діти дошкільного та шкільного віку, 

працівники різних галузей та установ, а також люди похилого віку. 

 

6. Робота з молодіжними організаціями 

Пріоритетними напрямками роботи є національно-патріотичне 

виховання дітей та молоді, популяризація здорового способу життя, та 

профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, підтримка 

творчих ініціатив молоді, сприяння в змістовному дозвіллі, вирішенні 

проблем зайнятості молоді та здійсненні профорієнтаційних заходів, 

розвиток міжнародного партнерства та співробітництва.  

Впродовж звітного періоду проведено конкурс проектів молодіжних 

та дитячих громадських організацій з міського бюджету, де за рішенням 

конкурсної комісії виділені кошти у сумі 180 тис. грн. для реалізації 17 

проектів.  

З метою національно – патріотичного виховання молоді організовано 

та проведено в місті ряд масштабних заходів та акцій, серед яких: 

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

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

сотні»; Всеукраїнське таборування «Великі Українці»; Міська молодіжна 

науково-пізнавальна патріотична Програма «Чорний ліс - 2018»; 

Національно-патріотична молодіжна військова програма «КАРПАТСЬКИЙ 

ЛЕГІОН». 

Заходи з підтримки творчих ініціатив молоді, сприяння в змістовному 

дозвіллі, пропаганда здорового способу життя: Чемпіонат студентських 

команд КВН «КАВАЛЄРКА»; Конкурс краси «Міс Івано-Франківськ 2018»; 

Масштабний фестиваль культур «Global Village»; ХІ фестиваль Христового 

міста «Вгору серця»; Всеукраїнський студентський хакатон IT-технологій – 
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«std:hackathon»; «Велопарад дівчат»; «Наукові пікніки»; День молоді; 

Фестиваль «Місто свідомих людей»; До Дня вишиванки акція - «Вишиванка 

– дзеркало народної душі»; Творчі пікніки; Некомерційний молодіжний 

журнал «REPOST»; Конкурс «Молодіжна столиця України». 

 

7. Сприяння діяльності неурядових організацій 

З метою підтримки об'єднань громадян виконавчий комітет працює в 

напрямку створення належних умов для праці, сприяє у доступі до 

керівництва та отриманні необхідної інформації, надає консультації в 

написанні звернень до місцевих та центральних органів влади щодо 

вирішення організаційних та інших проблем; надає транспорт для участі 

делегацій міста в урочистостях, що проводяться за межами Івано-

Франківська, здійснює матеріальний, організаційний та координаційний 

супровід при проведенні масових заходів. Здійснюється консультаційна 

допомога у створенні та діяльності НУО, організаційна та інформаційна 

підтримка суспільно-масових та історико-культурних акцій та заходів.  

 

8. Робота з релігійними організаціями та проведення 

патріотичних заходів 

З ініціативи ГО «Спілки Християнського відродження» та за 

підтримки виконавчого комітету міської ради 24.08.2018 року організовано 

Хресну дорогу за мир, спокій та спасіння України у с. Зарваниця 

Тернопільської області. Окрім того з ініціативи ГО «Спілки Християнського 

відродження» кожного місяця проводились «Духовні майдани» (екуменічні 

молебні до Пресвятої Богородиці за участю представників духовенства та 

вірних традиційних християнських конфесій), що сприяють налагодженню 

конструктивного діалогу між представниками різних конфесій міста. 

Щотижня відбувається Служба Божа в наміренні за Україну, а також 

молитва на Вервиці за єдність, мир та спокій в Україні. 

За сприяння виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

організовано табір для групи молоді міста в гміні Ульхувек Республіки 

Польща в рамках Днів Добросусідства – 2018 «Пам’ять, яка об’єднує» Ліски 

/Білосток - Кривиця - Корчмин – Белз– Стаївка. В період з 22.08 по 28.08.18 

року групою волонтерів проведено роботу з впорядкування двох давніх 

українських кладовищ в селах Корчмін та Ліски (1.5 га), нащадки яких були 

депортовані в різні куточки України та Польщі, старовинної Української 

Греко-Католицької Церкви в с. Корчмін та території навколо неї (0.4 га), 

могили священника УГКЦ о. М. Ріпецького та його дружини Євгенії в с. 

Ліски, могили із захороненням 86 українців розстріляних 23 березня 1944 

року Армією Крайовою в с.Ліски, сплюндрованого польськими шовіністами 

пам’ятника та могили 37 вояків УПА, які загинули 26 лютого 1946 року в 
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бою з підрозділами НКВС, відпустового місця – джерела та місця 

розташування каплички в урочищі Білосток. 

З ініціативи об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій 

міста за сприяння відділу внутрішньої політики до нагородження відзнакою 

міського голови «За честь і звитягу» у 2017 році представлено понад сто 

осіб, серед яких учасники антитерористичної операції на Сході України, 

військовослужбовці ЗСУ, добровольці, правоохоронці, волонтери а також 

ветерани визвольних змагань. 
 

9. Підтримка багатодітних сімей та дітей пільгових 

категорій  

Впродовж звітного періоду робота відділу сім’ї та гендерної політики 

була спрямована на надання соціальних послуг пільговим категоріям сімей, 

оздоровлення дітей в дитячих таборах України та області, попередження та 

протидії торгівлі людьми, підтримці молодих сімей та організації 

змістовного дозвілля для дітей. 

Мешканці міста мали можливість переглянути близько 40 концертних 

номерів найталановитіших дітей міста та області. В рамках свята учні 

ПТНЗ та шкіл міста організували виставку декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

7 травня 5 матерям, які народили діток в День міста, вручено грошові 

сертифікати для придбання товарів першої необхідності для 

новонароджених малюків на суму 3 тисячі гривень. 

Запроваджено практику вручення дитячих наборів «Baby-box» для 

новонароджених окремих категорій сімей, зокрема: 

- сім’ям учасників бойових дій (АТО); 

- сім’ям, у яких народилася двійня; 

- сім’ям, у яких народилася трійня; 

- сім’ям, у яких народилася 5-та дитина і більше; 

- молодим студентським сім’ям (до 21 року обом батькам); 

- матерям з І та ІІ групами інвалідності. 

Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради від 22 березня 2018 року.    

Вміст зазначеного набору передбачає предмети першої необхідності 

для перших днів життя дитини. Впродовж звітного періоду видано 43 

дитячих набори. 

За ініціативи відділу уже другий рік поспіль в третю неділю вересня в 

Івано-Франківську успішно проводиться новаторське для нашого міста 

сімейне свято з нагоди відзначення Дня батька.  

В рамках свята організовано танцювальні та вокальні виступи 

талановитих дітей, майстер-класи з виготовлення листівок для батька, фейс-

арт, веселі старти, малювання на мольбертах, виготовлення дітьми із 

батьками лимонаду, виставку малюнків на тему «мій батько» від дітей 
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загальноосвітніх навчальних закладів міста, «тато-кафе» та багато чого 

іншого. 

Для організації та проведення оздоровчої кампанії 2018 року з 

міського бюджету виділено кошти у розмірі 1 млн. гривень, що на 250 тис. 

грн. більше ніж у 2017 році. 

Впродовж 2018 року організовано оздоровлення 786 дітей м. Івано-

Франківська, що в порівнянні з минулим роком на 53 дитини більше. 

 

10.  Робота служби у справах дітей 

У 2018 році на проведення службою у справах дітей заходів з 

виконання Міської програми з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

дитини на період 2017-2020 років (рішення від 15.03.2017р. №18-11) з 

спеціального фонду виділено 190 тис. грн., від початку року профінансовано 

102667 грн. На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

12.04.2018р. №539 «Про організацію оздоровлення дітей м.Івано-

Франківська влітку 2018 року» службою у справах дітей придбано 39 

путівок на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в позаміському закладі оздоровлення «Лімниця» (на загальну 

суму 196560,00 грн.) 

Станом на 27.09.18р. на обліку в службі у справах дітей перебуває 212 

осіб, з них 166 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 46 

дітей, що опинились у складних життєвих обставинах. Від початку року 3 

внутрішньо переміщеним особам надано статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, троє дітей усиновлено. 

Службою у справах дітей впродовж 2018 року взято на облік 44 

дитини: 17 позбавлених батьківського піклування, 6 сиріт та 20 – у зв’язку з 

ухиленням батьків від їх виховання та утримання, в т.ч. одну дитину 

внаслідок скоєння матір’ю щодо неї фізичного насильства, та одну дитину, 

яка самовільно залишає місце проживання.  

 За звітний період знято з обліку 39 дітей, з них 22 досягли 

повноліття, 3 дітей усиновлено, 3 - повернуто на виховання батькам, 11 - 

втратили підстави перебування на обліку.  

 Робота працівників служби спрямована на збереження для 

дитини її біологічної родини, зменшення кількості дітей, які перебувають 

поза сімейним оточенням, сприяння створенню умов для виховання 

відповідального батьківства. Саме тому основним напрямком роботи 

служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з ними 

відповідної профілактично-виховної роботи.  

 Впродовж звітного періоду відвідано 174 дітей, що потрапили в 

поле зору соціальних служб. Три рейди в 2018 році спрямовувались на 

захист прав та інтересів дітей ромської національності. 

Коли в результаті спільної роботи вичерпано можливості покращити 

становище дитини в біологічній сім’ї, службою у справах дітей вчинено до 
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суду 3 позови про позбавлення батьківських прав батьків відносно 4 дітей 

та відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав. 

 В 2018 році Івано-Франківським міським судом задоволено 4 

позови органу опіки та піклування про позбавлення батьків 4 сімей 

батьківських прав відносно 8 дітей та 1 позов щодо відібрання однієї дитини 

від батьків без позбавлення їх прав. Два подані службою у справах дітей 

позови про позбавлення батьківських прав ще перебувають на розгляді суду. 

 В 2018 році службою забезпечено захист житлових прав дітей-

сиріт: 

- виготовлення свідоцтва про право власності на житло дитини-сироти 

після зняття з реєстрації рішенням суду особи, яка тривалий час не 

проживала в помешканні; 

- складання опису майна та опечатування квартири 2 дітей-сиріт після 

смерті одинокої матері; 

- захист прав дитини-сироти в міському суді та оформлення права 

власності на 1/6 належного їй житла (рішення суду від 04.06.2018р.); 

- надано сприяння 4 дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, 1 дитині-сироті, яка перемістилася із зони АТО, в 

зборі документів для взяття на квартирний облік при міськвиконкомі.  

31 травня 2018 року в рамках відзначення Міжнародного дня захисту 

дітей організовано проведення засідання координаційної ради у справах 

дітей виконавчого комітету міської ради у форматі зустрічі з учнівським та 

студентським активом професійно-технічних та вищих І-ІІ рівня акредитації 

навчальних закладів міста «Координація зусиль міської влади та органів 

учнівського та студентського самоврядування в забезпеченні прав дітей в 

місті». В заході взяли участь близько 70 дітей з 16 навчальних закладів. 

Від початку року службою у справах дітей забезпечено організацію 

проведення 13 засідань комісії з питань захисту прав дитини. З метою 

забезпечення роботи комісії за поданням служби у справах дітей розглянуто 

122 питання щодо захисту законних прав та інтересів дітей, затверджено 110 

індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах. 

Службою у справах дітей забезпечено діяльність виконавчого 

комітету міської ради як органу опіки та піклування шляхом підготовки 53 

рішень виконавчого комітету міської ради. 

На виконання доручень наради з заступниками директорів з виховної 

роботи навчально-виховних закладів І-ІІ рівня акредитації та професійно-

технічних закладів міста від 16.02.2018 р. працівниками служби забезпечено 

вперше проведення двічі на місяць Днів служби у справах дітей в закладах 

з метою надання методичної та правової допомоги викладачам, 

адміністрації та студентам для забезпечення якнайкращих інтересів дитини. 

Впродовж 2018 року в усіх професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах І-ІІ рівня акредитації буде проведено Дні служби у справах дітей. 
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Заходу передує підготовча робота щодо опрацювання системи 

правовиховної та превентивної роботи, пов'язаної із забезпеченням прав 

дитини у закладі, та нормативно-правової бази для надання відповідей на 

заздалегідь поставлені навчальним закладом запитання. В проведенні 

заходу, окрім працівників служби у справах дітей, беруть участь наші 

партнери - представники Департаментів молодіжної політики та спорту, 

соціальної політики, БФ «БО Карітас Івано-Франківськ УГКЦ», які надають 

відповіді на питання, які турбують керівників груп та адміністрацію 

закладу, надаються інформаційно-методичні матеріали. Під час роботи за 

місцем навчання проводиться індивідуальна робота з дітьми соціально 

незахищених категорій, які перебувають в полі зору служби  

З метою ознайомлення наймолодших діток з їх правами ініційовано 

проведення 8 травня 2018 року в рамках відзначення Дня міста вуличних 

вистав. «Права дітей - казковим героям» за участю викладачів та учнів 

вищого художнього професійного училища №3, вищого професійного 

училища сервісного обслуговування техніки, професійного будівельного 

ліцею, коледжу Львівського національного аграрного університету, 

академічного ліцею-інтернату.  

З нагоди Міжнародного дня сім’ї у міському парку ім.Т.Шевченка 

учасники свята «В сімейному колі» - діти з прийомних сімей та дитячого 

будинку сімейного типу, які проживають у нашому місті, висадили алею 

дерев. Службою забезпечено після плідної роботи відпочинок у дитячому 

розважальному центрі «Чубі Бум». 

1 червня у Міжнародний день захисту дітей для малюків проведено 

спільно БО БФ «Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ» «Свято в дитячому 

містечку» на майдані Шептицького. Свято супроводжувалось співами, 

танцями та квестами, малеча розважалась на батуті, грала в настільний теніс 

та футбол, брала участь у різноманітних майстер-класах. Вдалося залучити 

до проведення Свята Європейську студентську медичну асоціацію, дитячу 

художню студію «Кольорові пальчики», ВХПУ №3, відділ ювенальної 

превенції, спецпризначенців, кінологів ГУНП в області, ТРЦ «Велес» та 

театр кіно «Люм'єр». На завершення діти та батьки виготовили вітальну 

листівку рідному місту.  

Щоб зробити дозвілля дітей, які перебувають в полі зору служби у 

справах дітей м.Івано-Франківська, в канікулярний період не тільки 

веселим, а й змістовним, запобігти дитячій бездоглядності, служба залучає 

їх до участі в різноманітних заходах у літній період. 

Щотижня впродовж літа службою у справах дітей забезпечено участь 

дітей та їх батьків у різноманітних майстер-класах та тренінгах у Центрі 

підтримки сім'ї БО БФ «Карітас – Івано-Франківськ УГКЦ», Святі морозива 

компанії «Рудь», безкоштовне відвідування спортивно-розважальних 

заходів на майданчику біля міського озера.  

25 липня 2018 року службою у справах дітей організовано для 70 

учасників (43 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також 



76 

 

тих, що опинилися в складних життєвих обставинах, разом з батьками та 

опікунами) поїздку – дельфінарій «Оскар» (м.Трускавець) та зоопарк 

«Limpopo» (с.Меденичі Дрогобицького району Львівської області).  

9 серпня 2018 року працівники служби у справах дітей відвідали дітей, 

які відпочивають в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

«Лімниця» та літній табір, що організувала дітям ГО «Родина Кольпінга на 

Прикарпатті». Дітей в ігровій формі ознайомлено з постулатами Конвенцієї 

ООН про права дитини.  

Вже сьомий рік поспіль служба у справах дітей м.Івано-Франківська 

14 серпня 2018 року організувала свято Першого портфелика. Портфелики 

зі шкільним приладдям стали дарунком для 58 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, та дітей, батьки яких загинули в зоні АТО. Секретар 

міської ради Оксана Савчук щиро привітала діток. Окрім портфелів та 

канцелярського приладдя діти отримали смачне частування Чубі міл меню 

та необмежений час для розваг та ігор.  

14 вересня 2018 року працівники служби у справах дітей вивчали 

досвід співпраці Львівського центру медіації та управління «Служба у 

справах дітей» Львівської міської ради з надання послуг мешканцям міста в 

справах щодо вирішення конфліктів між членами сім’ї, в якій виховуються 

діти На даний час триває пошук партнерів, готових впроваджувати таку 

послугу в м.Івано-Франківську. 

28 вересня 2018 р. службою у справах дітей та Департаментом 

молодіжної політики та спорту організовано акцію – флешмоб 

«Усиновлення – це любов назавжди» з метою популяризації серед 

мешканців міста значимості необхідності вирішення проблем дітей, які 

перебувають на повному державному забезпеченні.  

 

XІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської 

міської ради постійно здійснюються заходи щодо соціального забезпечення 

та соціального захисту громадян, які потребують допомоги і соціальної 

підтримки з боку держави. 

Основним завданнями діяльності департаменту є: 

 Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання 

законодавства про пенсійне забезпечення, соціальний захист та 

соціальне обслуговування населення. 

 Призначення та виплата державних соціальних допомог, 

компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством.  

 Здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства під 

час призначення (перерахунку) та виплаті пенсій органами Пенсійного 

фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. 
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 Розроблення та організація виконання міських програм 

поліпшення соціального обслуговування людей з інвалідністю, 

пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та 

всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та 

соціальних послуг за місцем проживання. 

 Забезпечення виплати передбачених законодавством 

компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

  Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури. 

 Виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм 

соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного 

бюджету. 

 Прийом заяв для взяття на облік осіб, які переміщується з 

тимчасово окупованої території України або району проведення 

антитерористичної операції. 

 Забезпечення соціального захисту учасників АТО та членів їх 

сімей. 

 

1. Виконання міських цільових програм  

З метою посилення соціального захисту людей з інвалідністю, 

ветеранів ОУН-УПА, учасників АТО, членів сімей учасників та загиблих в 

АТО та інших категорій громадян мешканців м. Івано-Франківська, 

створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій, 

рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року №343-17 

затверджено наступні Програми (Положення) соціального захисту в м. 

Івано-Франківську на 2018-2020 роки: 

1. Програма соціальної підтримки окремих категорій громадян м. 

Івано-Франківська на 2018-2020 роки . 

2. Положення про порядок звільнення учасників бойових дій АТО, 

членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) під час участі в 

антитерористичній операції та учасників АТО, членів їх сімей – мешканців 

міста Івано-Франківська від сплати за житлово-комунальні послуги на 2018-

2020 роки.  

3. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд електро- та автотранспортом на міських маршрутах 

загального користування у м. Івано-Франківську, спеціальних 

пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-

2020 роки та Положення про відшкодування  витрат  за  безкоштовне 

перевезення  пільгових  категорій громадян електро- та автотранспортом на  

маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень 

до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-2020 роки . 
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Для забезпечення виконання Програми соціальної підтримки 

окремих категорій громадян м. Івано-Франківська на 2018-2020 роки у 

частині надання компенсацій, надбавок до пенсій та інших соціальних 

виплат з коштів міського бюджету на 2018 рік виділено 9 млн. 371 тис. грн. 

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

житлово-комунальні послуги певним категоріям громадян в міському 

бюджеті на 2018 рік затведжено 2 млн. 180 тис. грн. 

Програмою передбачено щомісячні надбавки, компенсації 

ветеранам ОУН-УПА, сім’ям військовослужбовців, які загинули в 

Афганістані, матері Героя Небесної Сотні, батькам, усиновителям, опікунам 

або піклувальникам, які фактично здійснюють догляд за дитиною з 

інвалідністю підгрупи А віком до 18 років, Почесним громадянам міста 

Івано-Франківська. 
Виплачено станом на 31.10.2018 року щомісячні надбавки, компенсації: 

Категорія Розмір надбавок, 

компенсацій в місяць 

Кількіс

ть 

одержувачів 

Виплаче

но станом на 

31.10.2018 року 

/тис. грн./ 

Мати Героя 

Небесної Сотні  

У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

1 17,9 

Ветерани ОУН-

УПА 
2000 грн. 

кожному 

 

18 382,1 

Реабілітовані особи, 

статус яким встановлено 

згідно ст. 1 Закону України 

«Про реабілітацію жертв 

політичних репресій в 

Україні» 

500 грн. 

кожному 

40 498,84 

Сім’ї 

військовослужбовців, які 

загинули в Афганістані 

У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

11 197,30 

Батьки, 

усиновителі, опікуни або 

піклувальники, які 

фактично здійснюють 

догляд за дитиною з 

інвалідністю підгрупи А 

віком до 18 років 

600 грн. на 

кожну дитину з 

інвалідністю 

127 768,11 

Почесні громадяни 

міста Івано-Франківська 

У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

4 47,65 

 Компенсації 

фізичним особам, які 

надають соціальні послуги 

 

Розмір 

компенсації 

визначається 

постановою Кабінету 

828 1630,5

5 
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Міністрів України від 

29.04.2004 року №558) 

Програмою передбачено надання одноразової допомоги мешканцям 

міста, які звернулися за допомогою на поховання померлої особи в розмірі 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у відповідності до 

постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась 

поховати померлого». Протягом 10 місяців надано допомог на поховання 

129 мешканців міста на загальну суму 259,03 тис.грн. 

Відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради надано 

допомогу 5 мешканцям міста, які звернулися за допомогою на поховання 

померлої особи-ветерана ОУН-УПА, в розмірі 5 тис.грн. на загальну суму 

25,0 тис. грн .  

У бюджеті міста на 2018 рік передбачено  4 млн. 570 тис. грн. для 

надання допомог мешканцям міста, які мають потребу в лікуванні та 

придбанні ліків, визначним людям міста, ювілярам, учасникам АТО, членам 

сімей учасників та загиблих (померлих) в АТО. 

 За звітний період виділено допомогу 876 жителям міста в загальній 

сумі 4 млн. 184 тис.723 грн. З нагоди відзначення 90 річного ювілею 12 

жителям міста надано одноразову допомогу по 1,0 тис.грн.  

У зв’язку з відзначенням 27-ї річниці Незалежності України, 

відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради №884 від 

15.08.2018 року з коштів міського бюджету виділено 446 тис. грн. для 

надання одноразових матеріальних допомог: 

- 4 почесним громадянам міста Івано-Франківська по 1,0 тис.грн.; 

- 140 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та 

військовослужбовців, резервістів, добровольців, які отримали поранення 

під час проведення антитериростичної операції у східних областях України, 

постраждалих на Майдані під час Революції Гідності - по 1,0 тис.грн.;  

-19 ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань, - по 2,0 

тис.грн.; 
-528 реабілітованим особам, статус яким встановлено згідно ст.1,3 

Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», 

- по 500 грн.; 

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

департаментом та міським центром соціальних служб для сім’ї дітей та 

молоді організовано закупівлю та вручено 125 сертифікатів шкільного 

приладдя для учнів з числа сімей учасників АТО, батьки яких є: особами з 

інвалідністю внаслідок війни, пораненими, а також з багатодітних сімей на 

суму 96 тис. 250 грн. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради з нагоди 

свята Покрови Пресвятої Богородиці з коштів міського бюджету виділено 

294 тис. 900 грн. для надання одноразових матеріальних допомог: 
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- 4 почесним громадянам міста Івано-Франківська по 1000 грн. 

- 140 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та 

військовослужбовців, резервістів, добровольців, які отримали поранення 

під час проведення антитерористичної операції у східних областях України, 

постраждалих на Майдані під час Революції Гідності по 700 грн. 

-18 ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань, - по 

2000 грн.; 

-523 реабілітованим особам, статус яким встановлено згідно ст.1,3 

Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» - 

по 300 грн. 

Також з коштів міського бюджету, передбачених на 2018 рік надано: 

- матеріальну допомогу 79 вдовам ліквідаторів, потерпілих, смерть 

яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС по 500 грн. на загальну суму 39 

тис. 500 грн: 
 - 15 членам Івано-Франківської міської організації Всеукраїнського 

товариства політичних в’язнів та репресованих по 500 грн. на загальну 

суму 7,5 тис. грн. 
З нагоди відзначення 29-річниці виведення військ з республіки 

Афганістан надано матеріальну допомогу 123 особам по 400 грн. на 

загальну суму 49 тис. 200 грн.  

Відповідно до Положення про комісію з надання допомоги 

онкохворим дітям в 2018 році надавалась допомога родичам дітей з 

онкологічним захворюванням з коштів, які передбачені у міському бюджеті. 

Станом на 01.10.2018 року відбулось 6 засідань комісії, на яких розглянуто 

8 звернень від батьків дітей з онкологічними захворюваннями та виділено 

допомогу на загальну суму 640 тис. грн. 

Рішенням Координаційної ради з питань організації відпочинку та 

оздоровлення дітей від 20.06.2018 року департаменту соціальної політики 

виділено з міського бюджету кошти в сумі 100 тис. 800 грн. для закупівлі 

путівок дітям пільгових категорій у Позаміському закладі оздоровлення та 

відпочинку «Лімниця» Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 

області. Закуплено 20 путівок та в період з 09.08.2018 року по 29.08.2018 

року оздоровлено 20 дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей які 

є внутрішньо переміщеними та дітей, батьки яких брали участь в АТО.  

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

05.09.2018 року №949 «Про проведення заходів з відпочинку осіб похилого 

віку» спільно із Позаміським закладом оздоровлення та відпочинку 

«Лімниця» Івано-Франківської міської ради в період з 17.09.2018 року по 

11.10.2018 року проведено організацію відпочинку 127 осіб похилого віку 

на суму 125 тис. 920 грн.  

Відповідно до Програми особи, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС, мають право на відшкодування вартості проїзду один раз на рік до 

будь-якого пункту України і назад автомобільним, повітряним, 

залізничним, або водним транспортом. З початку 2018 року до департаменту 
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звернулося 15 осіб, яким відшкодовано вартість квитків на суму 8 тис.495 

грн. 
Ветерани війни, особи, на яких поширюється чинність законів 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та 

«Про жертви нацистських переслідувань», відповідно до програми 

забезпечуються путівками на санаторно-курортне лікування. У 2018 році з 

коштів міського бюджету департаментом закуплено 5 путівок на суму 34 

тис.110 грн. 

Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи, 

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, відповідно до 

Програми, мають право на проведення безоплатного капітального ремонту 

житлових будинків (квартир). 

Рішенням Івано-Франківської ради від 14.06.2018року затверджено 

кошторисну вартість капітального ремонту квартир 3 особам з інвалідністю 

внаслідок війни за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 

суму 149 тис. 971 грн.  

Програмою також передбачено кошти для надання фінансової 

підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів.  

Станом на 31.10.2018р. надано фінансову підтримку 14 громадським 

організаціям на загальну суму 167618,07 грн. 

Положення про порядок звільнення учасників бойових дій АТО, 

членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) під час участі в 

антитерористичній операції та учасників АТО, членів їх сімей – мешканців 

міста Івано-Франківська від сплати за житлово-комунальні послуги на 2018-

2020 роки затверджене рішенням Івано-Франківської міської ради від 

15.12.2017 року №343-17 «Про затвердження Програми (Положень) 

соціального захисту в м. Івано-Франківську на 2018-2020 роки». 

Право на звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги 

надається: 

-учасникам бойових дій АТО, особам, які мають посвідчення 

учасників бойових дій АТО та членам їх сімей; 

-членам сімей загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній 

операції; 

-учасникам АТО та членам їх сімей до отримання статусу учасників 

бойових дій АТО та членів сімей учасників бойових дій АТО. 

Пільги учасникам бойових дій АТО, членам їх сімей надаються у 

розмірі 75% з державного бюджету та 25% з міського бюджету, а членам 

сімей загиблих  (померлих) під час участі в антитерористичній операції у 

розмірі 50% з державного бюджету та 50 % з міського бюджету. У разі, коли 

не надаються пільги з державного бюджету в розмірі, визначеному 

законодавчо, надаються пільги у розмірі 100% з міського бюджету. 

Пільга учасникам АТО та членам їх сімей надається з міського 

бюджету в розмірі 100% до отримання учасниками АТО посвідчень 

учасників бойових дій. 
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Учасники бойових дій АТО, члени їх сімей, члени сімей загиблих         

(померлих) під час участі в антитерористичній операції мають право на 

звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги з моменту їх 

реєстрації департаментом соціальної політики та підприємствами, які 

надають житлово-комунальні послуги. 

У міському бюджеті на 2018 рік затверджено 6 млн. 120 тис. грн. для 

надання пільг на оплату за житлово-комунальні послуги учасникам АТО та 

членам їх сімей, членам сімей загиблих в АТО та учасникам бойових дій, 

які відшкодовуються організаціям – надавачам житлово-комунальних 

послуг.  

Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд електро- та автотранспортом на міських маршрутах 

загального користування у м. Івано-Франківську, спеціальних 

пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-

2020 роки та Положення про відшкодування витрат за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій громадян електро- та автотранспортом на 

маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень 

до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-2020 роки затверджені 

рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року №343-

17. 

Метою Програми є відшкодування компенсаційних виплат 

перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій 

громадян на міських маршрутах загального користування, спеціальних 

пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища. 

Першочерговим завданням цієї програми є забезпечення реалізації прав 

окремих категорій громадян на пільговий проїзд електро- та 

автотранспортом на міських маршрутах загального користування, 

спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та 

кладовища. 

Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, 

передбачених у бюджеті міста для департаменту соціальної політики 

виконкому Івано-Франківської міської ради. 

Категорія Кільк

ість 

стано

м на 

31.10.2018р. 

Відсотки в межах норм 

споживання 

Сума 

пільг 

відшкодованих за 

2018 рік./тис.грн./ 

Учасники АТО та 

члени їх сімей 

190 100  1455,85 

Члени сімей  

загиблих в АТО 

53 50 (при умові, коли не 

надаються пільги з державного 

бюджету-100 відсотків) 

137,75 

Учасники 

бойових дій та члени їх 

сімей 

1706 25  3105,48 

Всього 1949  4699,08 
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Організацію та контроль за виконанням Програми здійснює 

департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської 

ради та управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради.  

Департамент соціальної політики відшкодовує компенсаційні виплати 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян електро- та 

автотранспортом на міських маршрутах загального користування, 

спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та 

кладовища відповідно до «Положення про відшкодування витрат за 

безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян електро- та 

автотранспортом на маршрутах загального користування, спеціальних 

пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-

2020 роки» на підставі укладених перевізниками договорів. 

Відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових 

категорій населення у міському транспорті загального користування 

здійснюється згідно укладених договорів та розрахунків необхідних сум 

відшкодувань за пільговий проїзд окремих категорій громадян, поданих 

підприємством та приватними підприємцями про безкоштовне перевезення 

пільгових категорій на міському електро- та автотранспорті загального 

користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх 

масивів та кладовища. 

 

2. Виконання Міської програми соціального захисту 

членів сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки  

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

6 затверджено програму соціального захисту членів сімей загиблих 

учасників АТО на 2016-2020 роки.  

В м. Івано-Франківську розпорядженням міського голови від 

04.09.2014 року №330-р створено Координаційний комітет допомоги 

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

Координаційний комітет забезпечує в межах наявних можливостей надання 

одноразової матеріальної допомоги, оперативне розв’язання проблем, з 

якими звертаються учасники АТО чи члени їх сімей, члени сімей поранених 

учасників АТО, а також члени сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, що потребують особливої уваги чи 

перебувають в складних життєвих обставинах. 

Розпорядженями міського голови з коштів міського бюджету 

протягом 2014-2018 рр. 25 родинам загиблих (померлих) учасників АТО 

виділено одноразову грошову допомогу в розмірі 100 000 грн. кожній сім’ї 

на загальну суму 2 млн. 500 тис. грн. (в т.ч. 1 допомога в 2018 році на суму 

100 тис.грн.). 

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. №380-17 

«Про міський бюджет на 2018 рік» передбачено 1 000 000,00 грн. для 

надання допомог Івано-Франківцям які брали участь в зоні АТО. 
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У 2018 році надано матеріальну допомогу: 

   -одному члену сім’ї загиблого учасника АТО на суму 100 тис.грн; 

   -одному члену сім’ї загиблого учасника АТО надано одноразову 

матеріальну допомогу до роковин загибелі на суму 5000 грн.; 

  -двом членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО надано 

одноразову матеріальну допомогу на суму 60 тис.грн; 

- двом членам сім’ї загиблого учасника АТО на лікування надано 

одноразову матеріальну допомогу на суму 7000 грн; 

- члену сім’ї померлого учасника АТО надано одноразову матеріальну 

допомогу на суму 5000 грн.  

 Згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради від 25.01.2018 року №75 «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги» з коштів міського бюджету 37 членам сімей загиблих (померлих) 

та зниклих безвісти учасників АТО виділено одноразову матеріальну 

допомогу в розмірі 1000 гривень кожному. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради №140 від 14.02.2018 року «Про надання щомісячних 

матеріальних допомог» департаментом щомісячно проводиться виплата 

допомог родинам загиблих (померлих) учасників АТО у розмірі 

встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Протягом 

січня-жовтня 2018 року 38 родинам загиблих (померлих) учасників АТО 

виплачено матеріальних допомог в сумі 684 тис.598 грн. 

 

3. Соціальний захист малозахищених верств населення 

та сімей з дітьми 

В департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської 

міської ради станом на 31.10.2018 року на обліку перебуває 15071 

одержувач допомог. Протягом року виплачено соціальних допомог на 

загальну суму 232 млн.638 тис.52 грн.  
Одержувачі Кількість 

одержувачів допомог 

станом на 31.10.2018 

року. 

Вип

лачена 

сума 

(тис.грн) 

Згідно з Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  
допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами 
92 1 49

9,71 

допомоги при народженні дитини 7765 1016

58,95 

допомоги при усиновленні дитини 14 239,

94 

допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 
103 4405

,29 

допомоги на дітей одиноким матерям 951 1417

7,37 
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Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 
1623 4529

7,64 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 

державних соціальних допомог  4717

8,23 -особам з інвалідністю з дитинства 1644 

-дітям з інвалідністю віком до 18 років 974 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» 

державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію та 

особам з інвалідністю 

 

603 9246

,02 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 

«Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю І та ІІ гр. внаслідок психічного 

розладу» 

допомоги на догляд за особою з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу 

242 5274

,23 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати 

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме» 

тимчасової допомоги дітям, батьки 

яких ухиляються від сплати аліментів, не 

мають можливості утримувати дитину або 

місце проживання їх невідоме 

55 604,

35 

Державна соціальна допомога та грошове забезпечення (постанова 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 «Порядок призначення і 

виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять 

за дитиною») 
державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та грошового 

забезпечення батькам-батькам і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях за принципом «гроші 

ходять за дитиною» 

13 1112

,85 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 

558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги» 
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компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги  
828 1630

,55 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 

1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату» 

тимчасова допомога непрацюючій 

особі, яка досягла пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату 

37 278,

24 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996р. № 

832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям 

громадян» 

Щомісячна компенсаційна виплата 

непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю 1-ї групи, а 

також за особою, яка досягла 80 річного віку  

127 34,6

9 

 

4. Робота з внутрішньо переміщеними особами 

Cтаном на 31.10.2018 року на обліку в департаменті соціальної 

політики перебуває 2089 осіб, з них: 

– 1033 працездатні особи; 

– 557 дітей ; 

– 92 особи з інвалідністю; 

– 407 пенсіонерів. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.14 № 

505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» 

призначена щомісячна адресна допомога 438 сім’ям за оплату комунальних 

послуг. Профінансовано протягом 2018 року 6 млн. 789 тис. 230 грн.  

 

5. Надання житлових субсидій 

Одним із видів соціальних допомог є житлові субсидії - програма 

адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення. 

Для забезпечення ефективного та якісного прийому громадян з 

призначення державних субсидій на оплату житлово - комунальних послуг 

департаментом соціальної політики: 

- у приміщенні відділу субсидій за адресою: вул. Військових 

ветеранів, 10А проведено ремонт та належним чином організовано роботу 

для обслуговування мешканців міста з питань надання субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг;  

- додатково облаштовано робочі місця для обслуговування мешканців 

мікрорайонів з питань надання субсидій на оплату житлово-комунальних 
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послуг та належним чином організовано роботу в приміщеннях 

Муніципальної інвестиційної управляючої компанії за адресами:  

- вул. Гетьмана Мазепи, 185; 

- вул. Івана Павла ІІ,4; 

- вул. Галицька,124а. 

Протягом року відшкодовано субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг на суму 309 млн. 448 тис. 975 грн. 

За результатами опалювального сезону (2017/2018р.) проводиться 

монетизація залишків невикористаних субсидій на оплату опалення (в 

обсягах до 100 куб. м природного газу або 150 кВт•г електроенергії), що 

виникли у зв'язку з економним споживанням природного газу та 

електроенергії.  

Відділом субсидій надіслано 11123 повідомлення про право на 

отримання частини невикористаних субсидій. 

Прийнято 5167 заяв на виплату частини невикористаної субсидії та 

сформовано виплатні відомості. 

 

6. Забезпечення контролю за цільовим використанням 

коштів з державного бюджету державними соціальними 

інспекторами 

За звітний період перевірено 8770 особових справ про достовірність 

та повноту інформації про доходи на підприємствах, організаціях, в осіб – 

суб’єктів підприємницької діяльності та обстежено за місцем проживання 

матеріально-побутові умови сімей з метою встановлення рівня 

забезпеченості та визначення права на призначення державної допомоги, 

субсидії на ЖКП та цільового використання коштів державного бюджету, 

що виділяються на надання державних соціальних допомог. 

Виявлено 41 випадок неповної, недостовірної інформації про доходи 

та майновий стан одержувачів та подано недостовірну інформацію про 

додаткові джерела для існування на суму 282 тис.818 грн. 

Станом на 31.10.2018 року за надміру виплачені субсидії та державні 

соціальні допомоги до бюджету повернуто коштів в сумі -178 тис.430 грн. 

та 14 тис.160 грн. за минулі роки. 

Державними соціальними інспекторами департаменту спільно із 

спеціалістами відділу опіки та піклування служби у справах дітей, Івано-

Франківського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) проведено обстеження та складено акти 

матеріально-побутових умов на 59 осіб, які звернулись за наданням 

висновку до суду про доцільність призначення опікуна чи з інших питань 

опіки та піклування. 

Крім того, спеціалістами відділу державних соціальних інспекторів 

спільно зі спеціалістами інших відділів та структурних підрозділів складено 
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408 актів обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, 

які звернулися за наданням разової грошової допомоги, допомоги на 

поховання та для вирішення питання визнання осіб недієздатними і 

призначення опікуна.  

 

7. Дотримання пенсійного законодавства 

Контроль за правильністю застосування законодавства при 

призначенні та перерахунку пенсій здійснюється шляхом перевірки 

матеріалів пенсійних справ та особових рахунків в управлінні Пенсійного 

фонду України у м. Івано-Франківську. 

Впродовж 10 місяців 2018 року відділом нагляду за додержанням 

вимог законодавства при призначенні (перерахунках) та виплаті пенсій 

перевірено:  

Пенсійних справ та особових рахунків К-

стьстаном на 

31.10.2018р. 

Новопризначених пенсійних справ 1900 

Пенсійних справ, які взяті на облік (призначені в інщих 

управліннях Пенсійного фонду України) 
184 

Пенсійних справ, за якими проведені перерахунки  6390 

Пенсійних справ, за якими проведені масові перерахунки 6574 

Правильність відкриття особових рахунків 2084 

Виплату пенсій особам, які перебувають на повному 

державному утриманні 
1226 

 Правильність проведення утримань з пенсій (аліменти) 649 

Правильність виплати пенсій та похоронних допомог за 

разовими дорученнями: 

допомога на поховання 

виплата недоотриманих пенсій у зв’язку зі смертю, в т.ч. 

виїздом за кордон та ін. 

1778 

 

1440 

 

338 

Всього 20785 

Щомісячно проводилась синхронізація баз даних з управлінням 

Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. 

 

8. Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів 

війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

Проводиться робота щодо надання статусу, пільг, компенсацій, 

засобів реабілітації та пересування людям з інвалідністю, ветеранам війни 

та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівникам 

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

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.  
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З метою оздоровлення пільгових категорій громадян згідно чинного 

законодавства, з коштів обласного бюджету закуплено:  

- 89 путівок в санаторно-курортних закладах на загальну суму 770 тис. 

834 грн. 

- 22 путівки особам з інвалідністю на суму 156 тис.905 грн.;  

- 4 путівки для осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю 1-ї групи 

на суму 22 тис.691 грн.; 

- 7 путівок особам з інвалідністю (із захворюваннями хребта і 

спинного мозку) на суму 134 тис.748 грн;  

- 56 путівок учасникам АТО на суму 456 тис.489 грн. 

Одержано від департаменту соціальної політики обласної державної 

адміністрації 6 путівок для учасників антитерористичної операції, 

закуплених за рахунок коштів обласного бюджету. 

У зв'язку із внесеними змінами до Порядку забезпечення технічними 

та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійне 

придбання технічних засобів реабілітації, переліків таких засобів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №321 від 05.04.2012 

року департаментом укладаються двох та трьох сторонні договори про 

забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення технічними засобами реабілітації (ТЗР).  

Станом на 31.10.2018 року укладено 127 договорів. Проведено оплату 

по 78 договорах на суму 2 млн.680 тис.496 грн. 

 

9. Надання пільг за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету на оплату житлово-комунальних послуг 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 

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

право на пільги» відділ персоніфікованого обліку проводить реєстрацію 

осіб, які мають право на пільги та відшкодовує організаціям-надавачам 

послуг за надані послуги. 

Станом на 31.10.2018 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 45735 осіб, пільгами 

з оплати за житлово-комунальні послуги користуються 12053 особи. 

З 01.01.2018 року до 31.10.2018 року за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг організаціям-

надавачам послуг за надані пільги відшкодовано 49млн.683 тис.19 грн.  

100-відсоткова знижка надається наступним категоріям 

пільговиків: 

- учасникам бойових дій, яким виповнилося 85 років - 100 осіб.; 

- особам з інвалідністю внаслідок війни - 693 особи. 

75-відсоткова знижка надається учасникам бойових дій – 2901 особа. 



90 

 

50-відсоткова знижка надається:  

- учасникам війни - 485 осіб; 

- членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 927 осіб; 

- членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО – 54 особи; 

- багатодітним сім’ям – 438 сімей; 

- громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1 і 2 

категорії) – 630 осіб; 

- дружинам (чоловікам) померлих внаслідок аварії на ЧАЕС – 73 

особи; 

- ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, державної 

пожежної хорони, служби цивільного захисту – 1028 осіб; 

- вдовам ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, 

державної охорони, служби цивільного захисту – 856 осіб; 

- реабілітованим громадянам (згідно ст.1 ЗУ «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій в Україні») – 42 особи.   

25-відсоткава знижка надається «Дітям війни» – 2231 особі. 

 З 01.07.2015 року постановою Кабінету Міністрів України від 

04.06.2015 року №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї» передбачено, що дітям війни, багатодітним сім’ям пільги надаються 

за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в 

розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує 

величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (з 

01.01.2018 року – 2470 грн.)  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

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

комунальних вищих навчальних закладів» станом на 31.10.2018 року на 

обліку в базі даних ЄДАРП перебуває 1233 студенти.  

Відшкодовано вищим навчальним закладам для виплати стипендій 

студентам за звітний період 7 млн, 702 тис. 74 грн, з коштів державного 

бюджетю: 

- учасникам бойових дій, які брали участь в АТО та їх дітям – 107 осіб; 

- дітям загиблих в АТО – 1 особа; 

- внутрішньо-переміщеним особам – 7 осіб; 

- людям з інвалідністю 1 і 2 групи – 109 осіб; 

- дітям з малозабезпечених сімей – 59 осіб; 

- дітям, батьки яких є шахтарями – 3 особи; 

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 83 

особи. 

Виплата грошової компенсації для придбання житла. Відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року № 719 

«Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також особам з 

інвалідністю внаслідок війни I –II групи з числа військовослужбовців, які 
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брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових 

умов» (зі змінами) у 2018 році виділені кошти субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам для виплати компенсації для придбання 

житла вказаним категоріям. 

Протягом року проведено шість засідань комісії щодо розгляду заяв 

членів сімей загиблих військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни II групи з числа військовослужбовців, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України. 

Комісією розподілені кошти на будівництво (придбання) житла для 

сім’ї загиблого військовослужбовця, який брав безпосередню участь в 

антитерористичній операції та потребує поліпшення житлових умов та 4 

особам з інвалідністю внаслідок війни II групи з числа військовослужбовців, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

в сумі 4 млн. 576 тис. 944 грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280 

затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України.  
 Проведено 2 засідання комісії щодо розгляду заяв внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України про виплату грошової компенсації. Комісією 

затверджено потребу в коштах для надання компенсації 2 особам 

учасникам бойових дій, грошову компенсацію в розмірі 2 млн. 495 тис. 

246 грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214 

затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь 

у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей. 

За звітний період проведено 4 засідання комісії щодо розгляду заяв 

членів сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав та 

осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації. Комісією 

затверджено потребу в коштах для виплати грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення 7 особам на суму 7 млн. 804 тис. 120 грн. 

 

10. Соціальна та професійної адаптація учасників 

антитерористичної операції, підтримка сімей загиблих учасників 

АТО 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 

року №432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та 
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професійної адаптації учасників антитерористичної операції» у 2018 році 

між департаментом соціальної політики та ПП «Автобан» укладено два 

договори і направлено на навчання 24 учасники антитерористичної операції 

за програмою підготовки водіїв транспортних засобів на загальну суму 113 

тис.грн.  
Станом на 31.10.2018 року фактична сума витрачених коштів за 

укладеними договорами для надання послуг з професійного навчання 

становить 46 тис.900 грн. 

Департаментом проведена виплата одноразової грошової допомоги 

членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, 

мордування під час участі в зазначених акціях. Виплачена допомога 10 

особам на загальну суму 2 млн. 525 тис. 50 грн. а саме: 

члену сім’ї загиблого, смерть якого пов’язана з участю в масових 

акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року; 

2 постраждалим учасникам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження; 

4 постраждалим учасникам, які отримали тілесні ушкодження 

середньої тяжкості; 

3 постраждалим учасникам, які отримали легкі тілесні ушкодження. 

Департаментом соціальної політики відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №170 «Деякі питання виплати у 

2018 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви 

нацистських переслідувань» проведено виплату разової грошової допомоги 

до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім 

(яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років), в’язням 

концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, 

визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, 

трудового каліцтва та з інших причин. Всього проведено виплату 6553 

особам на загальну суму 7 млн. 873 тис. 850 грн. 

Відповідно до розпорядження Івано-Франківської ОДА від 03.07.2017 

року №374 «Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, 

спрямованих на щомісячні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім 

братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадського протесту в 

період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, дітям до 18 років 

та неповнолітнім братам і сестрам загиблих (померлих) бійців-

добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України, та додаткову виплату бійцям-

добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України» з коштів обласного бюджету 

проводиться щомісячна виплата в розмірі прожиткового мінімуму матері 
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загиблого під час масових акцій громадського протесту в період з 

21.11.2013р. по 21.02.2014р. на двох неповнолітніх сестер. 

Протягом року надано щомісячних компенсацій:  

  - 2 неповнолітнім братам та сестрам осіб, смерть яких пов’язана з 

участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 

листопада по 21 лютого 2014, на суму 34 тис. 616 грн. 

  - 29 бійцям-добровольцям на загальну суму 123 тис. грн. 

Відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації з 

коштів обласного бюджету надаються додаткові щомісячні виплати 18 

ветеранам ОУН-УПА. Протягом року надано компенсацій на загальну суму 

95 тис. грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  28.10.2004 

року №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного 

поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни» та розпорядження обласної державної 

адміністрації протягом 2018 року відшкодовано витрати на проведення 

безоплатного поховання осіб, які мають  особливі  заслуги  та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, на рахунок виконавців ритуальних 

послуг в сумі 87 тис. 243 грн. 

 

11. Забезпечення доступності маломобільним групам населення 

У 2018 році проведено три засідання міського комітету забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Діяльність 

комітету забезпечується на основі взаємодії між структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.  

У 2018 році: 

- доручено власнику комплексу «Бастіон» розглянути можливість 

встановлення підйомника до приміщення з метою вирішення питання 

доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями;  

- з метою ефективного здійснення заходів державного архітектурно-

будівельного контролю, громадськими організаціями людей з інвалідністю 

визначено контактні особи з інвалідністю для співпраці з Управлінням з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю щодо здійснення 

контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, будівельних норм (забезпечення доступності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів); 

- на звернення осіб з інвалідністю на вулиці Вовчинецькій, 208 

(навпроти магазину «Борщ») проведено ямковий ремонт дорожнього 

покриття проїзду; 
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- на вулиці Тролейбусній (від вулиці Хіміків до візового центру), де 

проводилось брукування тротуарів, понижено бортовий камінь в місцях 

переходів, пандусів та сходів для забезпечення доступності маломобільним 

громадянам; 

- спільно з комунальним підприємством «Електроавтотранс» 

проводиться робота щодо закупівлі нових низькопідлогових тролейбусів на 

маршрути та в подальшому обладнання їх системою звукового оповіщення; 

Здійснено поставку 6 низькопідлогових автобусів і забезпечено їх 

використання на маршруті 27;  

 - встановлено пандус у Народному домі «Княгинин», що на вул. 

Галицькій, 40 (за кошти, передбачені на капітальний ремонт); 
 - враховується забезпечення доступності для маломобільних груп 

населення під час ремонту вулиць, роботи на яких виконуються чи будуть 

виконуватись в 2018 році: відремонтовано водовідвід на вулиці Страчених, 

опрацьовується можливість розширення тротуару на розі вулиць Слави 

Стецько – Коновальця; 

- встановлено можливість влаштування модульної громадської 

вбиральні у нижній частині скверу на вул. Валовій.  

- титульним списком на 2018 рік передбачено кошти в сумі 1 млн. грн. 

для забезпечення доступності людей з обмеженими фізичними 

можливостями. Згідно списку улаштовано пандуси: в житловому будинку 

на вул. Кисілевської,40А, в житловому будинку на вул. Південному 

бульварі, 36, в житловому будинку на вул. Симоненка, 5, на вул. 

Молодіжній, 42 (І під’їзд), на вул. Івасюка, 28, (3-ій під’їзд);  

- у СШ № 1, ЗШ № 17 для дітей з порушеннями зору і розумовою 

відсталістю виділено першу та останню сходинку сходового маршу 

контрастним краєм за кольором та фактурою матеріалу, що відрізняється від 

решти сходинок.  

Для дітей з порушенням слуху та зору у СШ № 1 забезпечено систему 

тактильної та візуальної інформації: прикріплено таблички з інформацією 

про призначення кімнати, її номер (надписи на таблиці нанесено шрифтом 

Брайля), на дверях та сходах нанесено маркувальні смуги, надписи «Вхід», 

«Вихід». У ЗШ № 17 проведено роботи до нового навчального року. Для 

дітей з порушеннями зору у ЗШ № 17 навчальні приміщення обладнано 

системою комбінованого освітлення, забезпечено місцеве освітлення 

робочого місця; 

- в СП «Міській поліклініці №3» (центральний корпус, вул. Франка, 

30) встановлено 2 пандуси (зовнішній та внутрішній); 

- в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Угорники, 

встановлено зовнішній пандус;  

- в СП «Міській поліклініці №4»: замовлений звуковий орієнтир для 

осіб з обмеженими особливостями, здійснений монтаж додаткового 

поручня для пандуса; функціонує ліфт; обладнаний туалет для осіб з 
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інвалідністю; нанесено на сходових клітках смужки жовтого кольору для 

пацієнтів з ослабленим зором; 

- в СП «Міській поліклініці №5»: встановлений пандус для людей з 

обмеженими фізичними властивостями; обладнана кнопка виклику 

медичного персоналу; на першому поверсі облаштований туалет для осіб з 

обмеженими можливостями; з першого по другий поверх облаштований 

підйомник для осіб на інвалідних візках; на сходинках означено лінії 

жовтого кольору для осіб з вадами зору.  

 

12. Робота міського центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді 

З метою попередження складних життєвих обставин та, в першу 

чергу, раннього дитячого сирітства МЦСССДМ забезпечує діяльність 

консультативного пункту в міському клінічному перинатальному центрі.  

У 2018 році із дванадцятьма породіллями проводилася індивідуальна 

робота в пологовому будинку з метою попередження відмови від 

новонародженої дитини, покращення психоемоційного стану до та після 

пологів, формування навичок відповідального батьківства, а також з 

родичами породіль щодо допомоги в догляді за новонародженими дітьми 

вдома тощо.  

Виявлення, оцінка потреб, надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, здійснюється в рамках діяльності «Служби 

соціальної підтримки сімей». 

Впродовж 10 місяців 2018 року соціальними послугами охоплено 

1155 сімей та осіб, з яких 923 сім`ї та особи перебувають у складних 

життєвих обставинах.  

Під соціальним супроводом перебувало 106 сімей, в яких виховується 

224 дитини та 11 осіб. У зв’язку із подоланням родинами складних 

життєвих обставин завершено соціальний супровід 5 осіб та 54 сімей, а 

також 3 сімей з негативним результатом соціального супроводу.  

У ході соціального супроводу покращено взаємостосунки у родинах; 

підвищено рівень виховного потенціалу батьків; сформовано навики 

розподілу власного бюджету та заощадження коштів; ведення господарства 

та покращення санітарно-гігієнічних умов проживання; надано 

інформаційні послуги щодо працевлаштування членів родин, отримання 

субсидій та пільг, оздоровлення дітей, отримання медичної допомоги; 

покращено матеріальний стан родин. Постійно проводиться робота щодо 

запобігання домашньому насильству, бесіди щодо популяризації здорового 

способу життя та профілактики негативних явищ. 

До Дня Незалежності організовано пізнавально-екскурсійну 

мандрівку «Карпатський трамвайчик» в с.Вигода Долинського району в 

рамках акції «Пізнаймо Україну разом» для 40 дітей пільгових категорій. 
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До нового навчального року 50 дітей із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах отримали сертифікати вартістю 400 грн. на 

придбання шкільного приладдя.  

З метою організації змістовного дозвілля 475 дітей пільгових 

категорій безкоштовно відвідали кінофільми в кінотеатрі «Космос», 448 

дітей - лялькові вистави обласного академічного театру ляльок. За 

підтримки БФ «Сила Прикарпаття» 51 дитина із сімей, які перебувають у 

СЖО, відвідали майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва.  

Фахівці із соціальної роботи надавали соціальні послуги 71 сім'ї, в 

яких виховується 44 дитини із числа вимушених переселенців з АР Крим, 

східних регіонів.  

Соціальною роботою охоплено 64 сім’ї та особи, члени яких беруть 

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

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

санаторно-курортне лікування, психологічну реабілітацію, оформлення 

пільг на оплату житлово-комунальних послуг, залучено дітей до 

змістовного дозвілля, здійснено сприяння в оздоровленні дітей. 

 У Центрі систематично проводяться заходи та майстер-класи з метою 

залучення дітей та батьків до змістовного дозвілля та набуття нових 

навиків. 

До Дня матері проведено майстер клас з приготування піци в піцерії 

«Фраголіні», до Дня міста – екскурсію історичним центром міста для дітей 

із сімей СЖО, до Дня сім’ї – майстер клас «Родинний календар» та 

«Родинне дерево» для прийомних батьків, до Дня захисту дітей - майстер-

клас «Гончарний круг збирає друзів».  

З січня до травня 2018 року доброволець Корпусу Миру, залучений 

до роботи МЦСССДМ, проводив щотижневі заняття з англійської мови для 

дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

З метою організації змістовного дозвілля дітей в канікулярний період 

проведено: 

- 12 профілактичних заходів у пришкільних таборах щодо 

популяризації здорового способу життя; 

- 4 майстер - класи з декоративно-ужиткового мистецтва у ЛОК 

«Лімниця»; 

- 4 майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва та 

пізнавальну гру «Пригоди в Здоровляндії» для дітей із сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, на базі МЦСССДМ; 

- майстер клас з виготовлення листівок та метеликів до Дня батька в 

парку культури ім. Т. Шевченка.  

МЦСССДМ забезпечено соціальний супровід 13 прийомних сімей, в 

яких виховується 19 дітей (в т. ч. 2 сім'ї вимушених переселенців) та 

дитячого будинку сімейного типу (7 дітей) з числа внутрішньо переміщених 

осіб.  
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Постійно проводиться робота із вдосконалення взаємодії прийомних 

дітей та прийомних батьків, підтримання взаємостосунків прийомних дітей 

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

зустрічі з родичами), адаптації дітей до нових умов проживання, 

профорієнтації дітей та сприяння у вступі до професійно-технічних 

навчальних закладів тощо. 

З метою популяризації та залучення мешканців міста до нових форм 

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

обставинах, проводиться інформаційна кампанія з питань наставництва та 

патронатних сімей. Так, у звітному періоді проведено 5 відеолекторіїв для 

потенційних патронатних вихователів на базі МЦЗ та 2 радіопередачі на 

ОТК «Карпати». У кінотеатрі Люм’єр перед кіносеансами демонструється 

інформаційний рекламний ролик щодо послуги патронату над дитиною.  

МЦСССДМ долучився до ХІІІ Всеукраїнської благодійної акції ВБФ 

«Серце до серця» – «Почуй світ!», головною метою якої був збір коштів для 

дітей з вадами слуху та придбання медичного обладнання для дитячих 

лікарень області. 21 квітня 2018 року у кінотеатрі «Люм`єр» відбувся 

благодійний перегляд мультиплікаційного фільму «Леонардо: Місія Монна 

Ліза» та аукціон робіт осіб з функціональними обмеженнями центру 

соціально-психологічної реабілітації «Дивосвіт». Виручені кошти передано 

ВБФ «Серце до серця».  

Щоденно з 16 до 21 год. забезпечується робота спеціалізованої 

служби «Телефон довіри», де можна отримати психологічну допомогу. За 

звітний період «Телефоном довіри» зафіксовано 403 звернення. 

В рамках діяльності служби «Соціальний супровід неповнолітніх і 

молоді, яка повернулась з місць позбавлення волі або відбувають покарання 

без позбавлення волі» отримувачами послуг МЦСССДМ були 6 осіб, які 

повернулись з місць позбавлення волі та 15 осіб, які відбувають покарання, 

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

місцем проживання, складено оцінку потреб, поінформовано про діяльність 

МЦСССДМ, надано інформаційні буклети щодо здорового способу життя 

та послуг МЦСССДМ. Надалі з ними будуть проводитись корекційні 

програми. 

Впродовж звітного періоду в рамках діяльності Центру відвідування 

для неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом, проводилася 

індивідуальна робота з особами та їх батьками. 

Основними завданнями «Служби соціально-профілактичної роботи» 

(ССПР) є зменшення шкоди для споживачів ін’єкційних наркотиків та 

запобігання поширенню ВІЛ – інфекції та СНІДу.  

Впродовж 2018 року до ССПР звернулось 12 клієнтів - ін’єкційних 

споживачів наркотиків, яким надано інформаційні та консультативні 

послуги. 
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Також клієнтами ССПР було 8 осіб, яких торкнулась проблема ВІЛ-

інфекції. Івано-Франківським МЦСССДМ спільно з партнерами соціальної 

роботи проведено інформаційно-профілактичні акції, зокрема: 

-до Дня боротьби з туберкульозом, 23.03.2018 року, спільно з ГО 

Принцип+ та обласним клінічним фтізіопульмонологічним центром;  

-до дня непаління, 30.05.2018р., спільно з ПЛАСТ НСУО та ГО 

«Принцип +». 

До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, 30.07.2018р., взято 

участь у Всеукраїнській інформаційній акції, яка проводилася на Вічевому 

майдані  

У 2018 році здійснювалась індивідуальна соціальна робота згідно 

планів реабілітації з двома особами, які мають статус постраждалих від 

торгівлі людьми. 

 За звітній період 236 сім'ям надано 1254 кілограми гуманітарної 

допомоги одягом та взуттям, переданої жителями міста. Допомогу засобами 

гігієни, продуктами харчування та медикаментами отримали 178 сімей. 

  

13. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Дивосвіт» 

Діяльність центру спрямована на надання психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, інформаційних послуг дітям та молоді 

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

денного перебування особи з інвалідністю мають можливість спілкуватись 

один з одним, знаходитись у позитивному середовищі прийняття та 

підтримки, реалізовувати свої творчі можливості та підтримувати набуті 

навички, брати участь у громадському житті. Важливим елементом 

діяльності закладу є терапевтична робота з батьками клієнтів центру. З цією 

метою створено клуб «Шанс» для батьків, організовуються зустрічі з 

фахівцями медичної, юридичної та соціальної сфери.  

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

знаходяться на денному перебуванні та 12 учасників групи 

взаємодопомоги, працівниками центру розроблені індивідуальні плани 

реабілітації у відповідності до рекомендацій МСЕКу. 

У процесі виконання реабілітаційних програм фахівцями центру 

проводяться заняття з:  

 - розвитку та підтримки набутих навичок: письма, читання та 

математики; 

 - збереження та розвитку соціально-побутових і гігієнічних навичок; 

 - розвитку мовленнєвих навиків та дрібної моторики рук; 

 - лікувальної фізкультури;  

 - кулінарії; 
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 - трудової реабілітації та естетичного виховання, що дають змогу 

розширити творчі здібності, налагодити змістовне дозвілля, досягти 

незалежності, успішно реабілітуватися та інтегруватися в суспільство. 

Діти та молодь забезпечуються щоденним одноразовим харчуванням.  

У ході соціально - психологічної реабілітації з метою розвитку 

комунікативних та емпатійних вмінь та навичок, формуванню адекватної 

самооцінки, соціальні педагоги та психолог проводять розвиваючі заняття, 

бесіди, тренінги, майстер класи. 

У ході фізичної реабілітації клієнти центру брали активну участь у 

спортивних естафетах, перегонах на веломобілях, а також організовано 4 

поїздки до реабілітаційного центру диких тварин в с. Крилос. 

З метою розвитку творчої активності молоді, активізації творчих 

здібностей, самореалізації, самовдосконалення, проводиться ознайомлення 

зі здобутками української культури та традицій.  

У центрі «Дивосвіт» реалізовано спільний проект з МОМ 

«Інтегрований театр». Завдяки даному проекту відвідувачі центру мають 

можливість удосконалювати свої навички дикції, розвивати пам'ять, 

стимулювати діяльність дрібної моторики рук, а також, пред’являтись у 

суспільстві, демонструвати свої творчі здобутки та брати участь у житті 

громади міста. Так, актори інтегрованого театру брали неодноразову участь 

у фестивалях дворів, організованих МОМ. 

Діти та молодь з функціональними обмеженнями брали участь у 

фестивалях «Повір у себе» та «Горицвіт». Організовано спільні заходи та 

відвідування реабілітаційного центру «Надія є» в м. Долина, відвідування 

кіносеансів. Також, налагоджено постійну співпрацю з «Інваспорт» з метою 

залучення дітей та молоді до спортивного життя міста. Відвідувачі центру 

беруть активну участь з змаганнях на веломобілях, шашковому турнірі, 

естафетах, Дні Олімпійського бігу та ін. Спільно з лігою толерантності 

особи з інвалідністю взяли участь у записі відео про толерантність для 

європейського спортивного каналу Sport1 та брали участь у футбольних 

матчах. 

Всього за 2018 рік відвідувачам та батькам Центру «Дивосвіт» надано 

2113 індивідуальних послуг та 636 групових послуг. 

 

14. Робота територіального центру соціального 

обслуговування 

Центр надає послуги одиноким громадянам похилого віку, людям з 

інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не 

здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. 

Відділеннями територіального центру надано 104 122 соціальні 

послуг для 1 936 осіб. 
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Відділенням соціальної допомоги вдома надано послуг 521 особі, які 

за висновками медичних установ потребують постійної сторонньої 

допомоги.  

 Комплекс соціально-побутових послуг надається соціальними 

робітниками одиноким людям похилого віку та особам з інвалідністю за 

місцем проживання відповідно до їх замовлень. 

Підготовлено та направлено в департамент соціальної політики 

облдержадміністрації пакет документів для 23 осіб на влаштування в 

інтернатні заклади. 

Відділенням денного перебування надано послуг 617 особам. 

Проводиться соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, людей з 

інвалідністю з метою усунення обмежень життєдіяльності, відновлення 

знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення 

домашнього господарства, самообслуговування, навчання трудовим 

навичкам, надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої 

ситуації, що склалася та надання методичних порад, сприяння розвитку 

різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і відпочинку 

(проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення гуртків тощо).  

Інноваційним підходом з надання соціальних послуг є створення 

мультидисциплінарних команд, які надають комплекс соціальних послуг 

особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги за місцем їх проживання (надано послуг 266 особам).  

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги надано грошову та натуральну допомогу 798 особам, які 

звернулися за різними видами допомог, на суму 188 361 грн.  

Майстернею з ремонту взуття та службами побуту відремонтовано 

475 пар взуття особам з інвалідністю та пенсіонерам. 

Для осіб з інвалідністю та пенсіонерів організовано 32 перукарські 

послуги.  

Функціонує банк прийому та видачі речей, що були в користуванні 

(зібрано речей – 2 935 найменувань на суму 36 061 грн.; видано одягу, що 

був у вжитку 523 особам на суму 32 776 грн.) 

Надано допомогу продуктами харчування 556 особам на суму 144 015 

грн. 
 У тимчасове користування одиноким громадянам та особам з 

інвалідністю передаються побутові прилади за укладеними договорами - 

пральні машини та холодильники. В користуванні знаходяться побутові 

прилади в загальній кількості – 17 шт. 

Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 326 

громадян, які потребують різних видів допомог. 

Департаментом соціальної політики в 2018 році відповідно до рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 12.04.2018 року 

№365 впроваджено послугу «Соціальне таксі» на базі Івано-Франківського 
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територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг).  

Автотранспортні послуги з перевезення надаються: одиноким 

громадянам, які проживають самі та не мають родичів у місті Івано-

Франківську, або перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі; 

хворим з хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу; 

особам з інвалідністю зору І, ІІ груп; особам, які пересуваються за 

допомогою інвалідних візків, милиць, палиць і особам, які у зв’язку із 

захворюванням не можуть самостійно пересуватися, що підтверджується 

висновком ЛКК. Послуги надаються автотранспортом Івано-Франківського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), Івано-Франківського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, Івано-Франківського міського центру соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Дивосвіт» за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на 

утримання Івано-Франківського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) та коштів у вигляді 

добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій, релігійних 

об’єднань і внесків окремих громадян.      

За наданням послуги «Соціальне таксі» до Івано-Франківського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) звернулася 50 осіб, яким надано 209 послуг.  

 

15.  Будинок нічного перебування 

З 16.02.2007р. функціонує будинок нічного перебування, який 

фінансується та утримується за рахунок коштів, що виділяються із міського 

бюджету; благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, інших 

надходжень, не заборонених законодавством України. 

 Будинком нічного перебування постійно надаються наступні 

соціальні послуги: 

- cоціально-побутові: ночівля, санпропускник, дезкамера; 

- харчування в благодійному фонді «Карітас», надання гуманітарної 

допомоги (одяг, взуття); 

- медико-профілактичні: первинний огляд медичною сестрою, видача 

направлень для проходження медогляду, влаштування на лікування в 

стаціонар; 

- представництво інтересів: видача посвідчень про взяття на облік, 

виготовлення документів (паспорт, реєстрація, пенсія, група інвалідності, 

влаштування до геріатричних пансіонатів), відновлення втрачених 

родинних та соціальних зв’язків;   

- соціально-інформаційні: надання консультацій клієнтам закладу, 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; 

-  сприяння в працевлаштуванні. 



102 

 

Протягом 2018 року до будинку нічного перебування звернулося 77 

осіб, з них: 17 осіб з місць позбавлення волі. Клієнтам закладу надано 2174 

послуги ліжко-місця, 2172 послуги санпропускника, скористалися 

послугами дезкамери 100 осіб, послугами прання 330 осіб. Направлено до 

медичних установ 44 особи, з них: влаштовано в стаціонар на лікування 11 

осіб, видано гуманітарну допомогу (одяг, взуття) 129 особам, довідки на 

харчування в благодійну їдальню БФ «Карітас» видано 16 особам. 

З метою протидії епідемії туберкульозу в місті Івано-Франківську, 

всім відвідувачам закладу видаються направлення для проходження 

рентгенівського обстеження в поліклініці № 2. 

На базі будинку нічного перебування діє центр обліку бездомних осіб, 

який працює з 830 до 1715, завданням якого є виявлення та ведення обліку 

бездомних осіб, а також забезпечення реалізації бездомними особами прав 

та свобод, визначених законодавством України. 

За звітний період в центр обліку звернулось 199 осіб, з них: 27 осіб з 

місць позбавлення волі, 3 особи –учасники АТО, 4 внутрішньо переміщені 

особи. Відновлено документи 5 особам, надано послуг з реєстрації місця 

проживання 36 особам, надано допомогу з оформлення документів для 

встановлення групи інвалідності 5 особам. Видано довідки про склад сім'ї 

25 особам. Надано 1373 інформаційні послуги, видано посвідчення про 

взяття на облік 26 особам.   

Завдяки комплексному підходу до надання соціальних послуг 

бездомним особам, в залежності від їх індивідуальних потреб, 7 клієнтів 

закладу реінтегрували.  

Соціальним патрулем виявлено 152 особи, з них 13 осіб вперше. 

Даним особами надано соціальні консультації щодо діяльності будинку 

нічного перебування та скеровано до закладу для отримання соціальних 

послуг. Інформаційно-роз'яснювальною роботою охоплено 547 осіб. 

На базі будинку нічного перебування створено банк одягу та взуття, 

який постійно оновлюється відповідно до сезону. Також в закладі 

функціонує бібліотека, що дає змогу бездомним громадянам проводити 

дозвілля за читанням книг. 

Будинком нічного перебування постійно проводиться робота із 

залучення до надання соціальних послуг бездомним особам інститутів 

громадянського суспільства.  
 

XІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ. 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Секретаріатом міської ради підготовлено та організовано проведення 

5-ти сесій Івано-Франківської міської ради, що складалися із 6-ти пленарних 

засідань, на яких прийнято 289 рішень міської ради.  
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За вказаний період 2018 року забезпечено організацію засідань 

профільних депутатських комісій, надавалась допомога головам комісій у 

скликанні засідань комісій, веденні їх діловодства та протоколів. Загалом, 

відбулось 24 засідання постійних депутатських комісій, на яких міські 

обранці попередньо розглядали проекти рішень. Зокрема: 

- 4 засідання комісії з питань бюджету; 

- 6 засідань комісії з питань земельних відносин; 

- 1 засідання комісії з питань регламенту та депутатської 

діяльності; 

- 2 засідання комісії з питань оренди та приватизації 

комунального майна; 

- 6 засідань комісії з питань підприємництва та регуляторної 

діяльності; 

- 3 засідання комісії з питань житлово-комунального 

господарства; 

- 2 засідання комісії з питань гуманітарної політики. 

Організовано проведення 6-ти засідань Погоджувальної ради. 

Більшість проектів рішень попередньо розглядалися на засіданнях 

депутатських комісій міської ради, які подавали свої висновки та 

рекомендації на сесію міської ради. 

Міські обранці активно відвідували пленарні засідання та засідання 

постійних депутатських комісій. Так, середній показник відвідуваності 

депутатами сесій становить 86 %  

За період з 01 січня по 26 жовтня 2018 року на офіційному веб-сайті 

міської ради оприлюднена повна інформація про роботу органу, зокрема: 

- 512 інформаційних повідомлень про роботу ради, 

депутатів ради, постійних комісій, депутатських груп та фракцій; 

- 36 анонсів про події в Івано-Франківській міській раді та 

місті Івано-Франківську; 

- 6 протоколів пленарних засідань Івано-Франківської 

міської ради; 

- усі протоколи засідань депутатських комісій Івано-

Франківської міської ради; 

- усі запити депутатів Івано-Франківської міської ради; 

- численні відео-сюжети про діяльність депутатів міської 

ради. 

Секретаріатом ведеться реєстрація інформації з відділів, управлінь 

виконкому, підприємств та установ міста, звернень від юридичних та 

фізичних осіб (714) документів. 

Проводилася навчально-роз’яснювальна робота для помічників-

депутатів міської ради. 

Постійно проводився прийом громадян нашого міста. Впродовж 

звітного періоду до Секретаріату звернулося 346 осіб, яким надавалась 
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інформація з приводу роботи депутатського корпусу міської ради, 

виконавчого комітету міської ради та ін. 

Секретаріатом проводилася організація роботи секретаря міської 

ради, а саме:  

- прийом громадян секретарем міської ради - 2-ий 

понеділок місяця, організовано та проведено 10 прийомів. (81 особа); 

- робочі наради у секретаря міської ради із 

підпорядкованими структурними підрозділами. 

Секретаріатом проводиться робота щодо обслуговування електронної 

системи голосування «Віче» для депутатів Івано-Франківської міської ради. 

Забезпечено оприлюднення результатів голосувань депутатів міської 

ради на пленарних засіданнях згідно даних електронної системи 

голосування «Віче». 

Постійно підтримуються контакти з іншими міськими радами 

обласних центрів України. 

Організовано зв’язки із засобами масової інформації та забезпечено 

сприяння їм у висвітленні питань роботи ради, депутатів міської ради, 

постійних комісій, депутатських груп та фракцій, зокрема повідомлено:  

- про час і місце проведення сесії ради, порядок денний сесії 

ради, проектів рішень ради;  

- про час та місце засідань депутатських комісій; 

- про щотижневі плани організаційно-масових заходів; 

 

1. Удосконалення зв’язків міської ради з громадськістю 

Здійснено заходи, спрямовані на розширення та удосконалення 

зв'язків міської ради з громадськістю, зокрема організовано проведення 

низки семінарів щодо міського конкурсу проектів та програм місцевого 

самоврядування та громадянського суспільства, проведено організаційний, 

інформаційний та технічний супровід міського конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського 

суспільства, зокрема. 

Проведено 5 навчальних семінарів для учасників конкурсу та 2 наради 

з переможцями конкурсу; прийнято та опрацьовано 150 проектних заявок у 

таких номінаціях та визначено переможців: 

- «Проекти громадських та благодійних організацій» - 16, 

переможці – 9; 

-  «Проекти громадських та благодійних організацій при закладах 

та установах культури» - 12, переможці – 9; 

- «Проекти громадських та благодійних організацій при 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах»- 

38, переможці – 31; 

- «Проекти ОСББ, ЖБК, БК» - 80, переможці – 49; 
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- «Проекти сільських рад сіл Крихівці, Вовчинець, Микитинці, 

Угорники, Хриплин – 4, переможці -3. 

Організовано 3 засідання конкурсної комісії; здійснено нагородження 

переможців конкурсу; здійснено консультування переможців міського 

конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства. 

Висвітлено результати щодо проведення конкурсу проектів та 

програм місцевого самоврядування та громадянського суспільства, 

громадських слухань, роботи громадських колегій, інших дорадчо-

консультативних органів при раді. 

 

2. Реалізація міських програм та проектів для залучення 

молоді 

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

забезпечено встановлення та відкриття 14-ти анотаційних дощок відомим 

фракнківцям – ветеранам національно-визвольної боротьби, науковцям, 

митцям, спортсменам. 

Забезпечено роботу та наповнення сайту «www.geroi.if.ua». 

Продовжено роботу, з метою залучення молоді міста до управління 

містом, та організовано набір на стажування у структурних підрозділах 

Івано-Франківської міської ради молодих людей за проектом «Молодь і 

влада». 

Організовано та проведено новий проект «Школа помічника 

депутата», в рамках якого здійснено набір молоді, яка бажає дізнатися про 

специфіку роботи депутата міської ради. Проект тривав з 15 березня по 02 

травня 2018 року. 02 травня на пленарному засіданні 19 сесії Івано-

Франківської міської ради випускникам проекту вручено відповідні 

сертифікати.  

Забезпечено функціонування веб-сайту «Електронні петиції до влади 

міста Івано-Франківська» та організовано надання відповідей на 2 петиції. 

Забезпечено надання консультативної та методичної допомоги у 

роботі та функціонуванні дорадчому органу при Івано-Франківській міській 

раді - громадській раді. 

 

XV. ВІДКРИТІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ ТА 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

 

У 2018р. продовжувалось впровадження новітніх інформаційних 

технологій, методів роботи, що дозволило місту і надалі входити у трійку 

лідерів-міст України з найпрозорішим місцевим управлінням. Реалізація 

інноваційних проектів, розробка та актуалізація регламентуючих  
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документів,  дієва співпраця з громадою, залучення до життя міста активних 

мешканців, громадських організацій дає відчутні результати.  

Івано-Франківськ залишається незмінним лідером за результатами 

щорічного моніторингу індексу публічності муніципалітетів обласних 

центрів України, який проводить громадянська мережа ОПОРА. Для 

формування загального рейтингу бралися до уваги показники публічності 

діяльності міського голови, виконавчих органів та депутатів. Так, в 2018р. 

підведені підсумки за попередній рік, найвищий показник (90%) – 

публічність діяльності міського голови. За сукупністю усіх показників 

Івано-Франківськ очолив рейтинг публічності міст з показником 78%. 

Наступну позицію зайняли Київ та Луцьк із результатом 73% та 72% 

відповідно.  

Наше місто увійшло у трійку лідерів-міст України з найпрозорішим 

місцевим управлінням за підсумками дослідження проекту "Розбудова 

прозорості в містах України", що втілюється за підтримки Фонду демократії 

ООН, реалізований організацією «Transparency International Україна» разом 

з Інститутом Політичної Освіти. Наше місто за рейтингом прозорості 54,5 

випередило такі міста як Миколаїв (50,1), Львів (48,1), Луцьк (44,7).  

Сайти Івано-Франківської міської ради mvk.if.ua та mrada.if.ua 

визначено одними з кращих серед веб-ресурсів інших міст-обласних центрів 

як такі, що успішно виконують функцію комунікації влади з громадськістю, 

чим створюють основу для формування і розвитку соціального капіталу у 

своїх громадах. Дослідження провів Одеський інститут соціальних 

технологій за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 

З метою забезпечення відкритості, прозорості роботи міської влади, 

на виконання доручення міського голови виконавчі органи влади, 

комунальні підприємства створили власні сайти, сторінки в соціальній 

мережі «Фейсбук». 

Оновлена версія офіційного сайту www.mvk.if.ua користується 

великою популярністю у користувачів. Якщо в 2016р. середня 

відвідуваність сайту становила 5,5 тис. користувачів в день, то в 2017р. – 6,7 

тис., а в 2018р. – понад 18 тис. 

Відкритість роботи виконавчого комітету забезпечувалась шляхом 

оприлюднення відкритих даних на єдиному порталі відкритих даних 

http://www.data.gov.ua, на якому виконавчими органами влади оприлюднено 

понад 300 наборів даних. Реалізується проект з розвитку відкритих даних 

згідно меморандуму, підписаного 5 квітня 2018 року Івано-Франківською 

міською радою, Державним агентством з питань електронного врядування 

України та проектом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні 

та послугах» (фонд «Євразія»). 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

організовано реєстрацію, облік, систематизацію та своєчасне надання 

відповідей на запити про надання публічної інформації. За 10 місяців 2018р. 

у виконавчий комітет міської ради надійшло 720 (943 – за 10 місяців 2017р.) 
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запитів про публічну інформацію. З них 346 (224 – за 10 місяців 2017р.) 

надійшли поштою, 3 – по телефону. Більше половини запитів - 371 (718 – за 

10 місяців 2017р.) надходять через інтернет-приймальню.  

Впровадження електронних сервісів для спрощення спілкування з 

громадою стало дієвим та виправданим кроком, тому велика увага в роботі 

виконавчого комітету приділяється саме таким формам роботи. 

З метою cтворення сприятливих умов для вільного доступу громади 

до інформації, налагодження дієвого діалогу з мешканцями міста 

впроваджено ряд важливих проектів, аналогів яким немає в Україні. 

Створено веб-сайт «Івано-Франківськ Smart Сity», що забезпечує збір даних 

про розвиток електронного урядування у місті Івано-Франківську з метою 

аналізування та управління цими даними в режимі реального часу. Сайт 

синхронізує всі електронні сервіси в єдину платформу smartcity.mvk.if.ua. 

На даний момент в Івано-Франківській міській раді запроваджено та 

щоденно підтримується в працездатному стані 57 електронних сервісів, які 

роблять місто сучасним та технологічним, допомагають мешканцям міста 

більш зручно отримувати міські послуги. 

У рамках проекту «Розумний туризм» запроваджено мобільний 

додаток «VISIT IVANO-FRANKIVSK». Це безкоштовний електронний 

путівник містом, за допомогою якого турист завжди зможе знайти 

інформацію про туристичні маршрути та об’єкти і транспортну систему 

міста. Це свого роду кишеньковий гід для туристів, який є зручною опцією 

для туристів та мешканців, містить вичерпну інформацію про цікаві місця, 

готелі, ресторани, сувенірні крамниці та розважальні заклади міста. Також 

можна отримати інформацію про новини міста та влади, готовність послуг 

в ЦНАП, події, що відбуватимуться в приміщенні Івано-Франківської 

міської ради та музеях міста. Додаток містить наступні розділи: «Розумні 

повідомлення», «Про місто», «Карта», «Історичні пам’ятки», «Необхідно 

знати», «Де зупинитись», «Де поїсти», «Шопінг», «Розваги та дозвілля», 

«Міська влада», «Транспорт», «Безпека». Доступні мови: українська, 

англійська, німецька, польська. 

Продовжуються роботи щодо встановлення в місті точок 

безкоштовного доступу до Wi-Fi. З початку року облаштовано ще 5 точок у 

ЦНАП та його територіальних підрозділах, а ще 15 - у 6 медичних закладах 

міста. 

За підсумками моніторингу забезпечення «права знати» органами 

місцевої влади в рамках платформи «Омбудсмен+» Івано-Франківська 

міська рада увійшла в трійку лідерів серед обласних центрів України із 

загальним результатом 76,8% (Херсонська міська рада – 80,9%, Чернівецька 

міська рада – 77,3%). Оцінювання стану виконання законодавства про 

доступ до публічної інформації здійснював центр «Ейдос» та Центр 

демократії та верховенства права спільно з Секретаріатом Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. В рамках досліджень 

проаналізовано 96 органів місцевої влади, серед них – 24 міські ради 
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обласних центрів. Дослідження ґрунтується на «Методології оцінки рівня 

забезпечення доступу до публічної інформації суб’єктами повноважень», 

яка розроблена громадськими експертами спільно з представниками 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Четвертий рік поспіль місто стає переможцем щорічного конкурсу 

«Кращі практики місцевого самоврядування», який організовує 

Мінрегіонбуд спільно Офісом Ради Європи в Україні. Якщо в 2014р. місто 

посіло третє місце, в 2015 році - друге місце, то в 2016 наше місто здобуло 

два перших місця, а в 2017 році Івано-Франківськ визнано призером 

конкурсу. На конкурс представлено практику забезпечення доступу до 

інформації та інтеграції людей з обмеженими можливостями у всі сфери 

життєдіяльності міста шляхом впровадження електронних сервісів: 

порталів Голос громади та Доступний Івано-Франківськ та 3D-туру міською 

ратушею.   

Започатковано хорошу співпрацю обміну досвідом з колегами з інших 

міст України, зарубіжжя. Зокрема, в рамках програми «Маршрути успіхів», 

яка реалізовується Асоціацією міст України, Івано-Франківськ відвідали 

представники 22 місцевих рад з метою вивчення досвіду використання 

сучасних інформаційних технологій у забезпеченні доступності послуг. 

 

1. Якісні послуги для мешканців міста 

Станом на 31.10.2018 року у Центрі надання адміністративних послуг 

надається 240 адміністративних та дозвільно-погоджувальних послуг. 

Загальна кількість наданих послуг становить 80 801, надано 25 725 

консультацій. 

6 квітня 2017 року у ЦНАП м. Івано-Франківська відбулося офіційне 

відкриття сектора з оформлення та видачі паспорта громадянина України у 

формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. За 

кошти міського бюджету закуплено 4 станції для оформлення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина 

України у формі ID-картки.  

За звітний період прийнято 11 456 вхідних пакетів документів на 

оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, 939 

вхідних пакетів документів на оформлення паспортів громадянина України 

у формі ID-картки при досягненні 14-річного віку, 449 вхідних пакетів 

документів на оформлення паспортів громадянина України у формі ID-

картки.  

До міського бюджету за надання адміністративних послуг надійшло 

близько 23 млн. грн. (сплата адміністративного збору). 

Державним фондом молодіжного житлового будівництва в Івано-

Франківській області надано 221 консультацію щодо порядку отримання 

державного сприяння з метою забезпечення молодих сімей житлом. 
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За звітний період Департаментом освіти та науки зареєстровано та 

перереєстровано 3 857 дітей в ДНЗ міста Івано-Франківська. 

З метою забезпечення доступності громадян для отримання 

адміністративних послуг у Івано-Франківській міській раді прийнято 

розпорядження міського голови «Про надання послуги мобільний 

адміністратор», яке регламентує надання адміністративних послуг зі 

спеціальним кейсом «Мобільний адміністратор» за місцем проживання 

суб’єктів звернення з обмеженими можливостями, які обмежені у 

пересуванні, за принципом віддаленого робочого місця адміністратора 

ЦНАП м.Івано-Франківська. Послуга «Мобільний адміністратор» стала 

доступною для замовлення з 4 вересня 2017р. За звітний період за 

допомогою сервісу «Мобільний адміністратор» надано 107 

адміністративних послуг. Для отримання послуги «Мобільний 

адміністратор» необхідно попередньо звернутися до Центру надання 

адміністративних послуг   м.Івано-Франківська чи його територіальних 

підрозділів з письмовою заявою, через телефонний зв'язок 75-01-19, 75-20-

41 чи через електронну форму на сайті ЦНАП www.cnap.if.ua та вказати свої 

контактні дані і назву адміністративної послуги, яку бажає отримати особа, 

яка нездатна самостійно пересуватись. 

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 адміністративних послуг та 

розвитку співпраці Луцького Центру надання адміністративних послуг, 

Івано-Франківського Центру надання адміністративних послуг та 

Люблінського Бюро обслуговування мешканців», за фінансової підтримки 

Європейського Союзу. За звітний період до ЦНАП м.Івано-Фанківська 

звернулося 2315 іноземних громадяни для отримання адміністративних та 

дозвільно-погоджувальних послуг (реєстрація місця проживання, зняття з 

реєстрації місця проживання, реєстрацію бізнесу, загальна інформація). 

Мешканці міста Івано-Франківська можуть замовити послуги в 

режимі онлайн на сайті www.cnap.if.ua (розділ «Електронні послуги») без 

відвідування Центру надання адміністративних послуг м.Івано-

Франківська. Результат послуги замовники отримують на електронну пошту 

або забирають оригінал документа особисто у Центрі надання 

адміністративних послуг після отримання смс-повідомлення про виконання 

та пред’явлення документа, що посвідчує особу. На даний час мешканцям 

міста Івано-Франківська доступно 47 адміністративних послуг. 

Ідентифікація клієнта здійснюється за технологією BankID, ЕЦП або логіну 

та паролю. Також, дані послуги доступні на порталі державних послуг 

https://e-gov.org.ua. За звітний період надано 3 117 послуг. 

Мешканці міста мають можливість перевірити стан виконання 

адміністративної чи дозвільно-погоджувальної послуги, записатися на 

прийом у зручний для себе час (з вибором днів на місяць вперед), 
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роздрукувати бланки заяв для отримання адміністративних послуг та 

ознайомитись з інформаційними картками на офіційному сайті Центру 

надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська www.cnap.if.ua. 

Додатково на сайті ЦНАПу запроваджено сервіс «Перевірка стану 

оформлення паспорта». 

З 2 квітня 2018 року відділом програмного та комп’ютерного 

забезпечення спільно з Центром надання адміністративних послуг м.Івано-

Франківська запроваджено систему зчитування даних електронних 

паспортів громадян України з безконтактних електронних носіїв (БЕН) 

паспорта громадянина України у формі картки. 

ЦНАП м. Івано-Франківська проводить щомісячний моніторинг 

якості надання адміністративних послуг. З початку року якість надання 

адміністративних та дозвільно-погоджувальних послуг оцінило 27 357 

відвідувачів. Позитивно оцінило якість надання послуг 25 661 відвідувачі, 

що становить 93,8%, негативно – 1 696 відвідувачів (6,2%). 

У Центрі надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська 

функціонує сервіс оплати за адміністративні та дозвільно-погоджувальні 

послуги за допомогою платіжних терміналів, які встановлені на робочих 

столах адміністраторів та державних реєстраторів. Платіжні термінали 

підтримують технологію PayPass. 

У територіальних підрозділах Центру надання адміністративних 

послуг надаються 144 адміністративні та дозвільно-погоджувальні послуги. 

Завдяки функціонуванню територіальних підрозділів ЦНАП, реалізовується 

право мешканців мікрорайону «Пасічна», «БАМ» та «Каскад» на 

оперативну та зручну організацію надання послуг для суб’єктів звернень, а 

також якісне та своєчасне отримання послуг. За даний період 

адміністраторами територіальних підрозділів прийнято 5 812 вхідних 

пакетів документів. 

Протягом 10 місяців 2018 року надано 16 521 адміністративну послугу 

з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на загальну суму 

1 033 497,45 грн. Проведено 7923 дії з державної реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців, в т.ч. 1563 дії - за принципом 

екстериторіальності, та видано 280 витягів з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. За 

державну реєстрацію за цей період до міського бюджету надійшло 799 

265,74 грн. адміністративного збору. Надано 27 446 адміністративних 

послуг з реєстрації місця проживання/перебування (14307) та зняття з 

реєстрації місця проживання/перебування (13139). Отримано сплаченого 

адміністративного збору на суму 356 452,26 грн. 

Досягнути високої якості надання адміністративних послуг вдалось 

завдяки дотримання використання міжнародних стандартів якості.  Система 

управління якістю впроваджена у виконавчому комітеті міської ради у 2008 

році відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001. З часу 

запровадження система управління ефективно функціонує у діяльності 
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виконавчого комітету міської ради та успішно сертифікована двома 

найбільшими міжнародними органами по сертифікації: TÜV NORD CERT 

GMBH (Німеччина) та «DEKRA» (м.Штутгард, Німеччина). 

У 2018 році в роботу виконавчих органів міської ради впроваджено 

вимоги більш сучасної версії стандарту ISO 9001 та здійснено перехід на 

нову версію стандарту ISO 9001:2015. 

Нещодавно виконавчий комітет отримав міжнародний сертифікат 

якості, виданий міжнародним органом з сертифікації «DEKRA» 

(м.Штутгард, Німеччина) та український, виданий органом з сертифікації 

систем менеджменту ТОВ «Глобал Сертифік», успішно пройшовши в 

серпні 2018 року сертифікаційний аудит системи управління якістю на 

відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та 

національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. 

 

2. Організація розгляду звернень громадян 

За звітний період у відділ звернень надійшло 5223 звернення 

громадян, що на 13,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З 

них: письмових звернень – 4506 (86,3%), скарг – 145 (2,8%), пропозицій – 

17 (0,3%), усних – 555 (10,6%). Розглянуто 455 (8,7%) колективних звернень, 

отримано 1118 (21,4%) дублетних звернень громадян. 

За цей період повторно звернулося до виконавчого комітету міської 

ради 204 (3,9%) містян від загальної кількості з питань: департаменту 

житлово-комунальної політики та благоустрою, соціального захисту 

населення, щодо законності будівництва, містобудування та архітектури, 

земельних відносин та транспорту. 

Найбільше громадяни зверталися з питань: комунального 

господарства  та благоустрою – 1496 (28,6%) від загальної кількості, 

охорони здоров’я – 1153 (22%), соціального захисту – 663 (12,3%), 

земельних відносин – 352 (6,7%), архітектури та містобудування – 269 

(5,1%), житлової політики – 248 (4,7%), транспорту та зв’язку – 240 (4,6%), 

освіти – 110 (2,1%), сім’ї, дітей та молоді – 81 (1,6%), економічного та 

інтеграційного розвитку – 65 (1,2%), фінансової політики – 55 (1%), 

організаційно-інформаційної роботи – 33 (0,6%), праці і заробітної плати – 

20 (0,4%), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 

18 (0,3%), культури – 17 (0,3%) та інші. 

3991 (76,4%) від загальної кількості пропозицій, заяв та скарг 

вирішено позитивно на користь громадян, роз’яснено 1154 (22,1%), 

відмовлено 65 (1,25%), і на контролі 13 (0,25%) звернень. 

Для розгляду за належністю в звітному періоді до виконавчого 

комітету міської ради надійшло 1153 (22 %) звернення від загальної 

кількості. А саме від: Адміністрації Президента України – 1 звернення; 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 1 
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звернення, Урядової «гарячої» лінії – 1024 звернень, облдержадміністрації 

– 199 звернень; обласної ради – 6 звернень. 

178 (3,4% від загальної кількості) звернень надійшло до виконавчого 

комітету міської ради від депутатів усіх рівнів, з них: народних депутатів 

України – 14 звернень, від депутатів обласної ради – 6 звернень, від 

депутатів міської ради – 158 звернень. 

Відповіді на всі депутатські звернення надані у відповідності до ст. 16 

Закону України «Про статус народного депутата України» та ст. 13 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад». 

901 звернення (17,2%) отримано від соціально-захищених категорій 

населення – учасників війни та бойових дій, учасників АТО, одиноких 

матерів, осіб, які потерпіли від аварії на ЧАЕС. Актуальними залишаються 

питання надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, 

призначення житлових субсидій, а також надання допомоги та забезпечення 

житлом, земельними ділянками учасників АТО, внутрішньо переміщених 

громадян з тимчасово окупованої території. 

За звітний період на особистому прийомі у керівництва виконавчого 

комітету міської ради побувало 559 громадян (12,1%) від загальної 

кількості. Звернення інвалідів ІІ світової війни та матерів-героїнь особисто 

розглядались міським головою. Основні питання, з якими зверталися 

містяни: комунальної політики та благоустрою – 411 (79,4%), житлової 

політики – 19 (3,4%), містобудування, архітектури та культурної спадщини 

– 24 (4,3%), земельних   відносин – 51 (9,2%), соціального захисту – 23 

(4,1%), освіти – 7 (1,3%), транспорту – 18 (0,3%), охорони здоров’я – 2 

(0,4%). 

Здійснюється електронний запис мешканців міста до керівництва 

виконавчого комітету міської ради через офіційний веб-сайт міста. За 

звітний період цією послугою скористалося 30 містян. 

У виконавчому комітеті міської ради функціонує «гаряча» лінія 

керівництва з мешканцями міста кожного другого вівторка місяця з 17.00 та 

18.00 години. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 

18.01.2018 року № 54 профільні заступники міського голови телефонують 

до мешканців міста, яких не задовольняє розгляд усних звернень, 

опрацьовують звернення, які отримали статус «Visual Service» за даними 

сайту 1580 if ua. За звітний період заступниками міського голови 

опрацьовано 375 таких усних звернень. 

Відповідно до графіка проводились прийоми громадян з особистих 

питань керівництвом виконавчого комітету міської ради за місцем 

проживання, зокрема, у сільських радах: Хриплинській, Угорницькій, 

Крихівецькій; міській поліклініці № 1, ЗШ №№ 10, 22, КП 

«Електроавтотранс» та КП «Івано-Франківськводоекотехпром». 
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3. Розвиток громадянського суспільства 

У місті створено та діють 56 органів самоорганізації населення: 54 

будинкових комітети та 2 територіальні комітети - квартальний комітет 

приватного сектору мікрорайону Пасічна та територіальний комітет 

мікрорайону Опришівці.  

За звітний період створено 5 будинкових комітетів (БК на вул. О. 

Сорохтея, 13, БК на вул. Військових ветеранів, 4, БК на вул. Слави Стецько, 

6А, БК на вул.Є. Коновальця, 103, БК на вул. Гетьмана Мазепи, 106А) (у 

2017р. створено 4 БК), надається методична допомога ініціативним групам 

в організації створення, надання повноважень та діяльності інших органів 

самоорганізації населення. 

Будинкові комітети активно беруть участь у щорічному огляді-

конкурсі на кращий будинковий комітет, ОСББ, ЖБК. До приймальної 

комісії надійшло 80 проектів від ОСББ, ЖБК, БК. Переможцями щорічного 

міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 

та громадянського суспільства 2018 року стали 6 будинкових комітетів: 

- будинковий комітет на вул. О. Сорохтея, 13, проект «Частковий 

ремонт фасаду будинку з утепленням стін та часткова заміна 

загальнобудинкового освітлення будинку № 13 на вул. О.Сорохтея», сума 

фінансування 50 000 грн.; 

- будинковий комітет на вул. Тролейбусній, 19, проект «Часткова 

заміна вікон у приміщеннях загального користування будинку по вулиці 

Тролейбусна, 19», сума фінансування 80 000 грн.; 

- будинковий комітет на вул. Пасічній, 18, проект «Частковий ремонт 

фасаду будинку № 18 на вул. Пасічній з утепленням стін будинку», сума 

фінансування 75 000 грн.; 

- будинковий комітет на вул. Чорновола,143, проект «Часткова заміна 

вікон у приміщеннях загального користування будинку по вулиці 

Чорновола, 143», сума фінансування 70 000 грн.; 

- будинковий комітет на вул. Вовчинецькій, 198, проект «Часткова 

заміна загальнобудинкових мереж водопостачання, водовідведення та 

теплопостачання, поточний ремонт фасаду будинку та парапету між третім 

та четвертим поверхом будинку №198 по вул. Вовчинецька», сума 

фінансування 70 000 грн.; 

- будинковий комітет на вулиці Надвірнянській, 30, проект «Поточний 

ремонт внутрішньобудинкових підвальних мереж теплопостачання 

горизонтального розташування 4-ї секції будинку по вулиці Надвірнянська, 

30 та ремонт загальнобудинкової електромережі», сума фінансування 75 000 

грн. 
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4. Діяльність служби оперативного реагування «1580» 

Впродовж звітного періоду служба оперативного реагування 

здійснила, згідно Закону України «Про звернення громадян», прийом та 

належний облік 18 701 усних звернень громадян.  

ТОП-20 категорій питань за період з 01.01.2018р. по 01.11.2018р. 
  

 

 

Т
ОП 

Категорія питання 
(звернення) 

Кількість звернень 

Співві
дношення у 
% до всіх 
звернень 

Кумулят
ивне 
співвідношення 
у % 

1 
1.96 Відсутнє 

опалення по стояку 
житлового будинку 

 739 9,4 9,4 

2 
4.22 Порушення 

графіку руху громадського 
транспорту 

 583 7,4 16,8 

3 1.119 Пожежа  436 5,5 22,3 

4 
1.31 Несправний 

(зупинений) ліфт 
житлового будинку 

 347 4,4 26,7 

5 
1.95 Відсутнє 

опалення по житловому 
будинку 

 343 4,4 31,1 

6 

4.24 Інші 
порушення правил 
перевезення громадським 
транспортом 

 
221 2,8 33,9 

7 
10.51 Відсутнє 

електропостачання  158 2,0 35,9 

8 
10.20 Забита 

дворова каналізація  157 2,0 37,9 

9 
4.23 Хамство водія, 

паління в салоні, розмови 
по мобільному 

 148 1,9 39,8 

1
0 

1.81 Аварійна 
ситуація з системою 
хол.водопостачання у 
квартирі 

 
145 1,8 41,6 

1
1 

9.4 Інші питання  137 1,7 43,3 

1
2 

2.84 Інші проблеми 
з порядком на 
прибудинковій території 

 126 1,6 44,9 

1
3 

1.103 Відсутнє 
електропостачання 
житлового будинку 

 124 1,6 46,5 

1
4 

1.72 Аварійна 
ситуація з каналізацією 
житлового будинку 

 122 1,6 48,1 
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1
5 

2.41 Накопичення 
сміття на контейнерному 
майданчику 

 121 1,5 49,6 

1
6 

10.61 Відсутне 
зовнішне освітлення  114 1,5 51,1 

1
7 

2.11 Не прибрана 
прибудинкова територія 
від сміття чи листя 

 112 1,4 52,5 

1
8 

1.101 Аварійна 
ситуація з системою 
електропостачання у 
квартирі 

 
110 1,4 53,9 

1
9 

10.71 Відсутній газ  100 1,3 55,2 

2
0 

1.98 Незадовільний 
стан мереж 
теплопостачання 
житлового будинку 

 
99 1,3 56,5 

Всього по ТОП 20 
категорій питань 

4 442 56,5  

Всього  7 858 100,0  
 

Систематично організовувалося оперативне реагування на пропозиції, 

зауваження та скарги населення, які стосуються сфери обслуговування 

різних сторін соціально-економічного життя міста. 90% звернень 

задоволено впродовж 3-х діб. Виконання контролюють самі мешканці. 

Згідно з програмою, здійснюється вибірковий автодозвін для оцінки якості 

виконання робіт. Система опрацьовує зібрані дані та надає їх на 

доопрацювання при негативній оцінці – тобто , звернення направляється на 

повторний розгляд. 

Щоденно контролюється розміщення повідомлень та їх достовірність 

на інформаційному порталі 1580.if.ua. Мешканці у будь-який час можуть 

знайти інформацію про місце проведення конкретного виду робіт, а також – 

про термін припинення тих чи інших послуг.  

Спеціалісти служби оперативного реагування цілодобово здійснюють 

спостереження в онлайн режимі за ситуацією в місті за допомогою 160 

відеокамер, що розміщені у різних мікрорайонах обласного центру.  

За розпорядженням міського голови або голови міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, 

працівники служби здійснюють оповіщення міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, міської 

евакуаційної комісії, міських спеціалізованих служб цивільного захисту. 

 

5. Організація ефективної діяльності виконавчого 

комітету 

Впровадження електронного врядування дає можливість громадянам 

звернутись з заявою, пропозицією, скаргою через Інтернет-приймальню, 



116 

 

впливати на прийняття урядових рішень через сервіс Електронних петицій. 

Встановлено новітню систему документообігу не тільки в органах 

виконавчої влади, а й у комунальних підприємствах міста. 

У звітному періоді документообіг у цілому становив 16427 

документів, а саме поступило 7313 – вхідної кореспонденції, 1021 – 

вихідної.  

Проведено 42 засідання виконавчого комітету, де прийнято 1148 

рішень та оформлено 11 протокольних доручень.  

Міським головою видано 444 розпорядження.  

Надано 6245 витягів з рішень міської ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови, первинних матеріалів до них та інших 

документів. 

З 7313 документів, що поступили в сектор діловодства, взято на 

контроль 2082. 

Протягом 10 місяців 2018 року опрацьовано 315 документів органів 

влади вищого рівня, 1115 рішень виконавчого комітету міської ради та 421 

розпорядження міського голови. Взято на контроль 170 документів органів 

влади вищого рівня, 503 рішення виконавчого комітету та 221 

розпорядження міського голови. Виконано та закрито «До справи» 135 

документів органів влади вищого рівня. Підготовлено 4 рішення 

виконавчого комітету та 2 розпорядження міського голови про зняття з 

контролю 564 документів. 

У звітному періоді сформовано 219 питань для розгляду на 

оперативних нарадах у міського голови, підготовлено порядок денний 44 

оперативних нарад, за результатами яких надано 1211 протокольних 

доручень міського голови. З них станом на 01.11.2018 року виконано у 

повному обсязі 1199 доручень. 

За 10 місяців поточного року загальна чисельність документів в 

архівному відділі міської ради збільшилась на 2967 одиниць, з них - 561 

документ постійного зберігання та 2406 - тривалого зберігання та з кадрових 

питань. 

Загальна чисельність документів постійного і тривалого зберігання в 

архіві складає 34760. На зберігання прийнято документи постійного терміну 

від виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради за 2007 рік та 

Центральної міської клінічної лікарні за 2004-2010 роки. На тривале 

зберігання прийнято документи від 52 організацій і установ різних форм 

власності. 

Значна увага приділялась роботі з фізичними особами, від них 

поступило 954 заяви. За різного роду інформацією, яка зберігається в 

архівних документах, найбільше звертались громадяни в пошуку соціально-

правової інформації, яка стосується стажу роботи та заробітної плати, а 

також майнових прав. На запит юридичних осіб надано 103 довідки та акти. 
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На виконання рішення виконавчого комітету від 21.09.2017 року 

№767 «Про перелік платних послуг та ціни на них, що виконуються 

архівним відділом» надано послуг на суму 30,118 тис.грн. 

 

6. Кадрова робота 

Призначення на посади посадових осіб місцевого самоврядування 

проводилось у відповідності до Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та інших нормативних документів. За звітний 

період підготовлено 835 розпоряджень міського голови з особового складу 

та 721 розпорядження міського голови з кадрових питань. 

Також підготовлено 156 розпоряджень міського голови з особового 

складу та 67 розпорядження міського голови з кадрових питань, що 

стосуються керівників підприємств, установ та організацій міста, що є в 

комунальній власності міста. Проведено 9 засідань конкурсної комісії 

виконкому міської ради. Участь у конкурсах на заміщення вакантних посад 

взяла 41 особа. 

Організовано проведення у Івано-Франківській міській раді 

перевірок, передбачених Законом України «Про очищення влади», стосовно 

37 новопризначених осіб (в тому числі 10 осіб – керівників підприємств, 

установ, закладів та організацій комунальної власності міста Івано-

Франківська).  

За звітний період на службу в органи місцевого самоврядування 

всього прийнято 66 осіб, звільнено 43 особи, переведено на вищі, 

рівнозначні або нижчі посади 39 осіб. На базі Івано-Франківського 

обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій підвищили кваліфікацію 136 осіб. 

У Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності в Івано-Франківській області у сфері цивільного захисту 

проходили навчання 5 осіб. 

Скеровано на навчання до Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань 

«Державне управління» 8 осіб – працівників  виконкому міської ради (у 2017 

році – 18 осіб) та до аспірантури Львівського регіонального інституту 

Національної академії за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування 

кафедри державного управління» - одну особу. 

Протягом звітного періоду проводився контроль за укладенням та 

переукладенням контрактів з керівниками підприємств, установ та 

організацій міста, що є в комунальній власності міста, та доповнень до них. 

Всього укладено і переукладено 14 контрактів.  
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Підготовлено 218 розпоряджень міського голови про нагородження 

грамотами виконкому міської ради, відзнаками, подяками міського голови 

та грошовими преміями. Проведена організаційна робота для підготовки 2 

відзнак міського голови, 203 відзнак міського голови «За честь і звитягу», 

204 грамот виконкому міської ради, 820 подяк міського голови. 

 

7. Ведення Державного реєстру виборців 

Постійно ведеться персоніфікований облік виборців в 

автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі, яка призначена 

для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян 

України, які мають право голосу на виборах різних рівнів. 

Відповідно до ст.22 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців», відомості щодо виборців щомісячно надавали 15 установ та 

організацій. За результатами опрацювання: 

- включено до Реєстру 2093 виборці, яким виповнилося 18 років; 

- набули громадянства України, включено – 11 виборців; 

- зареєстрували своє місце проживання в АТО – 7420 виборців 

- 19 виборців зареєстровано у будинку нічного перебування; 

- зняті з реєстрації за місцем проживання в АТО, внесено змін до 

Реєстру щодо 5775 виборців;  

- внесено зміни в реєстр щодо 1774 померлих виборів; 

- змінено ідентифікаційні персональні дані (зміна ПІБ, МН або ДН) – 

1259 виборцям; 

- надано інформацію на 76 запитів УДМС щодо громадян, які прибули 

з АРК, Донецької та Луганської областей; 

На основі створеної електронної системи рейтингового оцінювання 

стану справ у відділах ведення Державного реєстру виборців, робота відділу 

Реєстру у звітному періоді Службою розпорядника Реєстру щомісячно 

оцінювалась на 5 (оцінювання за 5-ти бальною шкалою). 

Станом на 31.10.2018 року внесено в базу даних Реєстру 198747 

записів, зареєстровані 187983 виборців, 620 вулиць та 13220 будинків. 


