
Виконання за 2012-2015 роки Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку  

міста Івано-Франківська на 2011-2015 роки  

Стратегічні та 

оперативні цілі 

Завдання Відповідальні Термін 

викона

ння 

Виконання цілей 

Основний напрямок А. Залучення інвестицій у реальний сектор економіки 

Стратегічна ціль A.1. 

Вдосконалення бізнес-

клімату, спрямованого на 

залучення інвестицій. 

    

A.1.1. Розробити систему 

підготовки місцевих 

нормативних актів для 

стимулювання залучення 

інвестицій та їх супроводу 

- Розробити та затвердити на 

сесії міської ради Положення про 

залучення інвестицій. 

- Підготувати «дорожню 

карту» інвестора. 

- Розробити пакет 

документів для інвесторів. 

- Розвиток державно-

приватного партнерства 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку,  

відділ дозвільно-

погоджувальних 

процедур,  

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку 

2011-

2012рр.,  

постійно 

Сесією міської ради №957-34 затверджена 

Комплексна програма розвитку 

інвестиційної діяльності міста Івано-

Франківська на 2013-2015роки. Мета 

програми – впровадження ефективної 

політики у сфері інвестиційної діяльності 

шляхом формування сприятливого і 

стабільного інвестиційного клімату для 

забезпечення надходжень інвестицій в 

економіку міста та прискореного 

економічного зростання.  

Випущено інвестиційний путівник 

"Довідник інвестора", в якому розміщено 

"дорожню карту іноземного інвестора".  

З метою використання вільних виробничих 

площ промислових підприємств, залучення 

інвесторів та можливості використання їх 

для створення індустріального парку, 

розроблена концепція використання вільних 

виробничих площ.  
A.1.2. Провести 

інвентаризацію землі з 

подальшим впровадженням 

електронно-кадастрової 

системи технологічного 

- Провести інвентаризацію 

земель міста та створити 

електронну базу даних. 

- Впровадити електронно-

кадастрову систему 

управління земельних 

відносин,  

управління архітектури і 

містобудування,  

структурні підрозділи 

2011-

2015 рр. 

Управлінням земельних відносин придбано 

програму Digital, яка дає можливість 

обробки даних інвентаризації в 

електронному вигляді одночасно на 5 

робочих місцях. 



 2 

обліку та геоінформаційної 

системи міста 

технологічного обліку землі. 

- Створити муніципальну 

геоінформаційну систему. 

- Розміщувати інформацію 

на офіційному сайті міста та в 

міру завершення етапів розробки 

ЕКАСТО та ГІС постійно її 

оновлювати 

виконавчого комітету 

міської ради 

З метою розвитку земельних відносин, 

впровадження правових, організаційних, 

економічних та інших заходів, спрямованих 

на раціональне використання земель міста, 

затверджено цільову програму заходів та 

робіт у галузі розвитку земельних відносин 

в м.Івано-Франківську до 2020 року, якою 

передбачено проведення інвентаризації 

землі. 

Для підготовки до впровадження 

електронно-кадастрової системи 

технологічного обліку та геоінформаційної 

системи міста розпочато створення 

програмно-апаратного комплексу по 

обробці інформації. На даний час програма 

проходить тстування. На розробку вказаної 

системи з міського бюджету виділено 

19,5тис.грн. Крім того, замовлено 

виготовлення цифрових ортофотопланів, 

масштабу 1:2000, відповідно до матеріалів 

аерознімання території міста на суму 

39,7тис.грн. 

A.1.3. Провести корегування 

і затвердження Генерального 

плану Івано-Франківська та 

розширення меж міста. 

- Завершити проектно-

вишукувальні роботи з 

корегування Генерального плану 

міста. 

- Узгодити з Тисменицькою 

районною державною 

адміністрацією та районною 

радою питання щодо встановлення 

меж міста. 

- Затвердити Генеральний 

план Івано-Франківська. 

- Виробити механізм 

інформування громадськості міста 

про Генеральний план м.Івано-

Франківська. 

- Затвердити нові межі міста 

управління архітектури і 

містобудування,  

управління земельних 

відносин 

2011-

2013 р.р. 

Продовжуються роботи з коригування 

генерального плану міста, проведено 

анкетування щодо коригування 

генерального плану, опрацьовано 

пропозиції, отримані від громадян, установ 

та підприємств. Укладено договір на 

коригування генерального плану міста 

Івано-Франківська в межах території міської 

ради з ДП ДІПМ "Містопроект", якому 

передано діючий генплан міста та матеріали 

по генпланах сіл міської ради.  

З метою максимально якісного 

опрацювання змін, які відбулися на 

території міста від часу затвердження 

діючого генплану, виконано схему розбивки 

міста на райони, яких близько 50.  
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Івано-Франківська. Спільно з фахівцями Львівського інституту 

"Укрзахідпроектреставрація" проведено 

аналіз історичного середовища і окремих 

історичних споруд міста Івано-Франківська 

та розроблено історико-архітектурний 

опорний план, який є одним з основних 

розділів Генерального плану міста. 

Проаналізовано дані державного земельного 

кадастру державної статистичної звітності з 

кількісного обліку земель,  проекти 

формування та встановлення меж сільських 

рад Тисменицького району, які прилягають 

до території м. Івано-Франківська; складено 

схеми рекогностування; проведено та 

погоджено польове обстеження меж 

сільських рад; підготовлено картографічну 

основу для розробки проектів  встановлення 

меж вищевказаних сільських рад; 

прокладено теодолітні ходи по межах 

сільських рад Івано-Франківської міської 

ради; проведено зйомку ситуації окремих 

контурів.  

Проект землеустрою щодо встановлення 

меж міста готується для подачі в 

Держземагенство України для проходження 

державної землевпорядної експертизи. 

Пропозиції щодо розширення меж міста, в 

рамках децентралізації, направлені 

приміським сільським радам та селам 

Тисменицького району.  

Стратегічна ціль A.2. 

Розвиток Хриплинської 

інвестиційно-промислової 

зони (ХІПЗ) та створення 

нових інвестиційних 

продуктів. 

 
   

A.2.1.Завершити 

інвентаризацію земельних 

-Провести інвентаризацію земель 

на забудованій частині зони. 

управління земельних 

відносин,  
2011-

З департаментом містобудування та 

архітектури опрацьовано карту ХІПЗ на 
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ділянок, виробничих площ, 

придатних для інвесторів, та 

наявної технічної 

інфраструктури на території 

ХІПЗ 

- Завершити внесення даних 

по земельних ділянках на тій 

частині ХІПЗ, що незабудована та 

знаходиться у власності 

товариства «Галицький господар». 

- Провести інвентаризацію 

виробничих площ на території 

ХІПЗ, придатних для інвесторів, та 

технічної інфраструктури. 

- Створити електронну базу 

даних земельних ділянок ХІПЗ 

управління капітального 

будівництва,  

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, промислові 

підприємства 

2012 р.р. наявність меліоративних систем та 

інфраструктури, отримано на окремі 

ділянки довідки з містобудівного кадастру. 

Згідно з напрацьованими рішеннями 

здійснено аналіз проведеної інвентаризації 

земельних ділянок на території 

Хриплинської інвестиційно-промислової 

зони, у тому числі земельного масиву на 

території СГТ "Галицький господар", яку 

проведено ДП "Карпатське підприємство 

геодезії, картографії та кадастру" та 

розроблено заходи, які необхідно здійснити 

для отримання повної та достовірної 

інформації щодо наявності 

правовстановлюючих документів на 

земельні ділянки підприємств і організацій, 

які знаходяться на території ХІПЗ та стану 

технічної інфраструктури на цих ділянках.  

З метою залучення інвесторів управлінням 

економічного та інтеграційного розвитку 

проведено інвентаризацію вільних 

виробничих площ на промислових 

підприємствах міста, які знаходяться на 

території ХІПЗ, вивчено їх технічну 

інфраструктуру. Дані про вільні площі 

щоквартально оновлюються і 

висвітлюються на офіційному веб-сайті 

міста. Електронна база даних створена на 

основі інформації, яка була надана за 

результатами проведеної інвентаризації та 

оновлена станом на 01.01.2014 року. 

Продовжується робота з питання створення 

індустріального парку у м. Івано-

Франківську. Проведено аналіз стану 

обраного сегменту земель в Хриплинській 

інвестиційно-промисловій зоні. Це дало 

можливість виділити земельну ділянку 

площею не менше 15 га. Планується 
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здійснити аналіз наступного сегменту 

земель, що дасть змогу визначитися зі 

статусом земель, землевласниками і 

отримати достовірні дані стану інженерних 

комунікацій, тощо. Окремі земельні ділянки 

незабудованої території перебувають у 

власності громадян, що передбачає 

процедуру їх викупу для інвестиційних 

потреб. 

На офіційному Інтернет-сайті міста 

українською та англійською мовами 

розміщено перелік інвестиційних проектів 

комунальних та промислових підприємств, 

інформацію про інвестиційний та 

економічний потенціал м. Івано-

Франківська, про можливості Хриплинської 

інвестиційно-промислової зони. Інформація 

про вільні земельні ділянки та незадіяні 

виробничі площі для реалізації 

інвестиційних проектів щоквартально 

оновлюється і висвітлюється на офіційному 

веб-сайті. 
A.2.2. Вдосконалити наявну 

технічну інфраструктуру 

ХІПЗ 

- Провести інвентаризацію 

наявної технічної інфраструктури 

на території ХІПЗ. 

- Провести ремонт наявних 

доріг та побудувати внутрішні та 

під’їзні дороги. 

- Провести роботи з 

відновлення водопровідних та 

каналізаційних мереж. 

- Вивчити потребу в 

будівництві нових газопроводів. 

- Нанести на карту ХІПЗ 

наявні комунікації та об’єкти 

технічної інфраструктури, в тому 

числі і в електронному вигляді 

(ГІС) 

управління архітектури та 

містобудування,  

управління капітального 

будівництва 

2011-

2013 рр. 

Генеральним планом міста та генпланом 

с.Хриплин, які на даний час розробляються 

та коригуються, буде передбачено розвиток 

Хриплинської промзони в ув'язці з 

генпланом с.Микитинці. Генплан с.Хриплин 

вносився на розгляд архітектурно-

містобудівної ради при департаменті 

містобудування та архітектури. В 2014 році 

проведено ремонт вулиці Марковецької та 

вулиці Юності в ХІПЗ. Також по вулиці 

Марковецькій проведено роботи з 

освітлення. 
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A.2.3. Забезпечити 

підтримку розвитку супутніх 

виробництв для існуючих та 

потенційних інвесторів 

- Провести аналіз 

проблемних питань, які 

унеможливлюють налагодження 

взаємовигідних ділових контактів 

та розвитку галузевих кластерів. 

- Розробити спільні заходи 

щодо подальшої взаємодії та 

кооперації основних і супутніх 

галузей (підприємств). 

- Обговорювати на 

засіданнях Дорадчої ради питання 

створення системи співпраці та 

коопераційних зв’язків між 

підприємствами міста 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку 

постійно 
Проведено аналіз проблемних питань з 

метою їх усунення та налагодження 

взаємовигідних ділових контактів між 

підприємствами на суміжних територіях. 

Однією з ключових проблем визнано 

недостатню проінформованість керівників 

щодо спеціалізації виробництв, переліку 

повного асортименту продукції, яка 

виробляється, та виробничих потужностей 

усіх наявних підприємств міста. 

Розроблено ряд спільних заходів щодо 

налагодження ефективного діалогу між 

підприємствами з метою подальшої 

співпраці. 

Опрацьовано питання кооперації 

підприємств машинобудівної галузі, 

зокрема для ТОВ "Електролюкс Україна" 

вивчається можливість виготовлення 

комплектуючих на підприємствах міста (ДП 

ВО "Карпати" та ВАТ "Родон").  

Під час засідань Дорадчої ради  

здійснювалось обговорення та в результаті, 

в  рамках зміцнення коопераційних зв’язків, 

між підприємствами міста. Так зокрема,  

досягнуто домовленості про можливість 

виготовлення публічним акціонерним 

товариством (ПАТ) «Промприлад» низки 

комплектуючих деталей для потреб ТОВ 

«Електролюкс Україна». Також проведено 

засідання Дорадчої ради за участі 

представників Івано-Франківської митниці, 

ДПІ в м.Івано-Франківську, під час якого 

обговорено питання імпорту сировини через 

кордон, надано роз’яснення згідно норм 

чинного митного, податкового 

законодавства, а також розглянуто підсумки 

роботи промислових підприємств. 
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Стратегічна ціль A.3. 

Підтримка та покращення 

позитивного 

інвестиційного іміджу 

міста. 

 
   

A.3.1. Створити систему 

підготовки, моніторингу та 

реалізації інвестиційних 

проектів 

- Створити систему надання 

консультативних послуг щодо 

підготовки інвестиційних 

проектів. 

- Постійно висвітлювати та 

оновлювати інвестиційні проекти 

на офіційному веб-сайті міста, у 

виставковому залі обласної 

державної адміністрації, компакт-

диску «Економіка. Інвестиції. 

Туризм». 

- Інформувати підприємства 

та організації через веб-сайт міста 

про проведення інвестиційних 

форумів, конференцій, круглих 

столів 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку 

постійно 
Управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку створено систему 

надання консультативних послуг щодо 

підготовки інвестиційних проектів, яка 

передбачає надання консультацій 

підприємствам міста щодо підготовки та 

реалізації інвестиційних проектів, всебічне 

сприяння, а також постійний моніторинг 

(супровід) діючих інвестпроектів.  

Проводиться постійний супровід та 

сприяння в роботі таких підприємств з 

іноземними інвестиціями, як: ТОВ 

"Електролюкс Україна", ТОВ "Тайко 

Електронікс Юкрейн Лімітед" та ВО 

"Карпати" (проект Делфі). 

Протягом року здійснено сприяння та 

супровід інвестора (будівництво елеватора) 

в ХІПЗ на території, яку орендувало ПАТ 

"Будівельні матеріали". 

З метою підтримки інвесторів надається 

широкий спектр послуг на етапі прийняття 

інвестиційних рішень, започаткування 

бізнесу в місті та здійснення подальшої 

безперешкодної діяльності: 

- надання змістовних відомостей щодо стану 

та показників інвестиційної діяльності за 

запитами інвесторів; 

- пошуку та підбору пропозицій щодо місця 

розміщення інвестицій; 

- організації, координації візитів та мовного 

супроводу інвесторів.  

У випадку прийняття інвестором рішення 

про інвестування інвестор може 
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розраховувати на підтримку щодо: 

- реєстрації бізнесу; 

- отримання в спрощеному режимі 

дозвільно-погоджувальних документів; 

- будівництва нової або розширення 

існуючої інфраструктури; 

- сприяння у підборі кваліфікованого 

персоналу, налагодженні контактів із 

місцевими постачальниками; 

- надання відповідних пільг по сплаті 

місцевих податків; 

- інформування про продукцію інвестора 

через офіційну веб-сторінку та засоби 

масової інформації.  

Постійно висвітлюється на офіційній веб-

сторінці в розділі "Виставки-ярмарки" 

інформація щодо організації, умов участі, 

проведення виставок, ярмарків, форумів, 

круглих столів тощо, як в Україні, так і за 

кордоном. Інформація про вищезазначені 

заходи  також розсилається електронною 

поштою на промислові підприємства міста. 

 З метою налагодження ділвих зв'язків 

розіслано у зарубіжні консульства «Діловий 

Івано-Франківськ» та листи з 

інвестиційними пропозиціями у міста –

партнери нашого міста. Представники 

підприємств харчової промисловості 

спільно з представниками міськвиконкому 

взяли участь у виставці-ярмарку «Екогала» 

у місті Жешув (Польща) у травні 2014 року. 

В жовтні 2015 року керівники промислових 

підприємств міста, у складі офіційної 

делегації від міста Івано-франківська, взяли 

участь у Конгрес ініціатив Східної Європи  

у місті Люблін (Польща). Зокрема, це 

наступні керівники: ТОВ «Екопродукт» 

(Поліщук С.П.), ПАТ «Івано-Франківський 
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хлібокомбінат» (Криворучко С.М.), ПАТ 

ВТКФ «Ласощі» (Мосійчук Л.С.), ТОВ 

«Мікрол» (Демчина Б.С.), ПАТ «Будівельні 

матеріали (Сапі жак Л.Ю.). Проведені 

двосторонні зустрічі з представниками 

польського бізнесу. Презентовано 

економічно-інвестиційний потенціал міста 

Івано-Франківська шляхом висвітлення 

діяльності та досягнень підприємств на 

інформаційних носіях. 

Організовано проведення в місті 

виставково-ярмаркових заходів, таких як:  

ярмарки-виставки різноманітних 

хлібобулочних та кондитерських виробів в 

рамках акції «Купуємо івано-франківське   - 

даємо роботу іванофранківцям». В ході акції 

на площі Ринок проведено наочну 

презентацію продукції промислових 

підприємств нашого міста в широкому 

асортименті.  

Щщоквартально оновлювався перелік 

вільних виробничих площ підприємств 

міста, а також перелік інвестиційних 

проектів для потенційних інвесторів. 

Інформацію розміщено на офіційній веб-

сторінці міста Івано-Франківська. 

Місто Івано-Франківськ відоме своїми 

інноваційними підходами до 

муніципального управління. Саме тому в 

рамках проекту USAID "Ініціатива захисту 

прав та представлення інтересів органів 

місцевого самоврядування" (проект 

ДІАЛОГ) представники з різних областей 

України вивчали досвід інвестування в 

комунальну сферу м. Івано-Франківська, 

інвестиційні зони та соціальне партнерство. 

З метою презентації економічних та 

інвестиційних можливостей міста, 
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туристичної привабливості ведеться робота 

над створенням Інвестиційно-промоційного 

центру, який буде розміщено у приміщенні 

міської Ратуші. Центр складатиметься з 

двох частин: туристичного центру 

інформації та центру інформації для 

інвесторів.  

A.3.2. Підготувати та 

розповсюдити 

інформаційно-рекламні 

матеріали про інвестиційний 

потенціал міста 

- Провести аналіз наявних 

інформаційних матеріалів та 

розробити єдиний формат 

(інвестиційний бренд) 

представлення інформації про 

інвестиційний потенціал міста. 

- Здійснювати випуск 

щорічного буклету «Діловий 

Івано-Франківськ» та забезпечити 

його розповсюдження в торгово-

промислових палатах, торгово-

економічних місіях за кордоном та 

в обласних центрах України. 

- Здійснювати випуск 

каталогів продукції промислових 

підприємств міста та 

інвестиційних проектів. 

- Забезпечити постійне 

оновлення рейтингу 

кредитоспроможності міста, як 

одного із елементів позитивного 

іміджу міста, через співпрацю з 

національним та міжнародним 

рейтинговими агентствами 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку 

2011-

2015 рр. 

 

Здійснено аналіз наявних інформативних 

матеріалів про інвестиційний потенціал 

міста. З метою промоції інвестиційних 

можливостей м. Івано-Франківська 

налагоджено співпрацю з Державним 

агентством з інвестицій та управління 

національними проектами України та Івано-

Франківським регіональним центром з 

інвестицій та розвитку, на сайтах яких 

розміщено інвестиційні проекти, які готові 

до реалізації на території Івано-

Франківської міської ради. В обласній 

державній адміністрації діє постійна 

виставка інвестиційних проектів всіх 

районів області, в тому числі представлені 

інвестиційні пропозиції нашого міста. 

На офіційному Інтернет-сайті міста 

українською та англійською мовами 

розміщено оновлений перелік інвестиційних 

проектів комунальних та промислових 

підприємств, інформацію про інвестиційний 

та економічний потенціал м. Івано-

Франківська, про можливості Хриплинської 

інвестиційно-промислової зони. Інформація 

про вільні земельні ділянки та незадіяні 

виробничі площі для реалізації 

інвестиційних проектів щоквартально 

оновлюється і висвітлюється на офіційному 

веб-сайті.  

З метою популяризації промислового та 

інвестиційного потенціалів міста здійснено 
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друк буклету "Діловий Івано-Франківськ", 

організовано випуск інформаційного 

компакт-диску під назвою "Європейське 

місто Івано-Франківськ" та забезпечено 

розповсюдження даних інформативних 

матеріалів серед торгово-промислових 

палат України, торгово-економічних місій 

посольств України за кордоном та в 

обласних центрах країни. Завдяки 

успішному випуску та своєчасному 

погашенню в лютому 2011 року внутрішніх 

облігацій місто здобуло позитивний 

публічний кредитний рейтинг, який є 

вагомим нематеріальним активом, що 

сприяє залученню інвестицій, у тому числі 

виходу на міжнародні ринки капіталу, 

зниженню вартості запозичень у 

майбутньому. Впродовж року надається 

інформація про економічний і соціальний 

розвиток міста в рамках оновлення рейтингу 

кредитоспроможності м.Івано-Франківська. 

За результатами оновлення кредитного 

рейтингу в червні 2015 року національним 

агентством "Кредит-Рейтинг" підтверджено 

рівень рейтингу "uaBBB+" та прогноз 

"стабільний", що характеризує достатню 

кредитоспроможність міста, порівняно з 

іншими українськими позичальниками або 

борговими інструментами. Стабільний 

прогноз вказує на відсутність на поточний 

момент передумов для зміни рейтингу 

протягом року. 
A.3.3. Налагодити і 

поглибити міжнародне 

співробітництво 

- Продовжити співпрацю 

виконавчого комітету міської ради 

з Центром науково-технічної 

інформації міста та інших 

обласних центрів України, 

містами-побратимами. 

міська рада, управління 

економічного та 

інтеграційного розвитку, 

галузеві управління 

виконавчого комітету 

2011-

2015 рр. 

В січні 2013 року проведено локальний 

міжнародний словацький бізнес-форум за 

участі представників суб’єктів 

господарювання Словацької Республіки та 

України. Організаторами та ініціаторами 

проведення форуму виступили – 
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- Налагодити співпрацю 

виконавчого комітету міської ради 

з торговельними місіями та 

посольствами іноземних країн, 

шляхом розповсюдження 

інформаційно-презентаційних 

матеріалів про місто, в тому числі 

інвестиційних проектів. 

- Проводити цілеспрямовану 

роботу з метою отримання 

Почесного Знаку Ради Європи. 

- Вдосконалювати співпрацю 

міської ради, підприємств і 

організацій міста з програмами 

міжнародної технічної допомоги. 

- Щорічно організовувати 

проведення Міжнародного 

інвестиційного форуму в місті 

Івано-Франківську із залученням 

бізнес-структур, потенційних 

інвесторів, банків 

міської ради виконавчий комітет Івано-Франківської 

міської ради та Генеральне консульство 

Словацької Республіки в м. Ужгороді. До 

участі у форумі долучилась Івано-

Франківська торгово-промислова палата. 

За результатами проведення українсько-

словацького форуму суб’єктами 

господарювання досягнуто певних бізнес-

домовленостей, які сприятимуть розвитку 

економіки обох держав. 

За проведену роботу в напрямі інтеграції та 

пропагування європейських цінностей у 

вересні 2012 року місто отримало третю 

нагороду Парламентської Асамблеї Ради 

Європи – Почесний знак. Івано-Франківськ 

став третім українським містом після 

Харкова і Одеси, які вибороли цю високу 

нагороду. 

Станом на 01.01.2016р. місто Івано-

Франківськ має документально оформлені 

поріднені зв’язки з 22 містами зарубіжжя, 

серед яких міста Польщі, Угорщини, Чехії, 

Росії, Румунії, Білорусі, Литви, Латвії та 

США.  

З метою сприяння розвитку міжнародного 

співробітництва проводилась робота в 

рамках підписаних угод про співпрацю між 

містами. Протягом 2014 року організовано 

24 міжнародних візити представників 

виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради, депутатського корпусу, 

працівників культури, спорту і освіти до 

поріднених і партнерських міст за 

кордоном. Івано-Франківськ відвідали 46 

іноземних делегацій. Задля налагодження 

ділового партнерства було організовано 

низку зустрічей. Зокрема, представники 

бізнес-кіл нашого міста взяли участь у VII 
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Міжнародній виставці екологічно-чистої 

продукції ЕКОГАЛА 2014 в польському 

місті Жешув та у конференції "Перспективи 

польсько-української економічної 

співпраці".  

Про зростання інтересу до міста Івано-

Франківська, в якому існує сприятливе 

середовище для розвитку багато-

національних культур, свідчить відкриття 

Почесного консульства Угорщини.  

З метою участі у конкурсах проектів, що 

фінансуються ЄС, було здійснено 

перереєстрацію виконавчого комітету 

міської ради у міжнародній системі PADOR. 

Реєстрація виконавчого комітету як 

потенційного апліканта збільшила граничну 

суму проектних пропозицій і розширила 

можливість участі міста в проектах МТД як 

партнера. 

Для опрацювання актуальних проблем 

Івано-Франківська, які можна вирішити в 

рамках партнерства з порідненими містами 

за допомогою коштів з нового бюджету ЄС 

на 2014-2020рр., у 2014 році місто 

долучилося до розробки Стратегії 

територіального співробітництва міста 

Любліна (Республіка Польща) з 

українськими містами Луцьк, Львів, Рівне, 

Івано-Франківськ.  

В травні 2015 року в рамках відзначення 

Дня Європи в Україні на базі Центру 

польської культури та європейського 

діалогу в м. Івано-Франківську організовано 

хакатон "Моє європейське місто". Участь у 

проекті взяло понад 40 молодих людей, 
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серед них громадські діячі, активісти та 

представники громадських організацій 

міста. Під керівництвом досвідчених 

модераторів молодь працювала над 

створенням проектів, які допоможуть Івано-

Франківську стати містом, відкритим до 

змін, конкурентоспроможним серед 

інвесторів та більш європейським. За 

проведену роботу в напрямі інтеграції та 

пропагування європейських цінностей місто 

Івано-Франківськ отримало нагороди 3-х 

рівнів Парламентської Асамблеї Ради 

Європи. Підготовлене подання для 

отримання найвищої нагороди ПАРЄ – 

Призу Європи отримало високу оцінку 

конкурсної комісії і м.Івано-Франківськ 

було включено до списку 5 міст-фіналістів, 

серед яких: Амії (Франція), Дрезден 

(Німеччина), Люблін (Польща) та Вара 

(Швеція). Завдяки добре налагодженій 

міжнародній співпраці івано-франківські 

школярі, в тому числі діти з сімей-учасників 

АТО, на запрошення з поріднених міст 

відпочили і оздоровилися у містах Єлгава 

(Латвійська Республіка), Ополє, Рибнік, 

Жешув (Республіка Польща), Тракай 

(Литовська Республіка). 

Основний напрямок В. Розвиток малого і середнього бізнесу 

Стратегічна ціль В.1. 

Розвиток інфраструктури 

підтримки бізнесу 

 
   

В.1.1. Провести оптимізацію - Провести дослідження управління економічного постійно Для успішного функціонування суб’єктів 
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системи надання бізнес-

послуг 

необхідності і переліку бізнес-

послуг, що мають надаватися у 

місті (навчальні, консультаційні, 

інформаційні, фінансові). 

- Провести аналіз діяльність 

організацій, які надають бізнес-

послуги для суб’єктів 

господарювання та перелік цих 

послуг. 

- Впровадити заходи з 

покращення інформаційного 

обслуговування бізнесу. 

- Покращити матеріально-

технічні умови функціонування 

бізнес-центру. 

- Налагодити співпрацю з 

громадськими організаціями, що 

представляють інтереси бізнесу та 

розширити перелік послуг для 

бізнесу. 

- Розробити механізм 

підтримки неприбуткових 

організацій шляхом виділення 

нежитлових приміщень 

комунальної власності на 

пільгових умовах 

та інтеграційного 

розвитку, відділ 

дозвільно-

погоджувальних 

процедур, МБЕРІФ-

Бізнес-Центр, громадські 

організації 

 

бізнесу в місті сформована та продовжує 

розвиватися інфраструктура підтримки та 

розвитку підприємництва: понад 60 

банківських установ, кредитні спілки, 

велика кількість консалтингових, 

аудиторських, страхових, лізингових 

компаній, бізнес-центр, бізнес-інкубатор, 

центр з надання адміністративних послуг, 

регіональний фонд підтримки 

підприємництва, регіональний центр з 

інвестицій та розвитку. 

В травні 2013 року завершилась реалізація 

проекту "Підвищення підприємницького 

потенціалу прикордонного регіону шляхом 

створення інституцій підтримки 

підприємництва" по Програмі 

прикордонного співробітництва 

Європейського Інструменту Сусідства та 

Партнерства "Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна 2007-2013". Результатом 

проекту стало функціонування бізнес-

інкубатору в Івано-Франківській області, 

через який мали можливість розвинути 

власну справу близько 70 підприємців-

початківців. З метою забезпечення 

подальшого функціонування бізнес-

інкубатора, для сприяння діяльності 

місцевих структур підтримки бізнесу та 

надання допомоги підприємцям-

початківцям 20 грудня 2013 року підписано 

Протокол намірів між виконавчим 

комітетом Івано-Франківської міської ради 

та ІФНТУНГ про здійснення спільних дій 

для забезпечення ефективної діяльності 

Центру розвитку підприємництва "Бізнес-

Інкубатор" Інституту економіки та 

управління у нафтогазовому комплексі. 

Спільно з УКСП "МБЕРІФ-Бізнес-Центр" та 
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Бізнес-інкубатором підготовлено проекти 

для участі у Всеукраїнському конкурсі по 

тематиці сприяння розвитку 

підприємницької діяльності шляхом 

впровадження систем інформаційно-

навчальних заходів із застосуванням 

сучасних Інтернет-технологій. Для 

сприяння діяльності місцевих структур, 

підтримки бізнесу та надання допомоги 

підприємцям-початківцям, на виконання 

Протоколу намірів між виконавчим 

комітетом Івано-Франківської міської ради 

та Івано-Франківським національним 

технічним університетом нафти і газу 

підписано договір про надання послуг з 

інформаційно-консультаційного та 

ресурсного обслуговування суб’єктів 

підприємницької діяльності міста.  

В травні 2014р. завершено впровадження 

спільного проекту Івано-Франківської 

міської ради та ПРООН «Створення 

мобільних додатків для смартфонів і 

планшетів з інформацією про м. Івано-

Франківськ, виконавчу владу міста, 

адміністративні послуги». 

Впродовж 2015 року актуальними в 

роботі ЦНАП залишаються он-лайн 

консультації, за допомогою яких кожен 

бажаючий може задати запитання 

адміністратору чи державному 

адміністратору і йому, без відвідування 

Центру, буде надана фахова консультація. 

Для зручності мешканців функціонує 

мобільний додаток "Мобільний Івано-

Франківськ", де у режимі реального часу 

можна перевірити стан виконання послуги, 

завантажити бланк заяв чи отримати всю 

необхідну інформацію для отримання 
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адміністративних та дозвільних послуг. 

На сьогодні мешканці міста Івано-

Франківська мають змогу замовити 11 

адміністративних послуг режимі он-лайн на 

сайті  www.cnap.if.ua (розділ "Електронні 

послуги") без відвідування ЦНАП. 

Результат послуги замовники 

отримуватимуть на електронну пошту або 

зможуть забрати оригінал документа 

особисто у Центрі надання 

адміністративних послуг після отримання 

смс-повідомлення про виконання. 

 Ідентифікація клієнта здійснюватиметься за 

технологією BankID. Також дані послуги 

будуть доступні на порталі державних 

послуг https://e-gov.org.ua. 

В рамках реалізації міжнародних проектів у 

2015 році для нерезидентів України 

відкрито інформацінйо-консультуційний 

пункт для іноземців, де громадяни інших 

держав можуть отримати всю необхідну для 

відкриття бізнесу інформацію на 

англійській та польській мовах. 

В.1.2. Забезпечити 

спрощення і зменшення 

кількості дозвільно-

погоджувальних процедур 

- Вдосконалювати роботу 

Центру надання адміністративних 

послуг. 

- Переглядати кількість 

дозвільно-погоджувальних 

процедур з метою їх оптимізації 

не рідше 1-го разу на рік на 

засіданнях профільних 

депутатських комісій. 

- Підготувати пропозиції 

щодо внесення змін до 

нормативно-правових актів на 

державному рівні 

міська рада, структурні 

підрозділи виконавчого 

комітету міської ради,  

Центр надання 

адміністративних послуг 

постійно Центр надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) в середньому на день обслуговує 

250-300 громадян.  

В 2013-2014 році ЦНАП як учасник 

здійснював реалізацію проектів: 

- "Підтримка розвитку е-врядування в Івано-

Франківській області" за підтримки 

програми співробітництва з розвитку і 

гуманітарної допомоги Міністерства 

закордонних справ Естонії та Агентства 

міжнародного співробітництва у сфері 

розвитку Уряду Швеції.  

- "Покращення надання адміністративних 

послуг населенню транскордонних регіонів 

шляхом створення мережі Центрів надання 

http://www.cnap.if.ua/
https://e-gov.org.ua/
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адміністративних послуг і розвитку 

співпраці між Луцьким та Івано-

Франківським центрами надання 

адміністративних послуг та Люблінським 

бюро обслуговування мешканців" в рамках 

Програми транскордонного співробітництва 

Польща-Білорусь-Україна 2007-2013.  

- "Створення регіональної мережі ЦНАП як 

ефективного інструменту у застосуванні 

інноваційних рішень з надання 

адміністративних послуг населенню" за 

підтримки Європейської комісії.  

- "Формування політики, ґрунтованої на 

фактах, в сфері місцевого самоврядування в 

Україні", фінансованого МЗС Норвегії, який 

реалізується  Асоціацією міст України 

спільно з Норвезькою асоціацією місцевих і 

регіональних влад та Норвезьким 

інститутом міських і регіональних 

досліджень. 

- "Організація та проведення громадського 

моніторингу якості електронних сервісів 

Центрів надання адміністративних послуг", 

організованою Асоціацією "Електронні 

міста України".  

Протягом 2014 року загальна кількість 

послуг, наданих в Центрі надання 

адміністративних послуг становила 44029, в 

тому числі адміністраторами відділу 

адміністративних послуг надано 21203 

адміністративних послуги; Дозвільним 

центром прийнято 3786  вхідних пакетів 

документів; Реєстраційною службою 

здійснено 19091 реєстраційну дію і запитів з 

Єдиного державного реєстру. 

Адміністраторами управління 

адміністративних послуг надано 4391 

консультацію. 
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Триває робота з впровадження елементів 

електронного документообігу в діяльності 

ЦНАП (ідентифікація особи шляхом 

виготовлення власних електронних ключів 

та запровадження "швидких послуг", тобто 

послуг, які можна замовити по телефону чи 

інтернету та забрати за один візит). 

 Відповідно до вимог чинного 

законодавства у 2015 році зменшено 

кількість дозвільно-погоджувальних послуг 

з 36 до 23. 
В.1.3. Покращити роботу та 

розширити повноваження 

Ради підприємців при 

міському голові. 

- Розробити план заходів 

щодо покращення бізнес-

середовища в місті і співпраці з 

громадськими організаціями, що 

представляють інтереси бізнесу. 

- Забезпечити гласність при 

підготовці проектів нормативно-

правових актів, які впливають на 

бізнес-середовище. 

- Переглянути повноваження 

Ради підприємців при міському 

голові. 

- Підготувати та затвердити 

нове Положення про Раду 

підприємців при міському голові. 

- Розробити механізми 

підтримки розвитку малого 

бізнесу за участю Ради 

підприємців 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку,  

Рада підприємців при 

міському голові,  

громадські організації 

2012р. З жовтня 2011р. при виконавчому комітеті 

міської ради діє Рада підприємців. до складу 

якої увійшли керівники малих і середніх 

підприємств міста, фізичні особи-

підприємці, представники громадських 

організацій. 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. 

Протягом 2015 року було проведено 8 

засідань Ради, на яких було обговорено 

близько 20 питань та надано пропозиції по 

врегулюванню проблемних ситуацій. 

Стратегічна ціль В.2. 

Підтримка ділової 

активності у місті через 

системні дії влади 

    

В.2.1. Запровадити систему 

проведення «днів відкритих 

дверей», «консультаційних 

днів», «круглих столів» для 

- Провести аналіз 

проблемних питань розвитку 

місцевого бізнесу, які потребують 

додаткового роз’яснення і 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, відділ 

дозвільно-

постійно З метою налагодження співпраці між 

місцевими суб’єктами господарської 

діяльності за сприяння виконавчого 

комітету міської ради організовано ряд 
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суб’єктів малого 

підприємництва 

вивчення для суб’єктів 

господарювання. 

- Провести обговорення 

проблем, з якими найчастіше 

стикаються підприємці при 

започаткуванні власної справи. 

- Провести аналіз вільних 

сегментів для ведення бізнесу. 

- Розробити систему (план - 

графік) проведення «днів 

відкритих дверей», 

«консультаційних днів», «круглих 

столів» для суб’єктів малого 

підприємництва 

погоджувальних 

процедур, Державна 

податкова інспекція в м. 

Івано-Франківську,  

Рада підприємців,  

МБЕРІФ "Бізнес-Центр" 

"відкритих дверей" на промислових 

підприємствах для представників 

торговельних фірм міста, в ході яких було 

презентовано асортиментні пропозиції 

виробників та комерційні пропозиції. 

Для сприяння підприємцям у вирішенні 

проблемних питань діяльності, 

ознайомлення та надання роз’яснень щодо 

особливостей правового регулювання 

окремих сфер господарської діяльності 

постійно організовуються зустрічі 

підприємців з представниками державних 

структур та контролюючих органів. 

Для сприяння діяльності місцевих структур, 

підтримки бізнесу та надання допомоги 

підприємцям-початківцям, потенційні та 

діючі суб’єкти підприємництва мають 

можливість отримувати в Центрі розвитку 

підприємництва  "Бізнес-інкубатор" при 

Івано-Франківському національному 

технічному університеті нафти і газу 

комплекс бізнес-послуг на безкоштовній 

основі, зокрема: інформаційно-довідкову, 

консультаційну підтримку щодо ведення 

підприємництва, забезпечення можливості 

роботи у Бізнес-інкубаторі на базі 10-ти 

облаштованих робочих місць, у конференц-

залі з мультимедійним обладнанням тощо. 

В.2.2. Створити систему 

надання інформаційної 

допомоги підприємцям з 

питань змін у законодавстві 

- Розробити план-графік 

надання інформаційної підтримки 

(консультацій) із застосування 

норм Податкового кодексу. 

- Підготувати програму 

проведення тренінгів та навчань з 

актуальних питань підтримки 

розвитку бізнесу (у тому числі 

можливого кредитування бізнесу 

на пільгових умовах). 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, Державна 

податкова інспекція в м. 

Івано-Франківську,  

відділ дозвільно-

погоджувальних процедур 

 

постійно Суб’єктам господарювання та особам, які 

бажають започаткувати власну справу, 

відповідними структурами міськвиконкому 

постійно надаються консультації з питань 

організації та ведення бізнесу, сплати 

податків і зборів відповідно до Податкового 

кодексу України, змін у правовому полі 

щодо здійснення господарської діяльності. 

На офіційному Інтернет-сайті м. Івано-

Франківська постійно висвітлюється 
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- Створити систему 

інформаційної підтримки бізнесу з 

використанням сучасних Інтернет 

засобів 

інформація, що стосується господарювання: 

виставково-ярмаркові заходи, події, що 

впливають на підприємницьке середовище, 

аналіз діяльності підприємницького сектору 

міста, зміни в діючому законодавстві, 

об’єкти бізнес-інфраструктури міста, 

комерційні пропозиції тощо.  

Виконавчим комітетом спільно з ПРООН 

реалізовано проект "Створення мобільних 

додатків для смартфонів та планшетів з 

інформацією про м. Івано-Франківськ, 

виконавчу владу міста, адміністративні 

послуги". 

Постійно вдосконалюється робота Центру 

обслуговування платників податків ДПІ у м. 

Івано-Франківську. 

Завдяки співпраці з Фундацією "Сід Форум 

Норвегія" і Міжнародним благодійним 

фондом "Сід Форум Україна" та при 

підтримці МЗС Норвегії у Івано-

Франківську заплановано створення центру 

підтримки інновацій та підприємництва 

iHUB Івано-Франківськ, де іванофранківці-

інноватори та підприємці матимуть змогу 

комерціалізувати свої ідеї та виводити їх на 

світові ринки, створюючи нові робочі місця, 

що сприятиме притоку іноземного капіталу 

та покращення іміджу м. Івано-Франківська. 

Підписано відповідний Меморандум про 

співпрацю. 

В.2.3. Оптимізувати систему 

проведення аукціонів і 

конкурсів з надання в оренду 

або у власність приміщень та 

земельних ділянок 

- Постійно проводити аналіз 

проблемних питань, які виникають 

під час проведення тендерних 

процедур, аукціонів і конкурсів. 

- Розробити план заходів з 

оптимізації системи проведення 

аукціонів і конкурсів з надання в 

оренду або у власність СПД 

фонд комунальної 

власності територіальної 

громади міста, управління 

земельних відносин,  

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку 

2011р. З метою надання в оренду чи відчуження 

об’єктів комунальної власності, на підставі 

відповідних рішень виконавчого комітету, 

вільні приміщення передаються в оренду на 

конкурсних засадах, а при прийнятті 

відповідного рішення сесії міської ради про 

продаж об’єктів з аукціону Фондом 

комунальної власності здійснюються 
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приміщень та земельних ділянок 

комунальної власності 

територіальної громади міста. 

- Підготувати зміни в 

нормативні акти з питань оренди 

майна щодо можливості 

проведення конкурсів за участі 

навіть одного претендента. 

- Підготувати у вищі 

законодавчі органи пропозиції 

щодо внесення змін при 

встановленні стартової ціни 

продажу земельної ділянки 

(замість встановлення на рівні 

нормативної грошової оцінки, 

встановити стартову ціну на 

підставі експертної оцінки) 

передбачені чинним законодавством заходи 

щодо їх продажу. Інформація про намір 

передати в оренду вільні приміщення за 

конкурсом, про результати конкурсу, а 

також про продаж з аукціону об’єктів 

комунальної власності та результати 

приватизації друкуються в засобах масової 

інформації і розміщуються на офіційному 

сайті міста.  

Рішенням 35 сесії Івано-Франківської 

міської ради від 14.05.2013 року 

затверджено склад комісії по конкурсному 

відбору виконавців робіт із землеустрою, 

оцінки земель та виконавця земельних 

торгів (аукціонів). Щорічно виставляється 

на приватизацію майно, яке перебуває в 

комунальній власності, перелік якого 

затверджується рішенням сесії міської ради.  

Протягом 2015 року постійно проводилася 

перевірка виконання покупцями умов 

договорів купівлі-продажу. Так, станом на 

24.12.2015 р. на обліку знаходилося: 434 

договір оренди нежитлових приміщень та 

індивідуально визначеного майна; 26 

договорів безоплатного користування 

нежитловими приміщеннями. У 2015р. до 

міського бюджету перераховано 12,4 

млн.грн. від оренди майна територіальної 

громади, що на 3,84 млн.грн. більше від 

запланованого. Також 8,2 млн. грн. від 

приватизації комунального майна, що на 4,2 

більше очікуваного. Загальна площа 

приміщень, переданих суб’єктам 

підприємницької діяльності в оренду 

становить 3343,4 м² (39 договорів оренди), а 

у власність – 2196 м². 

Забезпечено проведення експертних оцінок 

з визначення ринкової вартості 14 об’єктів 
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комунальної власності та затверджено їх 

вартість, у тому числі: 10 об’єктів, які 

підлягають приватизації шляхом викупу; 4 

об’єкти, які підлягають приватизації 

шляхом продажу з аукціону. З метою 

ефективного використання нежитлових 

приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста розміщено та 

періодично оновлюється на офіційному 

сайті м. Івано-Франківська перелік вільних 

нежитлових приміщень, які потенційно 

можуть бути надані в оренду, що дає 

можливість вільного доступу для 

ознайомлення зацікавленим юридичним чи 

фізичним особам.  

Впродовж 2015 року в міський бюджет 

поступило 27,2 млн.грн. в результаті сплати 

земельного податку за землю від 

юридичних осіб та фізичних осіб, що на 9,8 

млн.грн. більше, ніж за 2014р. Від орендної 

плати за землю надійшло 33,2 млн. грн., при 

плані – 34,9 млн. грн. Від продажу земель 

комунальної власності надійшло 15,4 млн. 

грн., при плані 18,8 млн. грн. Сума 

надходжень від продажу землі за звітний 

період найбільша з усіх надходжень 

починаючи з 2009 року. 

За 2015 рік укладено 24 договори купівлі-

продажу землі на загальну суму 13,59 

млн.грн., в тому числі 4 договори з 

розстроченням платежу на суму 10,54 

млн.грн. і 14 договорів без розстроченням 

платежу на суму 1,52 млн.грн., 6 договорів – 

на умовах аукціону на суму 1,54 млн.грн. 

В 2015 році проведено два аукціони, на який 

було винесено десять ділянок, шість з яких 

реалізовано на суму 1 502 142 гривні. 
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Стратегічна ціль В.3. 

Покращення кадрового 

забезпечення бізнесу 

    

В.3.1. Вдосконалити систему 

підвищення кваліфікації та 

перекваліфікації працівників 

у відповідності до потреб 

роботодавців 

- Проводити аналіз ринку 

праці з метою визначення потреб в 

кадрах, у професійній кваліфікації 

працівників. 

- Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу з 

керівниками кадрових та 

економічних служб підприємств 

щодо обов’язкового надання ними 

в центр зайнятості інформації про 

вакансії. 

- Забезпечити направлення 

працівників (у тому числі 

безробітних) на навчання з 

професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, а також професійного 

перенавчання тих, хто підлягає 

вивільненню з виробництва 

міський центр зайнятості постійно На замовлення роботодавців, проводилась 

професійна підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації безробітних.  
Виконавчим комітетом здійснювалося 

інформування суб’єктів підприємницької 

діяльності м. Івано-Франківська про: 

- Програму перепідготовки управлінських 

кадрів для сфери підприємництва, а саме 

про щорічне проведення конкурсного 

відбору претендентів на стажування в 

Німеччину в рамках Програми 

Мінекономрозвитку разом з німецьким 

товариством з міжнародного 

співробітництва GIZ.  

- Програму "Українська ініціатива" - 

можливість одержання  безкоштовної другої 

вищої освіти для керівників, менеджерів 

підприємств, фізичних осіб - підприємців. 

Від м. Івано-Франківська участь взяли 

понад 10 чол. 

З метою подолання професійно-

кваліфікаційного дисбалансу на ринку 

праці, підвищення конкурентоспроможності 

безробітних та забезпечення роботодавців 

кваліфікованою робочою силою Івано-

Франківський міський центр зайнятості 

постійно співпрацює з роботодавцями. Для 

підвищення конкурентоспроможності 

безробітних на ринку праці та забезпечення 

роботодавців кваліфікованою робочою 

силою протягом 2015 року пройшли 

професійне навчання, перенавчання, 

підвищення кваліфікації та стажування на 

робочому місці 1245 осіб, з яких 1139 осіб  

(або 99,5%) працевлаштовано.  Правом 
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на відшкодування єдиного внеску протягом 

2015 року скористалися 59 роботодавців 

міста, які працевлаштували на нові робочі 

місця 124 особи за направленням центру 

зайнятості.  

В.3.2. Розробити систему 

застосування роботодавцями 

методів мотивації та 

закріплення кваліфікованих 

кадрів 

- Провести ряд «круглих 

столів» за участю фінансових 

консультантів і роботодавців з 

метою сприяння розробці для 

кожного підприємства програми 

закріплення висококваліфікованих 

спеціалістів на основі 

забезпечення їх соціальним 

пакетом, доступом до підвищення 

кваліфікації. 

- Сприяти у проведенні 

щорічних конкурсів з визначення 

кращих спеціалістів різних 

професій. 

- Забезпечити відкриття на 

базі навчальних закладів курсів 

підвищення кваліфікації і 

перепідготовки кадрів з 

врахуванням потреб міста 

міський центр зайнятості, 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, навчальні 

заклади (професійно-

технічні та вищі) 

постійно Для збереження кадрового потенціалу 

підприємств, недопущення зростання рівня 

безробіття проводяться: 

- семінари з керівниками, бухгалтерами та 

представниками кадрових служб 

підприємств, установ і організацій; 

- ярмарки вакансій та міні-ярмарки 

вакансій; 

 - круглі столи, участь в яких беруть 

роботодавці, представники департаменту 

соціальної політики області та міста, Івано-

Франківського обласного відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів, Івано-

Франківського обласного центру зайнятості  

та  громадські організації інвалідів. 

Проведено конференції  

"Працевлаштування молоді на перше робоче 

місце - реальна фінансова допомога 

роботодавцю", "Дієва співпраця служби 

зайнятості з органами місцевого 

самоврядування - нові можливості 

соціально-економічного розвитку регіону". 

Мета конференцій - інформування про 

можливості економії коштів підприємств 

шляхом компенсації фактичних витрат у 

розмірі єдиного соціального внеску та про 

зацікавленість роботодавців у 

працевлаштуванні осіб, які мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню. 

З метою прискореного працевлаштування та 

ознайомлення з професіями на виробництві 

службою зайнятості  з шукачами роботи 

проводяться професіографічні екскурсії на 



 26 

підприємствах міста,  в яких щорічно беруть 

участь більше сотні осіб.  

В.3.3. Сприяти розвитку та 

удосконаленню мережі 

професійно-технічних 

навчальних закладів у 

відповідності до потреб 

ринку праці 

- Розробити план заходів з 

налагодження партнерських 

зв’язків між підприємствами та 

навчальними закладами, які 

готують кадри для цих 

підприємств. 

- Розробити рекомендації 

щодо оптимізації мережі 

професійно-технічних навчальних 

закладів у відповідності до потреб 

ринку праці. 

- Розробити систему 

заохочення для підприємств брати 

безпосередню участь у зміцненні 

матеріально-технічної бази 

професійно-технічних навчальних 

закладів. 

- Роботодавцям на своїх 

виробничих потужностях надавати 

можливість проходження 

стажування майстрам 

виробничого навчання та 

переддипломної практики учням і 

студентам. 

Дорадча рада при 

міському голові,  

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку 

постійно Управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку проведено аналіз 

відповідності переліку спеціальностей та 

щорічної кількості випускників вищих 

навчальних закладів та професійно-

технічних училищ реальним потребам 

ринку праці м. Івано-Франківська. Як 

наслідок, було виявлено значний дисбаланс 

у цій сфері. Відповідні результати аналізу та 

пропозиції по покращенню даної ситуації 

були подані відповідним структурам 

міськвиконкому для опрацювання.  

Було підготовлено Дорожню карту 

співпраці влади, бізнесу, міського центру 

зайнятості з вищими навчальними 

заклатами та ПТУ – визначення певних 

кроків, які необхідно зробити для вивчення 

та залучення нукового потенціалу 

навчальних закладів до вирішення проблем 

соціально-економічного розвитку міста, для 

збалансування попиту та пропозиції на 

ринку праці міста. 

З метою надання допомоги в професійному 

самовизначенні та ознайомлення школярів з 

послугами, які надає служба зайнятості, в 

2015 році проведено 10 Днів відкритих 

дверей центру зайнятості, в яких взяло 

участь 141 учасник, 17 професіографічних 

екскурсій безпосередньо на підприємствах 

міста, в яких взяв участь 172 школярі, 41 

брейн-ринг на тему: "Професійні 

горизонти", до яких було залучено більше 

623 учні різних шкіл міста. 
В.3.4. Активізувати роботу 

міського центру людських 

ресурсів (МЦЛР). 

- Оновити склад Міського 

центру людських ресурсів. 

- Проводити моніторинг 

міський центр людських 

ресурсів, міський центр 

зайнятості,  

постійно Здійснюється профорієнтаційна просвіта 

учнів щодо подальшого професійного 

самовизначення: місячники 
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попиту і пропозиції на ринку 

праці. 

- Скласти реєстр 

підприємств, які потребують 

кваліфікованих кадрів, за 

спеціальностями. 

- Проводити 

профорієнтаційну роботу у 

старших класах загальноосвітніх 

шкіл міста, зорієнтовану на 

потреби роботодавців; 

- Запровадити в ЗМІ, 

зокрема, на телебаченні, ведення 

постійної профорієнтаційної 

рубрики. 

- Застосовувати соціальну 

рекламу профорієнтаційного 

спрямування. 

- Суб’єктам ринку праці 

дотримуватись Порядку 

працевлаштування випускників 

профтехнавчальних закладів, 

затвердженого Постановою КМУ 

від 27.08.2010р. №784. 

управління освіти та 

науки, роботодавці 

профорієнтаційної роботи, в ході 

проведення яких запрошуються працівники 

вищих професійно-технічних училищ, 

коледжів, вищих навчальних закладів. 

Практичні психологи закладів здійснюють 

психологічний супровід профорієнтаційної 

роботи. Розроблені опитувальники 

професійної спрямованості для учнів, 

проводяться бесіди, тренінги, ведеться 

діагностична робота у 9 та 11 класах. 

Активну просвітницьку роботу серед 

школярів проводять працівники міського 

центру зайнятості. Батькам учнів 9-11 класів 

на класних та загальношкільних 

батьківських зборах висвітлюють питання 

щодо подальшого навчання і 

працевлаштування учнів. 

В школах наявні інформаційні 

профорієнтаційні куточки, встановлені 

профорієнтаційні термінали "Живи і 

працюй в Україні". За потребою учням 

надається психологічна допомога та 

консультації щодо професійного 

самовизначення. 

Стратегічна ціль В.4. 

Інформаційно-

маркетингова підтримка 

бізнесу 

    

В.4.1. Створити і 

оприлюднити реєстр 

незадіяних нежитлових 

приміщень, вільних 

земельних ділянок та 

виробничих площ у місті 

- Провести інвентаризацію 

вільних нежитлових приміщень 

комунальної власності 

територіальної громади міста, 

вільних земельних ділянок. 

- Провести інвентаризацію 

вільних виробничих площ 

промислових підприємств міста. 

- Сформувати відповідні 

реєстри (бази даних) та 

Фонд комунальної 

власності територіальної 

громади міста, управління 

земельних відносин,  

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку 

постійно Фондом комунальної власності 

територіальної громади міста сформовано 

базу даних вільних нежитлових приміщень, 

які пропонуються для передачі в оренду на 

конкурсній основі або продажу з аукціону. 

Дана інформація розміщена на офіційному 

сайті  виконавчого комітету міської ради та 

постійно оновлюється. Управлінням 

економічного та інтеграційного розвитку 

сформовано та здійснюється постійне 
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розміщувати інформацію в ЗМІ, на 

офіційній Інтернет сторінці 

виконавчого комітету міської 

ради, в приміщеннях 

контролюючих, дозвільних 

органів. 

оновлення переліку вільних виробничих 

площ та земельних ділянок на 

підприємствах м. Івано-Франківська. З 

метою поширення серед зацікавлених осіб 

дана інформація розміщується на 

офіційному сайті м. Івано-Франківська, в 

друкованих та електронних презентаційних 

матеріалах, що видані на замовлення 

міськвиконкому. 
В.4.2. Удосконалити Веб-

портал міської ради і 

розмістити спеціалізований 

розділ для суб’єктів 

підприємництва 

- Розробити схему 

інформаційного наповнення веб-

сайту для СПД. 

- Замовити розробку дизайну 

сайту і його програмного 

забезпечення. 

- Систематизувати 

інформацію в розрізі тем, що 

стосується різних аспектів 

здійснення підприємницької 

діяльності в місті. 

- Проводити актуалізацію 

інформації на сайті. 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку 

2011р. Розроблено та запущено в тестовому режимі 

веб-портал для підприємництва – 

www.bizportal.if.ua.  

Для забезпечення інформування 

громадськості міста на офіційному 

Інтернет-сайті міськвиконкому 

www.mvk.if.ua створено розділи:  

- "Нормативні акти", в якому розміщено 

базу даних місцевих нормативно-правових 

актів, прийнятих з 2010р.;  

- "Регуляторна політика" з повною 

інформацією про здійснення в м. Івано-

Франківську державної регуляторної 

політики в сфері господарської діяльності. 

Розроблено та запущено програмне 

забезпечення для смартфонів та планшетів 

"Мобільний Івано-Франківськ". 

У 2016 році розпочне роботу оновлений 

Веб-сайт виконавчогокомтітету міської 

ради, який розроблявся протягом 2015 року. 

В.4.3. Підготувати та 

розповсюдити презентаційні 

матеріали про підприємства 

міста 

- Розробити проекти макетів 

презентаційних матеріалів. 

- Сформувати та 

систематизувати інформацію про 

підприємства міста. 

- Забезпечити випуск 

презентаційних матеріалів про 

малі і середні підприємства міста 

та інвестиційні пропозиції 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку 

постійно З метою представлення та поширення 

інформації про діловий, комерційний, 

інвестиційний, туристичний потенціал міста 

щорічно здійснюється підготовка та 

виготовлення презентаційного СD-диску 

про м. Івано-Франківськ, видаються 

друковані інформаційні брошури з 

інформацією про економічне середовище 

міста.  

http://www.bizportal.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/
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підприємств. 

- Забезпечити 

розповсюдження презентаційних 

матеріалів серед зацікавлених 

осіб. 

Дані презентаційні матеріали 

розповсюджуються серед зацікавлених осіб 

та потенційних ділових партнерів. 

В.4.4. Сприяти організації 

форумів, виставок для 

популяризації продукції 

підприємств малого та 

середнього бізнесу 

- Визначити пріоритетні 

напрямки діяльності, за якими 

сформувати тематику 

спеціалізованих заходів. 

- Провести аналіз потреб 

суб’єктів господарювання у 

проведенні спеціалізованих 

заходів, спрямованих на 

популяризацію їхніх товарів 

(робіт, послуг). 

- Розробити графік 

проведення та календар заходів, 

що проводяться поза межами 

міста. 

- Забезпечити інформування 

суб’єктів господарювання про 

заплановані заходи. 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку,  

Торгово-промислова 

палата 

постійно Для популяризації продукції місцевих 

підприємств серед мешканців міста та 

сприяння діяльності суб’єктів господарської 

діяльності виконавчим комітетом щорічно 

проводяться традиційні ярмарково-

виставкові заходи: передсвяткові ярмарки 

до Різдва, Великодня, Зелених свят, Нового 

Року, Дня міста, агропромислові ярмарки на 

ринках міста, Свято Хліба, Прикарпатський 

вернісаж, "Смак українських 

Карпат","Свято вина та винограду",     

ярмарки продукції легкої промисловості та 

товарів народного споживання. 

З метою сприяння поширенню інформації 

про ділові можливості місцевих суб’єктів 

підприємництва та пошуку ділових 

партнерів управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку щорічно готується 

перелік виставково-ярмаркових заходів, 

ділових та інвестиційних форумів в Україні 

та за її межами на поточний рік. Відповідна 

інформація направляється для ознайомлення 

на підприємства міста, а також 

розміщується на офіційному Інтернет-сайті 

міськвиконкому. Також підприємців міста 

повідомляються про різноманітні бізнес-

заходи, інформація про проведення яких 

надходила до міськвиконкому. 

З метою популяризації місцевих виробників 

щорічно проводиться акція "Купуємо івано-

франківське – даємо роботу івано-

франківцям". Захід проводиться як  у формі 

виставки-ярмарку місцевих товаро-
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виробниківна площі Ринок, так і у 

супермаркетах міста. 

Основний напрямок С. Створення комфортних умов життя 

Стратегічна ціль С.1. 

Розвиток технічної 

інфраструктури міста на 

засадах впровадження 

енергозбереження і 

енергоефективності 

    

С.1.1. Провести 

модернізацію системи 

централізованого 

теплопостачання 

- Ввести в дію нову схему 

теплопостачання міста з 

передбаченим відключенням 

нерентабельних будинків від 

мережі централізованого 

опалення. 

- Забезпечити реалізацію 

проекту "Модернізація системи 

централізованого 

теплопостачання на 4-х котельнях 

міста" за рахунок 11,7 млн. євро 

кредиту ЄБРР та гранту від Уряду 

Швеції в сумі 50 млн. швед. крон. 

- Забезпечити надання 

якісних послуг в системі опалення 

та гарячого водопостачання 

шляхом впровадження 

альтернативних і 

відновлювальних джерел енергії 

на конкурентних умовах. 

- Сприяти збільшенню 

використання альтернативних 

джерел енергії (палива) 

ДМП "Івано-

Франківськтеплокомунене

рго", департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку 

2011-

2015рр. 

Нова схема теплопостачання міста Івано-

Франківська розроблена та введена в дію з 

передбаченим відключення нерентабельних 

будинків від мережі централізованого 

опалення 

Відповідно до проекту «Модернізація 

системи централізованого теплопостачання 

на 4-х котельнях міста» за рахунок кредиту 

ЄБРР  на котельні по вул.Тролейбусній 40 

встановлено котел потужністю 6 МВт. В 

рамках кредиту ЄБРР планується знизити 

собівартість водопостачання шляхом 

встановлення біокотла потужністю 6 МВт 

по  вул.Тролейбусній 40.  

Встановлено котельні по використанню 

альтернативних джерел енергії (палива) по 

вул.Тролейбусна 40, Федьковича 91, Довга 

68 та планується встановлення  на 

Симоненка 3 А. 

Рішенням Івано-Франківської міської ради 

від 06.03.2012р. №630-21 затверджено 

Стратегічний план дій ДМП "Івано-

Франківськтеплокомуненерго" на 2012-2016 

роки, який містить ряд заходів, спрямованих 

на розвиток сталого функціонування 

системи центрального теплопостачання 

міста, покращення умов для подальшого 
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розвитку підприємства, підвищення 

ефективності його діяльності. 

ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" 

реалізує ряд проектів: 

-"Реконструкція системи теплопостачання в 

районі вулиць Довга-Карпатська в м.Івано-

Франківську з консервацією однієї 

котельні". Фінансування здійснюватиметься 

за рахунок кредитних коштів НЕФКО (400 

тис.євро), грантових коштів Sida (300 

тис.євро), коштів підприємства та міського 

бюджету (480 тис.євро); 

- підвищення енергоефективності у секторі 

централізованого теплопостачання України 

за рахунок грантових коштів Фонду чистих 

технологій та кредитних коштів Світового 

банку; 

- "Реконструкція та модернізація системи 

центрального теплопостачання міста Івано-

Франківська", який реалізується в рамках 

кредитного договору з ЄБРР; 

- автоматизація та диспетчеризація котелень 

на вул. Мазепи, 114, вул. Тролейбусній, 18, 

Хіміків, 15 та центрального теплового 

пункту на вул. Целевича, 8а; 

- технічне переоснащення котельні на вул. 

Коновальця, 132 на загальну суму 62,968 

тис.грн без ПДВ; 

Проведено реконструкцію теплових мереж 

із заміною на теплогідроізольовані 

загальною протяжністю 6,8 тис.м та на 

поліпропіленові – 4,8 тис.м. Рішенням 

міської ради від 07.03.2013р. №984-34 

затверджено Програму теплової 

модернізації житлового фонду Івано-

Франківська на 2013-2015 роки. Триває 

робота щодо оснащення будинків засобами 

обліку.  
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Нова схема теплопостачання міста Івано-

Франківська розроблена та введена в дію з 

передбаченим відключення нерентабельних 

будинків від мережі централізованого 

опалення. Впродовж звітного року ДМП 

"Івано-Франківськтеплокомуненерго" замі-

нено 2 км теплових мереж з використанням 

попередньоізольованих труб на суму 1300 

тис.грн. та 1,5 км мереж гарячого 

водопостачання з використанням 

пластикових труб РЕ-RT на суму 100 

тис.грн. 

В процесі підготовки об’єктів підприємства 

проведено роботи з оптимізації схеми 

теплопостачання шляхом закриття 3-х 

дахових котелень (Хіміків,15; Хіміків,17, 

Тролейбусна,18) та підключення будин-

кових систем  до мереж від котельні 

Тролейбусна, 40а. Вартість робіт склала 700 

тис.грн. 

Виконано роботи з оптимізації 

теплопостачання мікрорайону вулиць Довга 

- з консервацією однієї котельні на 

вул.Карпатській, 15 на загальну суму 1 600 

тис.грн. 

Проводились роботи по заміні 4 пальників 

та системи автоматизації на котлі ТВГ-8 в 

котельні Дорошенка 28А та заміні 3 

пальників та системи автоматизації на котлі 

КВГ-6,5 в котельні на вул. Федьковича, 91а. 

Вартість робіт склала 1 100 тис.грн. та 850 

тис.грн відповідно. 

Важливим досягненням стало підписання у 

2014 році кредитного договору з 

Європейським банком реконструкції та 

розвитку щодо залучення кредиту у розмірі 

7,2 млн. євро та 3,6 млн. євро у вигляді 

гранту для впровадженням проекту 
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"Реконструкція та модернізація системи 

центрального теплопостачання міста  Івано-

Франківська".    

Даним проектом передбачається: 

- провести реконструкцію та модернізацію 

5-ти котелень, що знаходяться на вул. 

Тролейбусна, 40а, Дорошенка, 28а, Довга, 

68а, Військових Ветеранів, 8а та вул. 

Медична, 17а. Зокрема на котельні на вул. 

Тролейбусна, 40а планується  встановити  за 

грантові кошти котел на біопаливі 

потужністю 4 МВт. 

- влаштувати індивідуальні теплові пункти в 

багатоповерхових житлових будинках та 

бюджетних закладах міста, що 

опалюватимуться від котельні Дорошенка, 

28а, Тролейбусна, 40а та в районі ЦТП 

Надвірнянська-Хоткевича (150 шт). 

- здійснити демонтаж існуючих теплових 

мереж та проклаcти новий трубопровід 

теплової мережі з використанням 

попередньо-теплоізольованих труб (перехід 

з чотирьохтрубної системи теплопостачання 

на двохтрубну систему теплопостачання).  

Загальний економічний ефект після 

впровадження проекту складе 1,3 млн. євро, 

очікується зменшення споживання 

природного газу на 6,68 млн. м3 в рік. 

ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" 

підписало Угоду про реалізацію проекту 

Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку "Підвищення енергоефективності 

в секторі централізованого теплопостачання 

України" та Угоду про реалізацію 

інвестиційного проекту Фонду чистих 

технологій "Реконструкція та модернізація 

системи централізованого теплопостачання 

теплового мікрорайону Симоненка".  
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В рамках реалізації проекту "Реконструкції 

та модернізації системи центрального 

теплопостачання міста Івано-Франківська", 

що фінансується за кредитні кошти 

Європейського банку реконструкції та 

розвитку та грантові кошти від фонду SIDA 

проводяться тендерні процедури щодо 

реконструкції котельні на вул. Медична, 

17а,  котельні на вул.Тролейбусна, 40а та на 

вул.Військових Ветеранів,8а.  

Розпочато будівельно-монтажні роботи по 

встановленню 59 ІТП в рамках реалізації 

проекту "Демо-Україна DH" за сприяння 

Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України у співробітництві з 

Північною екологічною фінансовою 

корпорацією НЕФКО та Шведським 

Агентством Міжнародного Розвитку 

(SIDA). 
С.1.2.Провести модернізацію 

системи водопостачання і 

водовідведення (на умовах 

співфінансування з 

державного та міського 

бюджетів та за рахунок 

залучених коштів) 

- Забезпечити реалізацію 

проекту "Розвиток міської 

інфраструктури" за рахунок 8,626 

млн. дол. США кредиту Світового 

банку, більша частина якого буде 

використана на реконструкцію 

очисних споруд та будівництво 

міні-гідроелектростанції. 

- Забезпечити впровадження 

в школах і дошкільних закладах, 

медичних установах, житловому 

фонді (за рахунок мешканців) 

колективних установок 

доочищення водопровідної води у 

відповідності до Закону України 

"Про загальнодержавну програму 

"Питна вода України 2006-2020 

роки". 

КП "Івано-

Франківськводоекотехпро

м",  

управління капітального 

будівництва,  

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку 

2011-

2015рр. 

Угодою (включаючи додаткові угоди) між 

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" та 

Світовим банком передбачено надання 

кредиту в сумі 10934 тис. дол. США. Обсяг 

отриманих коштів КП "Івано-

Франківськводоекотехпром" станом на 

01.01.2014р. складає 8463,5 тис.дол.США. 

Обсяг відсотків за обслуговування боргу, 

повернений Світовому банку, станом на 

01.01.2014р. складає 43,6 тис. дол. США. 

Відповідно до підготовленого КП "Івано-

Франківськводоекотехпром" плану 

закупівель, проводяться тендери на 

закупівлю товарів, консультаційних послуг 

та робіт. 

В рамках проекту придбано: 

- обладнання для пошуку витоків в системах 

водопостачання та водовідведення; 
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- Провести комплекс робіт, 

передбачених міською програмою 

"Питна вода 2006-2020". 

- Побудувати водонасосну 

станцію на вул.Целевича. 

- Провести заміну 

каналізаційного колектора по вул. 

Мазепи.  

- Провести каналізаційні 

мережі в с.Угорники та частково в 

с.Крихівці. 

- Побудувати каналізаційний 

колектор по вул.Набережній 

ім.В.Стефаника. 

- Розробити проектно-

кошторисну документацію на 

будівництво дощової каналізації 

вуличної мережі міста та 

опрацювати питання 

фінансування будівництва.  

- Забезпечити резервне 

водопостачання (підземний забір 

води). 

- Розробити заходи з 

покращення водовідведення з 

метою попередження паводків на 

території міської ради. 

обладнання для хіміко-бактеріологічної 

лабораторії; установку для знезараження 

питної води сумішшю оксидантів. 

Розробляється техніко-економічне 

обгрунтування, детальний проект та 

тендерна документація на будівництво лінії 

обробки мулу з використанням біогазу та на 

реконструкцію водоочисних споруд. 

Розпочато реконструкцію каналізаційних 

очисних споруд м.Івано-Франківська. 

На фільтрувальній станції Черніївського 

комплексу водоочисних споруд виконано 

роботи з облаштування 3-х свердловин та 

введено їх в експлуатацію. 

Програма "Питна вода України на 2006-

2020 роки" виконана на 80%. За період 

2006-2013 роки план фінансування об’єктів, 

які передбачені програмою становив 66840 

тис.грн., а фактичне виконання становить 

48004 тис.грн. В рамках програми: 

- розроблено проектно-кошторисну 

документація та проведено експертизу 

будівництва водопровідної насосної станція 

на вул.Ю.Целевича;  

- завершено будівництво каналізаційного 

колектора по вул.Мазепи; 

- розпочаті роботи у відповідності з 

погодженими проектами по каналізаційній  

мережі в с.Угорники та с.Крихівці; 

- завершується будівництво каналізаційного 

колектора по вул.Набережній 

ім.В.Стефаника, роботи виконані на 87 %; 

- розроблено ПКД на будівництво дощового 

каналізаційного колектора дм.600мм 

довжиною 2,7 км по вул.Дудаєва та 

дощового каналізаційного колектора дм. 

800мм довжиною 0,4 км по 

вул.Ю.Целевича. 
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КП "Івано-Франківськводоекотехпром" 

впродовж 2012-2013рр. вживалися заходи 

щодо зменшення втрат води в мережах 

водопостачання, а саме: 

- обстеження водопровідної мережі по 

виявленню прихованих поривів; 

- заміна будинкових та квартирних 

лічильників на лічильники з класом 

точності "С" (замінено 1064 лічильників); 

- встановлення 1680 квартирних 

лічильників; 

- заміна 62 водопровідних вводів; 

-заміна 486м вуличних та 

внутріквартальних водопроводів; 

- чистка 60 датчиків тиску, 54 датчиків 

витрат води, 21 датчика сухого ходу; 

- встановлення ПЧТ на НС "Каскад", 

"Слов'янська"; 

- оптимізація водопровідних мереж на суму 

90 тис.грн. 

Впродовж 2014 року КП "Івано-

Франківськводоекотехпром" проведено 

реконструкцію свердловин на 

Черніївському комплексі водоочисних 

споруд на суму 613,0 тис. грн. Прокладено 

напірний водопровід довжиною 1500 м п., 

придбано 7 насосних агрегатів.  

За кошти Світового банку були проведені 

роботи з реконструкції каналізаційних 

очисних споруд на суму 33 200 тис. грн. в 

тому числі реконструкцію відстійників і 

будівництво пісколовок та 

електропостачання очисних споруд. 

   21 жовтня 2014р. між Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку та КП 

"Івано-Франківськводоекотехпром" 

підписано "Угоду про виконання проекту: 

"Другий проект розвитку міської 
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інфраструктури".  Очікується, що згідно з 

Угодою підприємству буде виділено 15 млн. 

дол. для реалізації проектів "Будівництво 

лінії обробки мулу для м. Івано-

Франківська", "Перегляд  та 

оновлення проектнокошторисної  документа

ції існуючого проекту  "Реконструкція 

каналізаційних очисних споруд та 

будівництво лінії обробки мулу для м. 

Івано-Франківська", тендерної 

документації  та передконтрактні послуги 

для будівництва лінії обробки мулу 

каналізаційних очисних споруд м. Івано-

Франківська. 

КП "Івано-Франкіськводокекотехпром" 

протягом 2015 року проведено санацію 1,7 

км мереж, виконано робіт по будівництву, 

реконструкції та ремонту дощових 

колекторів на суму 5122 тис.грн. 

У 2015 році розпочато та проводились 

роботи по будівництву водопровідної 

насосної станції по вул.Ю.Целевича 

(вартість робіт становить 5865 тис.грн.). 

Виконані підготовчі роботи та проведені 

роботи по будівництву будівлі побутових 

приміщень та будівлі машинної зали, а 

також виконані роботи по прокладенню 

зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення, частково виконані роботи 

по будівництву захисної дамби. 

Проводились роботи в рамках реалізації 

заходів проекту "Розвиток міської 

інфраструктури". Інвестиційний проект 

"Будівництво каналізаційної мережі в селі 

Угорники Івано-Франківської міської ради" 

розроблено та зареєстровано на он-лайн 

платформі Міноегіонбуду для розгляду як 

такий, що може бути реалізовуваний за 
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рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку. 

С.1.3. Сприяти реалізації 

інвестиційних проектів 

підприємств міста, що 

стосуються 

енергозбереження та 

альтернативних джерел 

енергії 

- Забезпечити реалізацію 

міської цільової програми 

"Енергозбереження та 

енергоефективність м. Івано-

Франківська на 2010-2013 р.р." 

- Забезпечити підготовку 

проектів впровадження новітніх 

енергозберігаючих технологій та 

альтернативних джерел енергії 

промисловими підприємствами 

міста. 

- Забезпечити підготовку та 

просування інвестиційних 

проектів промислових 

підприємств міста з впровадження 

енергозберігаючих технологій. 

Управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку,  

промислові підприємства 

постійно В ОДА та Національне агентство України з 

питань забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів надано 

чотири проекти (впровадження технологій 

теплових насосів, електроакумуляційного 

опалення, когенерації) загальною вартістю 5 

млн.грн. 

Завершилась реалізація проекту 

"Підвищення енергоефективності в будівлях 

навчальних закладів  м.Івано-Франківська" 

за рахунок кредиту НЕФКО. 

З метою отримання нової позики НЕФКО в 

сумі 4 млн.грн. для реалізації заходів 

проекту "Програма модернізації 

зовнішнього освітлення м.Івано-

Франківська" підготовлено бізнес-план 

проекту, яким передбачається заміна 2200 

світильників з лампами розжарювання на 

світильники з світлодіодними лампами, а 

також заміна деяких мереж та опор. Крім 

того, передбачається модернізація 

зовнішнього освітлення на площі 

А.Міцкевича та в сквері біля медичного 

університету.  

Підписана кредитна угода з Північною 

фінансовою корпорацією НЕФКО щодо 

залучення чергової позики для реалізації 

заходів проекту "Вуличне освітлення у м. 

Івано-Франківськ". Отримано два транші 

кредиту на загальну суму 3,6 млн.грн.  В 

рамках реалізації зазначеного проекту 

закуплено 2264 світильники з 

світлодіодними лампами та кронштейни для 

їх кріплення. Крім того, придбано 

автомобільний телескопічний підіймач для 

проведення монтажних та ремонтних робіт. 
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Загальна вартість закупленого обладнання 

складає 6,3 млн.грн. Вже встановлено 

більше одної тисячі енергоефективних 

світильників. 

В результаті реалізації заходів проекту 

передбачається щорічне зменшення 

споживання електричної енергії ДПЕМЗО 

"Міськсвітло" на 628 тис.Квт год., що 

дозволить зекономити близько 620 тис. грн. 

Крім того, на 370 тис.грн. скоротяться 

витрати на технічне обслуговування 

електричних мереж підприємства. Викиди 

СО2 зменшаться на 500 т/рік, SO2 – на 4 т/р, 

NOx – на 2,3 т/р. Як результат, покращиться 

освітлення вулиць м.Івано-Франківська, що 

буде сприяти підвищенню туристичної 

привабливості міста, покращенню 

криміногенної обстановки, зменшенню 

аварійності на дорогах та ін.  
С.1.4. Забезпечити 

впровадження 

енергоощадних заходів в 

бюджетних закладах міста 

- Забезпечити реалізацію 

міської цільової програми 

"Енергозбереження та 

енергоефективність м. Івано-

Франківська на 2010-2013 р.р." в 

частині впровадження новітніх 

енергозберігаючих технологій в 

бюджетних закладах та установах 

міста. 

- Забезпечити підготовку та 

подання у Міністерство фінансів 

України, Інститут бюджету та 

соціально-економічних 

досліджень тощо документів та 

обґрунтування, необхідних для 

процедури отримання 3%-го 

кредиту від скандинавської 

екологічної фінансової корпорації 

НЕФКО. 

Управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, управління 

освіти і науки, 

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку,  

бюджетні заклади і 

установи 

2011-

2015рр. 

Проводиться реалізація проекту 

"Підвищення енергоефективності в будівлях 

навчальних закладів  м.Івано-Франківська" 

за рахунок кредиту НЕФКО. Завершено 

комплекс робіт із впровадження 

енергозберігаючих заходів у дошкільних 

навчальних закладів № 12 та № 14 і 

загальноосвітніх школах № 3, № 10 та № 19. 

Продовжуються роботи ще в чотирьох 

закладах: дошкільних навчальних закладах 

№№ 10, 28 і загальноосвітніх школах №№ 

21, 23. 

В рамках реалізації проекту українсько-

німецького технічного співробітництва GІZ 

"Енергоефективність у будівлях", за кошти 

Федерального міністерства з питань 

економічного співробітництва та розвитку 

(Німеччина) закуплено матеріали для 

утеплення другого корпусу Центральної 
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- Реалізувати енергоощадні 

заходи за рахунок кредиту 

НЕФКО. 

- Вивчити досвід 

впровадження пілотного проекту 

теплопостачання в дошкільному 

закладі №5 з метою економії 

бюджетних коштів. 

міської клінічної лікарні на суму 940 тис. 

грн. Проведено також утеплення горища 

корпусу № 2 площею 880 кв.м. 

Крім того, встановлено індивідуальний 

тепловий пункт (систему регулювання 

споживання теплової енергії в залежності 

від температури зовнішнього повітря) 

вартістю 140 тис.грн. (кошти зазначеного 

міністерства Німеччини). 

Основним завданням проекту Підвищення 

енергоефективності в будівлях навчальних 

закладів м. Івано-Франківська" була 

реалізація комплексу заходів щодо 

підвищення ефективності, надійності та 

сталого функціонування в будівлях систем 

споживання теплової енергії в 9 закладах 

управління освіти міста. Вартість 

впроваджених заходів – 5,1 млн.грн., в т.ч. 4 

млн.грн. - позика НЕФКО. 

У 2015 році продовжувався моніторинг 

результатів провадження заходів проекту 

"Підвищення енергоефективності в будівлях  

навчальних закладів м. Івано-Франківська" 

за рахунок позики НЕФКО,  який 

завершився в 2014 році. Економія теплової 

енергії в 9 бюджетних закладах (в яких 

реалізовані заходи проекту) за 2012-2015 

роки склала 2640 Гкал, що дало змогу 

зменшити оплату спожитої теплової енергії 

освітніми закладами на 2,77 млн. грн. У 

двох закладах (загальноосвітня школа №3 та 

дошкільний навчальний заклад №12) 

вкладені кошти для впровадження 

енергозберігаючих заходів вже окупилися.  

С.1.5. Підвищити 

енергоефективність 

житлового фонду міста 

- Провести аналіз 

енергоефективності житлового 

фонду міста. 

- Розробити програму 

Управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, управління 

архітектури і 

2011-

2013рр. 

Рішенням сесії міської ради від 18.12.2012р 

.№923-31 затверджено програму 

модернізації житлового фонду м.Івано-

Франківська на 2012-2015 роки, в якій 
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впровадження енергозберігаючих 

технологій, як складової частини 

програми реформування житлово-

комунального господарства міста. 

- Встановити необхідні 

вимоги по енергозбереженню для 

забудовників при видачі дозволів і 

погоджень. 

- Виписати технічні умови та 

розробити Положення про вимоги 

з енергозбереження до нових 

будівель. 

містобудування,  

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку 

передбачається впровадження 

енергоефективних заходів (ремонт 

електромереж, встановлення 

електросвітильників, ремонт дахів). 

Ліквідовано комунальні ЖЕО, замість яких 

виконавцем послуг з утримання житла 

визначено КП "Єдиний розрахунковий 

центр". Змінено підхід та схему проведення 

поточних та капітальних ремонтів, які 

проводяться за умови співфінансування 

мешканців. Частка витрат, які покриваються 

з міського бюджету, становить від 30 до 

70%. Крім того на конкурсній основі 

визначаються підрядники, які виконують усі 

послуги. 

Рішенням сесії міської ради від 

28.01.2016р. № 34-3 затверджено Місцевий 

план дій в галузі довкілля та енергетики 

(LEAPs) міста Івано-Франківська на 2016-

2018 роки, яким, зокрема, передбачено 

розробити у 2016 році програму 

відшкодування відсотків за кредитами, 

отриманими на впровадження енерго-

ефективних та енергозберігаючих заходів 

мешканцями міста на  2016-2020 рр. Ця 

програма розроблена і у травні 2016 року 

буде внесена на розгляд міської ради. 

Після проходження експертизи Комітету з 

технічної підтримки Угоди мерів 

затверджена Програма сталого 

енергетичного розвитку міста Івано-

Франківська на період до 2020р.  

Задля підвищення енергоефективності та 

збільшення приватних інвестицій в 

енергетичний сектор, підсилення 

спроможності міста щодо планування та 

фінансування проектів розвитку 

муніципальної інфраструктури 
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продовжується співпраця з проектами: 

USAID "Муніципальна енергетична 

реформа в Україні" (МЕР) та "Зміцнення 

місцевої фінансової ініціативи" (MFSI). 

С.1.6. Налагодити співпрацю 

з міжнародними та 

українськими організаціями 

щодо обміну досвідом у 

сфері енергоефективності 

- Продовжити співпрацю з 

асоціацією європейських 

муніципалітетів "Energie-cites", 

асоціацією "Енергоефективні 

міста України". 

- Продовжити співпрацю з 

USAID в рамках Меморандуму 

про співпрацю між проектом 

«Реформа міського 

теплозабезпечення в Україні» та 

Івано-Франківською міською 

радою. 

- Розробити муніципальний 

енергетичний план м. Івано-

Франківська за підтримки 

Західноукраїнського 

регіонального навчального центру 

(ЗУРНЦ). 

- Залучати інші міжнародні 

організації до співпраці в сфері 

енергозбереження, обміну 

кращими практиками в галузі 

енергоефективності. 

Управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку;  

управління освіти і науки, 

управління культури 

постійно З метою покращення іміджу міста у сфері 

енергоефективності, залучення додаткових 

фінансових ресурсів для реалізації 

енергоощадних заходів, розширення 

співпраці з європейськими містами-

підписантами, а також на виконання умов 

"Угоди мерів щодо сталого енергетичного 

розвитку і захисту клімату" підготовлено і 

затверджено рішенням сесії міської ради 

"Програму сталого енергетичного розвитку 

міста". Дана Програма передбачає оцінку 

ситуації енергоспоживання у різних сферах 

життєдіяльності муніципалітетів по таких 

сегментах: житловий сектор, бюджетні 

установи та інфраструктура, вуличне 

освітлення, приватний та громадський 

транспорт, а також заплановані заходи, 

впровадження яких дасть змогу зменшити 

викиди СО2 до 2020р. на 20%. Співпрацю 

між проектом "Реформа міського 

теплозабезпечення в Україні" та Івано-

Франківською міською радою завершено в 

травні 2013 року.  

Розроблена Івано-Франківським національним 

технічним університетом нафти і газу Нова 

редакція Програми затверджена рішенням 

міської ради від 06.02.2015р. № 1315 і пройшла 

експертизу Комітету з технічної підтримки 

„Угоди мерів” з деякими зауваженнями. Після 

усунення зауважень „Програма” буде внесена в 

загальнодоступний онлайн-каталог „Угоди 

мерів”. 

В рамках реалізації проекту "Реформа 

міського теплозабезпечення в Україні"  за 



 43 

підтримки Західноукраїнського 

регіонального навчального центру (ЗУРНЦ) 

розроблено та затверджено рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 

06.12.2012р. № 767 Муніципальний 

енергетичний план м.Івано-Франківська. 

Підготовлено заявку для участі у новому 

проекті USAID "Муніципальна енергетична 

реформа". 

Івано-Франківськ пройшов процес відбору 

серед українських міст і став партнером 

проекту USAID "Муніципальна енергетична 

реформа в Україні". Цілями проекту є 

вдосконалення енергетичної політики, 

підвищення енергоефективності та 

збільшення приватних інвестицій в 

енергетичний сектор.  

У 2015 році на підставі підписаного 

Меморандуму про співпрацю з Інститутом 

бюджету та соціально-економічних 

досліджень (ІБСЕД) в рамках проекту 

«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи» 

(MFSI) спільно з ІБСЕД підготовлено 

матеріали для Мінфіну України з метою 

погодження кредиту НЕФКО. Налагоджено 

співпрацю з Асоціацією європейських 

муніципалітетів «Energie-cіtes» та 

Асоціацією «Енергоефективні міста 

України» з метою обміну досвідом у сфері 

ефективного використання енергоносіїв. 

Впродовж 2015-2016 р. в місті реалізовується 

проект „Вуличне освітлення в м. Івано-

Франківську” шляхом співфінансування за 

рахунок коштів кредиту НЕФКО та міського 

бюджету. В рамках проекту покращено 

освітлення бічних вулиць міста шляхом заміни 

світильників з лампами розжарювання на 

сучасні світлодіодні, що також дозволило 
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зменшти більше ніж удвічі енергоспоживання 

реконструйованих світлоточок. Підготовлено 

пропозиції для подання у НЕФКО щодо 

реалізації нового проекту з модернізації 

вуличного освітлення у центральній частині 

міста. 

С.1.7. Створити систему 

виховання бережливого 

ставлення до енергоресурсів 

і ефективного їх 

використання 

- Впровадити в школах 

факультативний курс 

«Енергозбереження» за сприяння 

програми SPARE і "Все про воду". 

- Поширити інформацію про 

позитивний досвід 

енергозберігаючих проектів у м. 

Івано-Франківську через засоби 

масової інформації. 

- Підготувати і розмістити у 

бюджетних закладах плакати 

«Дисплей», що демонструють 

рівень споживання енергоресурсів 

та викидів вуглекислого газу в 

повітря. 

- Участь шкільної молоді в 

проекті «Енергія в школах м. 

Івано-Франківська» з метою 

формування свідомої мотивації до 

енергоефективної поведінки в 

рамках українсько-німецького 

технічного співробітництва GIZ. 

Управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, управління 

освіти і науки 

постійно На веб-сайті міста в розділі місцеві новини і 

в розділі енергозбереження та екологія 

висвітлюється позитивний досвід 

енергозберігаючих проектів у м.Івано-

Франківську. 

За сприяння німецької організації з 

міжнародного співробітництва GIZ та 

міжнародної освітньої програми SPARE в 

школах міста продовжується реалізація 

заходів проекту "Енергія в школах Івано-

Франківська", метою якого є формування 

свідомої мотивації учнів до участі в 

практичних заходах, привернення уваги 

суспільства до раціонального використання 

енергоресурсів. Для досягнення зазначеної 

мети учні та вчителі шкіл беруть участь у 

конкурсах: "Smart Living Challenge", "Я 

генерую тепло", "Ліси України" та інші. 

Школи – учасники програми SPARE змогли 

отримати оновлену версію бібліотеки 

"Енергозбереження та зміна клімату", що 

включає 552 літературні джерела і підбірку 

120 корисних інтернет - адрес. 

За сприяння відділу енергозбереження та 

комунальних підприємств спільно з Івано-

Франківським національним технічним 

університетом нафти і газу проводився 

щорічний конкурс проектів на тему "Нова 

енергія" серед студентів та учнів 

навчальних закладів м. Івано-Франківська. 

Одним з переможців конкурсу став учень 

ЗОШ №16 Б.Чермак за діючий експонат 
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"Сонячна енергія".  

У 2015 році проведено міський конкурс 

екоідей серед учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх закладів у номінаціях: 

- поліпшення стану поводження з твердими 

побутовими відходами; 

- поліпшення стану атмосферного повітря та 

водних ресурсів; 

- поліпшення стану та (або) збільшення 

площі зелених насаджень у місті, розвиток 

парків міста. Переможці конкурсу були 

відзначені преміями. 

З метою привернення уваги мешканців 

міста до здорового способу життя 

організовано і 5-6 червня проведено 

екологічний фестиваль «EcoLifeStyle». В 

рамках фестивалю відбувся концерт від 

місцевих та запрошених виконавців, 

конкурси та майстер-класи, велопарад, 

ярмарок і фотовиставка. Захід покликаний 

просувати екоідеї, здоровий спосіб життя та 

довголіття. 

З метою формування свідомої мотивації 

учнів до участі в практичних заходах, 

привернення уваги суспільства до 

раціонального використання ресурсів та 

енергії в школах міста продовжується 

впровадження міжнародної освітньої 

програми SPARE. Зокрема, проведено 

конкурс "Екоідей" та оголошено конкурси 

"Екоклас", "Нова енергія".   
Стратегічна ціль С.2. 

Розбудова й модернізація 

транспортної 

інфраструктури міста та 

розвиток логістики 

    

С.2.1. Забезпечити 

реконструкцію 

- Провести аудит стану доріг 

на предмет їх реконструкції, 

міська рада,  

департамент 
2011-

2015рр. 

Завершено будівництво вул. Проектної (на 

ділянці від вул. Гетьмана Мазепи до вул. 
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(будівництво) міських доріг розширення та можливості 

будівництва транспортних 

розв’язок. 

- Забезпечити пошук 

додаткового фінансування на 

реконструкцію міських доріг, 

опрацювати можливість 

здійснення внутрішнього 

запозичення на капітальний 

ремонт доріг. 

- Розробити і затвердити на 

сесії міської ради Програму 

будівництва, реконструкції і 

капітального ремонту доріг міста 

та сіл Івано-Франківської міської 

ради. 

- Забезпечити проведення 

заходів з перенесення асфальтного 

заводу з мікрорайону Княгинин у 

ХІПЗ. 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку;  

управління капітального 

будівництва,  

фінансове управління 

Короля Данила). 

Завершено капремонт з розширенням 

транспортної розв'язки вул. Пасічна-

Галицька-Тролейбусна. 

Проект на будівництво вул. Північний 

Бульвар (на ділянці від вул. Бельведерська 

до вул. П.Мирного) передано на експертизу. 

Розроблено Програму модернізації 

дорожньої інфраструктури міста Івано-

Франківська на 2012-2015 роки, яка 

затверджена рішенням міської ради від 

07.03.2013р. №986-34. 

Оновлено матеріально-технічну базу КП 

"ДРЕУ", зокрема за грантові кошти було 

придбано пилосос "Джонсон" вартістю 1,7 

млн.грн. 

Здійснено капітальні ремонти наступних 

вулиць та технічних засобів регулювання руху: 

- по об’єкту "Капітальний ремонт вул. 

Шевченка" повністю завершено роботи з 

влаштування дорожнього покриття та 

тротуарів на суму 7423,7 тис.грн. 

- здійснено розмежування транспортних 

потоків на перехресті вул. Вовчинецька-

Деповська-Сагайдачного та встановлено 

новий світлофорний об'єкт на суму 113,3 

тис.грн. 

- здійснено реконструкцію існуючих 

світлофорних об’єктів на суму 147,5 

тис.грн, зокрема: на перехресті вул. 

Галицька-Дністровська, Незалежності-

Залізнична-Шухевичів, Короля Данила-

Романа Гурика-Володимира Великого, 

Івасюка-Стуса, Петлюри (АЗС "ККО"). 

 В 2015 році на розбудову й модернізацію 

дорожньо-транспортної інфраструктури 

міста, а саме утримання (експлуатація), 

поточний та капітальний ремонт, 
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реконструкцію, будівництво доріг 

використано кошти в сумі 92572,7 тис.грн. 

(в тому числі 4201,8 тис.грн. на погашення 

зареєстрованої кредиторської 

заборгованості в УДКСУ в м. Івано-

Франківську станом на 01.01.15р. та 5000 

тис.грн. субвенція з Державного фонду 

регіонального розвитку на реконструкцію 

вул. Дудаєва). 

Зокрема завершено будівельно-монтажні 

роботи по наступних об'єктах: капітальний 

ремонт вулиць Промислової (завершені 

роботи зі встановлення бордюрів та 

влаштування основи під асфальтобетонне 

покриття, влаштування верхнього шару на 

ділянці від вул.Надрічної до 

вул.Ушинського), Угорницької; вибірковий 

капітальний ремонт вулиць Деповської, 

Йосипа Сліпого, Сагайдачного, 

Кисілевської, Галицької (від вул.Василіянок 

до вул.Витвицького). Завершений 

вибірковий капремонт вул.Хіміків. 

Крім того, проводився поточний ремонт 

вулиць: В.Стуса, Галицька, Дем’янів лаз, 

Шпитальна, Вовчинецька, Гетьмана 

Мазепи, Є.Коновальця, М.Грушевського, 

Старозамкова,  Автоливмашівська, 

О.Довженка, Військових Ветеранів, 

Ясінських, Рівна, Простора, Тисменицька та 

Івасюка. Проведено поточний ремонт 

дороги до полігону ТПВ.  

За 2015 рік по спеціальному фонду міського 

бюджету освоєно 114,8 млн.грн. 
Проведено вибірковий капітальний ремонт 

56 прибудинкових територій та 

міжбудинкових проїздів , освоєно 16,7 

млн.грн. 

С.2.2. Будівництво об’їзних - Отримати фінансування з Міська рада,  2011- Діючим генеральним планом передбачені 
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доріг бюджетів різних рівнів в рамках 

Угоди щодо регіонального 

розвитку Івано-Франківської 

області між Кабінетом Міністрів 

України та Івано-Франківською 

обласною радою на 2011-2015 р.р. 

для будівництва магістральної 

автодороги вул. Івасюка – р. 

Бистриця Солотвинська (міст) – с. 

Клузів – Галицьке шосе. 

- Опрацювати з обласною 

державною адміністрацією та 

службою автомобільних доріг 

України в Івано-Франківській 

області питання щодо розробки 

проектно-кошторисної 

документації для будівництва 

об’їзних доріг на засадах 

державно-приватного партнерства. 

- Звернутися в Кабінет 

Міністрів України щодо 

вирішення питання передачі 

міських об’їзних доріг на баланс 

ДП "Івано-Франківський 

облавтодор" ВАТ "ДАК 

"Автомобільні дороги України". 

управління капітального 

будівництва,  

управління архітектури і 

містобудування,  

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку. 

2015рр. об'їзні дороги. В скоригованому генплані 

буде передбачено будівництво об'їзних 

доріг, мостів, шляхопроводів тощо. 

Проектно-кошторисна документація на 

будівництво магістральної автомобільної 

дороги вул. Івасюка - р.Бистриця 

Солотвинська (міст) - с.Клузів- Галицьке 

шосе передана на експертизу в філію ДП 

"Укрдержбудекспертиза" "Укрдордержбуд-

експертиза". У 2015 році інвестиційний 

проект "Будівництво магістральної 

автомобільної дороги вул. Івасюка - 

р.Бистриця Солотвинська (міст) - с.Клузів- 

Галицьке шосе" розроблено та 

зареєстровано на он-лайн –платформі 

Мінрегоінбуду як такий, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку у 

2016 році. За попередніми даними вказаний 

проект пройшов конкурсний відбір. 

С.2.3. Впровадити 

Комплексну схему 

організації дорожнього руху 

у місті 

- Забезпечити розробку і 

впровадження Комплексної схеми 

організації дорожнього руху в 

місті. 

- Розробити перспективний 

план пасажирських перевезень на 

території Івано-Франківської 

міської ради  на 2012-2016 роки. 

- Відкрити маршрут 

муніципального автотранспорту 

"Мікрорайон "Пасічна" – 

Опришівці". 

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку;  

відділення ДАІ 

2012-

2015рр. 

Розроблено Програму модернізації 

дорожньої інфраструктури міста Івано-

Франківська на 2012-2015 роки, яка 

затверджена рішенням міської ради від 

07.03.2013р. №986-34. 

Розпочато реалізацію проекту з розробки 

концепції стійкого транспортного 

планування м.Івано-Франківська, який 

співфінансується Німецьким товариством 

міжнародного співробітництва (GIZ) в 

рамках програми "Developp-Green Cities". У 

рамках проекту партнерства з підтримки 



 49 

- Створити автоматизовану 

систему контролю за роботою 

міського пасажирського 

транспорту 

розвитку DREBERIS та PTV надаватимуть 

підтримку та консультаційну допомогу 

місту Івано-Франківську у створенні 

інструментів для транспортного 

планування, а також підвищення рівня 

компетентності та посиленні місцевих 

структур у цій сфері. 

У 2015 році розпочато реформу системи 

громадського транспорту, а саме: обладнано 

всі автобуси GPS-трекерами, запроваджено 

видачу квитків за проїзд та обов’язкову 

форму для водія, створено на базі 

Департаменту комунального господарства, 

транспорту і зв’язку диспетчерський пункт 

моніторингу роботи громадського 

транспорту міста. 10 червня запущено 

загальнодоступний сайт моніторингу руху 

громадського транспорту Dozor (http://iv-

frankivsk.dozor-gps.com.ua/).  

GPS-дані про рух громадського транспорту 

відображаються на сервісі EasyWay 

(http://www.eway.in.ua/ua/cities/frankivsk/rout

es), який надає інформацію про всі 

маршрути та зупинки громадського 

транспорту, допоможе підібрати зручний 

маршрут з урахуванням фінансових та 

часових затрат, а також прокладе 

найкоротший автомобільний шлях. Проект 

EasyWay також пропонує безкоштовний 

мобільний додаток для Android та IOS, 

віджет-систему. Мешканці міста можуть 

моніторити рух громадського транспорту на 

обох сайтах. 

Розроблено нову схему руху та 

вдосконалено існуючу мережу громадського 

транспорту, яка почала функціонувати з 

01.01.2016 року.  

За 2015 рік автомобільним та тролейбусним 

http://iv-frankivsk.dozor-gps.com.ua/
http://iv-frankivsk.dozor-gps.com.ua/
http://www.eway.in.ua/ua/cities/frankivsk/routes
http://www.eway.in.ua/ua/cities/frankivsk/routes
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транспортом міста надано послуги 55,8 млн. 

пасажирів, у тому числі тролейбусним 

транспортом скористались 14,4 млн. 

пасажирів, що на 1,4% менше від обсягів 

попереднього року.  

 

С.2.4. Облаштувати 

велосипедні доріжки 

- Розробити схему 

велосипедного руху вулицями 

міста з обмеженим рухом 

транспорту, врахувавши 

можливість облаштування таких 

доріжок на тротуарах. 

- З метою популяризації 

здорового способу життя створити 

велоінфраструктуру в місті 

(паркінги, спеціально обладнані 

місця для паркування біля 

громадських закладів), 

запропонувати туристичним 

фірмам відкрити велопрокатні 

пункти. 

- Запровадити, як пілотний 

проект, окремі веломаршрути. 

- Створити новий 

туристичний продукт, який дасть 

можливість гостям міста 

ознайомитися з визначними 

архітектурними пам’ятками міста 

на екологічно безпечному виді 

транспорту. 

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку;  

управління капітального 

будівництва,  

управління архітектури та 

містобудування 

2011-

2015рр. 

Генеральним планом міста та проектом 

реконструкції вул. Шевченка буде 

передбачено влаштування мережі 

велосипедних доріжок на території міської 

ради. 

Для розвитку та популяризації велосипед-

ного руху  першочерговим і найважливішим 

є планомірне будівництво мережі велосмуг 

та велосипедних доріжок. Зокрема, на 

завершальній стадії будівництво першої 

магістральної велосипедної доріжки з 

реверсним рухом по вул. Набережній ім. 

Василя Стефаника. Інший важливий 

напрямок, на якому ведеться будівництво 

велодоріжки — це вул. Галицька. 

Практично повністю виконано роботи по 

непарній стороні вулиці (на ділянці від вул. 

Новгородської до вул. Військових 

Ветеранів). У 2016 році планується 

продовжити роботи і з'єднати велодоріжку з 

Набережною ім.В.Стефаника. Крім того, 

ведуться роботи з проектування 

односторонньої велодоріжки по іншій 

стороні вул. Галицької. Також, на 

перехрестях вул. Галицької з бічними 

вулицями планується встановлення вело-

світлофорів. Окрім будівництва 

велодоріжок проводиться робота з 

влаштування велосмуг та велопереїздів. 

С.2.5. Забезпечити розвиток 

контактної мережі та 

оновлення рухомого складу 

‐ Здійснити будівництво 

тролейбусних ліній: 

- Європейська площа - 

Управління капітального 

будівництва,  

ДКП "Електроавтотранс" 

2011-

2015рр. 

Рішенням міської ради від 29.12.2011р. 

№537-18 затверджена Програма розвитку 

комунального транспорту м.Івано-
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електроавтотранспорту, як 

найбільш екологічно 

безпечного виду 

громадського транспорту 

вул.Є.Коновальця- вул.С.Пелюри 

– кільце вул.В.Чорновола з 

будівництвом тягової підстанції 

№12; 

- кільце вул.В.Чорновола – 

вул.О.Довженка – кільце 

вул.Гетьмана Мазепи; 

- на вул.Симоненка 

Франківська на 2012-2016 роки, в якій 

передбачено закупівлю 30 тролейбусів.  

З метою розвитку комунального транспорту, 

покращення якості перевезення пасажирів 

відбулося оновлення рухомого складу 

підприємства. У міському бюджеті на 2015 

рік на придбання рухомого складу для ДКП 

"Електроавтотранс" загалом передбачено 

2,5 млн. грн. Вже придбано один вживаний 

чеський тролейбус моделі "Skoda 15Tr" та 

одинарний тролейбус "Skoda 14Tr", а також 

запчастини для них. Варто зазначити, що 

шляхом придбання капітально 

відремонтованих тролейбусів, що вже були 

в експлуатації за кордоном, йдуть більшість 

трамвайно-тролейбусних управлінь 

України. 

Триває робота щодо реалізації проекту, який 

передбачає закупівлю рухомого складу КП 

"Електроавтотранс" в кількості 20 одиниць 

та будівництво тягової підстанції і нової 

контактної лінії від Площі Європейської до 

АС-3 на умовах кредитування 

Європейського банку реконструкції і 

розвитку.  

С.2.6. Здійснити будівництво 

у місті автопаркінгів (у тому 

числі підземних) та 

підземних переходів 

- Опрацювати можливість 

здійснення будівництва підземних 

автопаркінгів на території 

існуючих гаражно-будівельних 

кооперативів. 

- Розробити проектно-

кошторисну документацію та 

здійснити пошук можливих 

інвесторів для будівництва 

підземних переходів: 

- на вул. Дністровській; 

-на вул. Галицькій (в м-ні 

Пасічна); 

Міська рада,  

управління архітектури та 

містобудування,  

управління капітального 

будівництва 

2012-

2015рр. 

Рішеннями сесії міської ради від 

14.05.2013р. №1069-35 та №1070-35 ТОВ 

"Станіславтрансбуд" та ТОВ "Лекс Сервіс 

Центр" дано дозвіл на укладення договорів 

суперфіцію для будівництва в т.ч. підземних 

пішохідних галерей. Генеральним планом 

с.Вовчинця визначені місця перспективного 

будівництва автопаркінгів. 
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-на вул. Привокзальній. 

С.2.7. Сприяти розвитку 

логістичних парків та 

вантажних терміналів на 

виїздах з міста 

- Вивчити доцільність 

створення логістичних центрів на 

базі існуючих незадіяних 

промислових та інших територій. 

- Підготувати інвестиційні 

пропозиції щодо створення 

логістичного парку та 

облаштування вантажних 

терміналів. 

- Здійснити пошук 

інвесторів. 

Міська рада,  

управління архітектури та 

містобудування,  

управління капітального 

будівництва 

2012-

2015рр. 
Розробниками генерального плану міста 

буде опрацьовано можливість спорудження 

логістичного центру та вантажних 

терміналів. 

Стратегічна ціль С.3. 

Удосконалення системи 

медичного обслуговування 

    

С.3.1. Підвищити рівень 

профілактики, лікування 

важких та інфекційних 

захворювань 

- Провести комплекс 

попереджувальних заходів з 

недопущення спалахів 

інфекційних захворювань 

кишкової групи та інших груп. 

- Забезпечити модернізацію 

лабораторій санітарно-

гігієнічного та епідеміологічного 

відділів міської санітарно-

епідеміологічної станції. 

- Покращити матеріально-

технічну базу лабораторій 

ветеринарно-санітарної 

експертизи на ринках міста. 

- Проводити соціальну 

рекламу щодо попередження 

спалахів інфекційних 

захворювань.  

- Забезпечити ефективну 

роботу відділення малоінвазивної 

та реконструктивної хірургії, в 

тому числі ввести в дію ангіограф 

для проведення інтраваскулярних 

Центральна міська 

клінічна лікарня,  

Івано-Франківська міська 

санітарно-епідеміологічна 

служба,  

управління ветеринарної 

медицини у м.Івано-

Франківську,  

фінансове управління 

2011-

2015рр. 

Не допущено спалахів інфекційних хвороб 

кишкової групи. 

синдромі – 257. 

Безкоштовними медикаментами забезпе-

чувалися пільгові категорії дитячого 

населення міста (діти-інваліди, діти-сироти 

та позбавлені батьківського піклування, діти 

з багатодітних сімей, діти хворі епілепсією) 

на суму 825 600,0 грн. з міського бюджету, 

та 726 730,5 грн. з державного бюджету. 

Передано в лікарню з державного бюджету 

вакцин на суму 957073,49 грн. 

У 2015 році проліковано 1043хворих, 

виконано 689 коронарографій(у 2,5 рази 

більше ніж у 2014році). Вмього за рахунок 

державного бюджету отримано 

імунобіологічних препаратів на суму 

2252,5тис.грн. 

Продовжувалась робота щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази лікувально-

профілактичних закладів. За рахунок різних 

джерел фінансування придбано 

діагностичної і лікувальної апаратури, 
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операцій на серці, що дасть змогу 

покращити ранню діагностику і 

вдосконалити лікування хворих з 

серцево-судинною патологією. 

- Стабільно забезпечувати 

вакцинами для первинної 

профілактики та життєво 

необхідними медикаментами 

дітей та дорослих з числа 

декретованих контингентів. 

обладнання та устаткування на суму 901,6 

тис. грн. 

С.3.2. Забезпечити лікарняні 

заклади автономними 

джерелами електроенергії та 

води, перехід на автономні 

газові котельні. 

- Завершити виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на встановлення 

дизельних установок для 

безперебійного постачання 

електроенергії в лікувальних 

закладах: центральній міській 

клінічній лікарні, міській лікарні 

№1, міській дитячій лікарні, 

пологовому будинку. 

- Забезпечити проведення 

тендеру на закупівлю та 

встановлення дизельних 

установок в лікувальних закладах 

міста. 

- Забезпечити лікарняні 

заклади автономними джерелами 

води. 

ЦМКЛ,  

управління капітального 

будівництва 

2011-

2015рр. 

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію для встановлення дизельного 

генератора в ЦМКЛ, у корпусі №5 

встановлено АВР. Виготовлено проектно-

кошторисну документацію 

"Електропостачання адміністративно-

лікувальних приміщень Івано-Франківської 

МКЛ №1." 

Виготовлено технічне завдання на 

влаштування системи АВР в стаціонарі 

міської дитячої клінічної лікарні. 

У 2015 році встановлено генератор у 

корпусі №5 ЦМКЛ. 

У міській клінічній лікарні №1 завершена 

перша черга будівництва 

двохтрансформаторної підстанції для 

забезпечення закладу 1 категорією 

надійності електропостачання.  

С.3.3. Сприяти 

впровадженню інноваційних 

технологій діагностики і 

лікування 

- Розробити за запровадити 

нові комп’ютерні програми 

“Медичної карти стаціонарного 

хворого”, “Амбулаторної карти ” 

та створення “Електронного 

медичного паспорта”. 

- Впровадити в практику 

інноваційні технології 

діагностики і лікування, зокрема: 

в кардіології, нефрології, урології, 

ЦМКЛ 2011-

2015рр. 

За рахунок різних джерел фінансування 

продовжувалась модернізація лікувально-

профілактичних закладів міста. Придбано 

один із найпотужніших діагностичних 

апаратів – динамічний волюметричний 

комп’ютерний томограф. 

Створено і впроваджено комп’ютерну 

програму "Скринінг патології шийки 

матки". 

Введено в експлуатацію станцію на рідкому 
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офтальмології, отоларингології, 

гінекології та травматології. 

- Розробити програму 

модернізації та переоснащення 

обладнанням, устаткуванням 

лікувально-профілактичних 

закладів міста. 

- Створити патогістологічну 

і цитологічну лабораторії . 

- Побудувати нову кисневу 

станцію на рідкому кисні в 

ЦМКЛ. 

кисні в ЦМКЛ. 

В травматологічному відділенні, за 

сприянням та у тісній співпраці з кафедрою 

травматології та ортопедії ІФНМУ, 

продовжуються новітні операції по 

ендопротезуванню кульшових суглобів 

(2013р. – 17, 2014р. – 23) та блокуючого 

остеосинтезу трубчастих кісток (2013 – 20, 

2014р. – 22). 

Розпочато роботи з метою перенесення 

лабораторії і створення на її базі міського 

центру. Розроблено заходи для створення 

сучасної лабораторії відділення 

ультразвукової діагностики та міського 

центру ендоскопії.  

В 2015 році заклади активно працювали над 

впровадженням нових вагомих методів 

діагностики і лікування. За 2015 рік в 

практику охорони здоров’я міста 

впроваджено понад 140 наукових 

пропозицій. 

Особливий розвиток отримали 

малоінвазивні методи. Так в 2015р. всього у 

відділенні малоінвазивних методів 

діагностики та лікування центральної 

міської клінічної лікарні проведено 699 

коронарографій, поставлено 333 стенти, в 

тому числі при гострому коронарному 

синдромі – 219. Серед пролікованих 

пацієнтів мешканцям міста зроблено 273 

коронарографії, поставлено 114стентів, з 

них при гострому коронарному синдромі – 

88. 

В 2015р. в ЦМКЛ відкрито 

приміщення оновленої лабораторії, що дало 

можливість охопити мешканців міста усіма 

необхідними аналізами на 80%. Сюди 

вкладені сотні тисяч гривень: близько 650 
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тис. грн. на капітальний ремонт приміщення 

і  понад 1 млн.грн. вкладено у закупівлю 

нового обладнання. Відкрито після 

реконструкції  офтальмологічне відділення 

ЦМКЛ, на ремонт якого затрачено 745,867 

тис.грн. 

С.3.4. Удосконалити мережу 

закладів охорони здоров’я 

міста 

- Побудувати хірургічний 

корпус ЦМКЛ на вул. Мазепи, 

114. 

- Відкрити філіали 

лікувальних закладів у нових 

мікрорайонах міста, зокрема в 

мікрорайоні "Пасічна" створити 

лікарську амбулаторію та жіночу 

консультацію. 

- Змінити дислокацію 

підстанції №2 станції невідкладної 

швидкої медичної допомоги з 

вул.Січових Стрільців на район 

вул. Бандери - Європейської площі 

та побудувати нові підстанції в 

Калусько-Галицькому та 

Тисменицькому напрямках (як 

пілотні проекти). 

- Забезпечити централізацію 

надання ургентної допомоги 

мешканцям міста на базі ЦМКЛ. 

ЦМКЛ,  

управління капітального 

будівництва 

2011-

2015рр. 

Проектна документація на реконструкцію та 

добудову корпусу №4 Івано-Франківської 

центральної клінічної лікарні по вул. 

Г.Мазепи 114 затверджена розпорядженням 

ОДА від 01.04.13р. №228 

Забезпечується функціонування підстанції 

№4 в мікрорайоні "Пасічна" для надання 

швидкої допомоги мешканцям та 

потерпілим внаслідок аварій на Калусько-

Галицькому напрямках. 

Розроблено технічне завдання проекту 

реконструкції приміщення для відкриття 

лікарської амбулаторії у складі міської 

поліклініки №2 в мікрорайоні "Пасічна". 

Створено на базі приймального відділення - 

відділенння невідкладної (екстреної) 

медичної допомоги, яке на сьогоднішній 

день не має аналогів в Україні, де 

функціонує 6 реанімаційних ліжок.  

У 2015 році відкрито після реконструкції  

офтальмологічне відділення ЦМКЛ, на 

ремонт якого затрачено 745,867 тис.грн. 

Забезпечується функціонування філії 

Угорницької АЗПСМ в с.Микитинці. 

Створено куонкультативну поліклініку в 

ЦЦМКЛ. 

С.3.5. Сприяти відкриттю у 

лікарняно-поліклінічних 

закладах міста 

муніципальних аптек 

- Виготовити необхідну 

документацію для відкриття 

муніципальної аптеки та її філій. 

- Виділити та підготувати 

приміщення, обладнання для 

функціонування мережі 

Міська рада,  

ЦМКЛ 
2011-

2012рр. 
За угодою функцію муніципальної аптеки 

покладено на ТзОВ "Іва-Фарм", яке 

відпускає ліки для пільгових категорій 

населення з націнкою до 15%.  
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муніципальних аптек в усіх 

лікувально-профілактичних 

закладах міста. 

Стратегічна ціль С.4. 

Удосконалення системи 

муніципальної освіти 

    

С.4.1. Сприяти зміцненню 

матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

- Розробити нову Програму 

"Освіта м. Івано-Франківська на 

2012-2015 роки", яка включатиме 

проекти щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази 

закладів освіти. 

- Виконати капітальні 

ремонти приміщень закладів 

освіти за новітніми технологіями, 

які передбачають тривалий 

гарантійний термін експлуатації. 

- Провести комплекс 

енергозберігаючих заходів щодо 

заміни в закладах освіти 

опалювальних систем, 

встановлення автономного 

опалення, заміни вікон тощо. 

Міська рада,  

управління освіти і науки 
постійно В місті реалізовується програма "Освіта", 

яка складається з ряду проектів, значна 

кількість яких передбачає покращення 

матеріально-технічної та навчально-

методичної бази закладів освіти. В рамках 

реалізації проекту "Енергозбереження та 

енергоефективність" проведено заміну 

газового кухонного обладнання на 

електричне (І черга) в СШ №5, капітальний 

ремонт електрообладнання системи 

опалення в ДНЗ №11, капітальний ремонт 

опалювальної системи в ДНЗ №20, 27. 

В рамках реалізації проекту "Старі школи" 

здійснено заміну вікон у ЗШ №19 і 24, 

проведено капітальний ремонт даху (І черга) 

в ДНЗ №16, капітальний ремонт актової 

зали (І черга) у ЗШЛ №23. 

Проведено капітальні ремонти: 

- актового залу в школі - гімназії №3, СШ 

№11; гімнастичного залу ДЮСШ №1, 

спортзалу у СШ № 1;системи опалення 

ПМЛ, СШ №№1, 5, ЗШ № 6, СШ №11, ЗШ 

№№22, 24, 28, Микитинецької ЗШ, ДНЗ 

№№4, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 20, 27, ДЮСШ №1; 

завершується капітальний ремонт системи 

опалення у ДНЗ №15;теплової мережі ЗШ 

№ 3, МЦДЮТ;електрообладнання ЗШС 

ім.Софії Русової, ДНЗ № №3, 

23;електромережі з заміною газового 

обладнання на електричне у ЗШ 

№16;систем опалення та кухонного 

обладнання харчоблоку ДНЗ №6 (1-
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черга);системи водопостачання та 

водовідведення у гімназії №2, ПМЛ, 

СШ№1, ЗШ №9, СШ №11,ЗШЛ №23, ЗШ 

№24, ДНЗ №№ 1, 19, 20, 29;частковий 

ремонт фасаду ЗШ № 7, 8, 12, 15, 17, 21, 

Угорницькій ЗШ, Вовчинецькій ЗШ, ДНЗ № 

10, 29, 24, МДЕС тощо. 

Також проведено частковий капітальний 

ремонт даху гімназії №2, ЗШ №28, ЗШС 

ім.Софії Русової, Вовчинецькій ЗШ, ДНЗ 

№5.  

Проводились роботи, спрямовані на 

зміцнення матеріально-технічної бази 

загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів, зокрема: 

завершено капітальний ремонт другої черги 

ДНЗ №17 "Ромашка", замінено газове 

обладнання на електричне в ДНЗ №6, 

проведено благоустрій території ДНЗ №10, 

33, проведено заміну вікон в ДНЗ №16, 19, 

36, ЗШ №18, гімназії №2, проведено ремонт 

системи опалення в ДНЗ №27, ЗШ №18, 24, 

облаштовано майданчик із штучним 

покриттям в УГ №1, основу майданчика в 

ЗШ №15, проведено капітальний ремонт 

їдальні СШ №11, спортивних залів ЗШ №17, 

19, відремонтовано санвузли в Крихівецькій 

ЗШ, ЗШ №19, 24, утеплено частину фасаду 

ПМЛ, відремонтовано фасад клубу "Дебют", 

відремонтовано ігровий майданчик 

Пластового центру. 

 

С.4.2. Забезпечити 

розширення мережі 

дошкільних закладів 

- Виготовити проектно-

кошторисну документацію та 

розпочати будівництво дитячих 

садків в мікрорайонах "Каскад" та 

"Пасічна". 

- Виготовити проектно-

Управління освіти і науки, 

управління капітального 

будівництва,  

сільські ради, що входять 

до Івано-Франківської 

міської ради 

2011-

2015рр. 

В місті сформовано освітній простір, у 

складі якого 34 дошкільні навчальні 

заклади, з них 1 відомчого підпорядкування, 

при Угорницькій школі-інтернаті 

функціонують 2 дошкільні групи. 

Функціонує 8 закладів компенсуючого типу: 
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кошторисну документацію та 

розпочати будівництво дитячих 

садків у селах міської ради 

Угорники та Крихівці. 

- Розпочати будівництво 

дитячих садків у селах міської 

ради Вовчинці, Микитинці, 

Хриплин. 

3 санаторних, 2 спеціального призначення, 3 

комбінованого типу. 

В ДНЗ та школах-садках на кінець травня 

2015р. виховувались 8654 дитини. 82% 

дітей віком від 2 до 6 років було охоплено 

дошкільними навчальними закладами 

різних типів та форм власності. 

Розширюється мережа приватних груп. 7 

приватних підприємців отримали ліцензію 

на право надання платних послуг у сфері 

дошкільної освіти і відкрили дошкільні 

групи з короткотривалим перебуванням 

дітей (без харчування). Ці групи відвідує 

більше 500 дітей. 100% дітей старшого 

дошкільного віку охоплені різними 

формами підготовки до школи. 

Ввідновлено функціонування ДНЗ №17 

"Ромашка" на 5 груп. Триває будівництво 

ДНЗ в с.Вовчинцях та с.Угорники, 

реконструкція адмінбудинку в ДНЗ у 

с.Хриплин.  
Додатково відкрито дві дошкільні   групи (у 

ДНЗ№ 36 "Віночок" та ЗШС № 3), також 

збільшено наповнюваність груп відповідно 

до рішення сесії міської ради від 

20.06.2013р. № 1126-36 "Про здійснення 

заходів для збільшення мережі дошкільних 

навчальних закладів на 2013-2014 

навчальний рік".  

Реалізовується проект плану розширення 

мережі дошкільних навчальних закладів. 

Завершується капітальний ремонт 

приміщення з метою відкриття ще однієї 

групи у ДНЗ №17 «Казочка». Розпочато 

будівництво дитячого садка в с.Крихівці.  

Відкрито 4 групи в ДНЗ № 17 "Ромашка". 

Триває будівництво трьох дошкільних 

навчальних закладів у селах, які належать 
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до міської ради (с.Вовчинець - 8 груп на 150 

місць, с.Хриплин - 3 групи на 60 місць, 

с.Угорники – на 150 місць ). Вирішено 

питання про повернення приміщення 

колишнього дошкільного навчального 

закладу Львівської залізниці (вул. 

Г.Хоткевича, 11), розроблено проектно-

кошторисну документацію на 

реконструкцію приміщення даного ДНЗ. 

Завершено будівництво дошкільного 

навчального закладу "Вишиванка" у 

мікрорайоні Пасічна (10 груп 190 місць). 

Розпочато будівництво ДНЗ в с.Микитинці. 

С.4.3. Забезпечити належне 

використання в навчальних 

закладах 

високотехнологічних 

інформаційних засобів 

- Оновити навчально-

комп’ютерні комплекси в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

- Забезпечити 

загальноосвітні навчальні заклади 

мобільними мультимедійними 

комплексами. 

Управління освіти і науки постійно Значна увага приділяється питанню 

інформатизації закладів освіти. Вагомою 

складовою інформаційного простору 

навчального закладу є шкільний сайт як 

електронний представник школи в мережі 

Інтернет. Його створення – це перший крок 

до відкритості шкільного навчально-

виховного процесу, що сприяє приверненню 

уваги громадськості, батьків до питань 

формування і реалізації освітньої політики 

школи. Забезпечено функціонування Web-

сторінки управління освіти і науки. 

Готуючись до нового навчального року 

ЗШ № 18, 19, ЗШ №26, Католицька 

ЗШ   обладнали кабінети інформатики для 

учнів початкових та середніх класів. 

З 1 вересня  2015 року розпочався 

завершальний етап впровадження нової 

редакції Державного стандарту початкової 

загальної освіти.   

Виконано ряд заходів щодо інформатизації 

закладів освіти. Загальна чисельність 

комп’ютерної техніки нараховує 956 

одиниць. В інформаційному освітньому 

просторі системи освіти міста діє 14 сайтів. 
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Всі загальноосвітні навчальні заклади міста 

підключені до мережі Інтернет. Педагогічні 

працівники успішно пройшли підготовку з 

комп’ютерно-орієнтованих технологій 

навчання. 

У закладах освіти м. Івано-Франківська 

впроваджена освітня мережа ІСУО 

(інформаційна система управління освітою) 

"Курс. Школа". 

Рішенням міської ради від 28.01.2016р. 

№19-3 затверджено програму "Освіта міста 

Івано-Франківська на 2016-2020 роки", в 

якій передбачено подальші заходи з 

удосконалення системи освіти міста. 

Стратегічна ціль С.5. 

Покращення екологічної 

ситуації у регіоні 

    

С.5.1. Розробити Програму 

охорони навколишнього 

природного середовища 

міста 

- На базі Екологічного 

паспорту міста Івано-Франківська 

завершити розробку Програми 

охорони навколишнього 

природного середовища м. Івано-

Франківська на 2011-2015 роки, як 

інструменту впровадження 

екологічної політики на території 

міської ради. 

- Забезпечити у співпраці з 

екологічними установами надання 

методологічної допомоги 

підприємствам, установам, 

організаціям у здійсненні місцевої 

екологічної політики. 

Управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку,  

екологічні установи 

2011р., 

постійно 

В місті діяла Програма охорони навколишнього 

природного середовища міста Івано-Франківська 

на період до 2015 року. Підприємствам, 

установам та організаціям постійно надається 

методологічна і практична допомога у підготовці 

запитів щодо виділення коштів на реалізацію 

природоохоронних заходів 

На виділення коштів у 2015 році подано 17 

запитів до обласного, 1 запит до 

Державного фонду ОНПС. 

З метою виконання у 2015 році "Програми 

охорони навколишнього природного 

середовища міста Івано-Франківська на 

період до 2015 року" підготовлено і подано 

18 запитів на фінансування 

природоохоронних заходів з обласного і 1 

запит - на фінансування з Державного 

фонду охорони навколишнього середовища.  

За рахунок коштів міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища 

придбано посадковий матеріал для 
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озеленення та проведено заходи з 

озеленення міста. З обласного фонду 

охорони навколишнього природного 

середовища проведено озеленення 

фрагменту території в мікрорайоні 

"Пасічна", проводились роботи з 

будівництва каналізаційного колектора для 

скиду фільтрату з полігону ТПВ на міські 

очисні споруди. Проводились роботи, 

пов'язані з поліпшенням технічного стану та 

благоустрою міських озер (влаштування 

водозабору на річці Бистриця Солотвинська 

для наповнення озера "Німецьке" у 

мікрорайоні Пасічна). 

Розроблено проектно-кошторисну 

документацію на реконструкцію із 

кріпленням дюкерного переходу 

каналізаційного колектора через р.Бистриця 

Солотвинська.   

С.5.2. Підвищити рівень 

"екологічної свідомості та 

екологічної 

відповідальності" громади 

- Забезпечити випуск 

брошур, буклетів, дисків 

екологічного спрямування. 

- Забезпечити демонстрацію 

у ЗОШ фільмів на екологічну 

тематику "День Землі", "День 

довкілля", тощо. 

- Налагодити співпрацю 

міської влади і Церкви у 

збереженні природи, формуванні 

екології душі через уроки 

християнської етики у школах 

міста. 

- Забезпечити участь у 

спільному проекті ПРООН та 

компанії "Кока Кола" "Кожна 

краплина має значення". 

- Сприяти співпраці громади 

з Програмою розвитку ООН 

міська рада, управління 

економічного та 

інтеграційного розвитку, 

управління освіти та 

науки,  

ГО "Центр 

муніципального та 

регіонального розвитку 

"Ресурсний центр" 

постійно В освітніх закладах проводилися екологічні 

конкурси: загальноміський конкурс серед 

учнівської молоді "Чисте місто очима дітей", 

"Казка про воду", "Сталий розвиток очима 

дітей" та інші. 

Підвищенню свідомості школярів щодо питань 

ефективного використання енергоресурсів та 

збереження навколишнього середовища 

сприятиме реалізація проекту GIZ "Енергія в 

школах Івано-Франківська". 

З метою сприяння підвищенню рівня 

обізнаності населення з екологічних питань 

спільно з ГО "Центр муніципального та 

регіонального розвитку – ресурсний центр" 

проведено муніципальний форум сталого 

розвитку; випущено брошури "Водні традиції 

наших предків" та "Як економити воду", 

бюлетень "Чисте довкілля", видано "Місцевий 

план дій поводження із ТПВ" (в Івано-
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"Муніципальна програма 

врядування та сталого розвитку" в 

напрямку покращення умов 

проживання мешканців міста та 

умов навчання дітей у школах. 

Франківську та в м.Бая Маре), "План дій 

поводження із ТПВ для сусідніх міст", 

розміщено 18 публікацій в ЗМІ (ролики на ТВ, 

радіо ролики, стаття в газеті). 

У рамках спільного проекту ПРООН та "Кока-

коли" (за підтримки ТМ „BonAqua”) "Кожна 

краплина має значення" відкрито джерело на 

території міського парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г.Шевченка, облаштовано 

природне джерело по вул. Ленкавського. У 

рамках проекту "Сприяння екологічній 

обізнаності населення з метою виховання 

відповідального ставлення до водних ресурсів, 

як необхідної умови сталого розвитку регіону" 

у приміщенні загальноосвітньої школи-ліцею 

№23 встановлено систему постачання питної 

води та 6 питних фонтанчиків з фільтрами 

загальною вартістю 112 тис. грн.  
Протягом 2015 року забезпечено 

функціонування і наповнення інноваційної 

он-лайн платформи "Екомісто", призначеної 

для залучення громади до вирішення 

проблеми поводження з відходами, 

організації ефективної комунікації 

громадян, комунальних служб, компаній з 

переробки та утилізації сміття і органів 

місцевого самоврядування з питань 

роздільного збирання, вивезення та 

утилізації відходів, ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ, мобілізації громадянської 

активності задля забезпечення чистоти 

довкілля. 

З метою підвищення рівня екологічної 

свідомості мешканців міста, ознайомлення з 

інформацією щодо утилізації відходів та 

прикладами повторного використання 

деяких видів відходів, ознайомлення з 

важливістю сортування побутових відходів 
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5-6 червня проведено фестиваль EcoStyle. 

Під час фестивалю проведено виставку 

"Друге життя відходів", ряд майстер-класів, 

велопробіг та ін. 

На території міського парку культури та 

відпочинку імені Т.Г.Шевченка реалізовано 

проект програми прикордонного 

співробітництва Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна "Управління відходами, 

що біологічно розкладаються, в містах Бая 

Маре (Румунія), Івано-Франківську та 

Коломиї  (Україна)". У 2015 році придбано 

віброверстат для виготовлення будівельних 

блоків з арболіту, які є екологічно чистим 

будівельним матеріалом; трактор та навісне 

обладнання для нього, екскаватор, 2 

деревоподрібнюючі машини, косарку 

роторну, щітку дорожню, причіп 

тракторний двовісний самоскидний, агрегат 

для перевезення води тощо. 

С.5.3. Забезпечити 

збереження і розширення 

площі зелених насаджень у 

місті 

- Передбачити у 

Генеральному плані міста 

збереження і розширення зон 

зелених насаджень. 

- Забезпечити актуалізацію 

та реалізацію програми розвитку, 

збереження і утримання зелених 

насаджень в м. Івано-Франківську. 

міська рада, управління 

економічного та 

інтеграційного розвитку, 

управління земельних 

відносин 

2011-

2014рр. 

У 2015 році висаджено 316 дерев у лунки 

вздовж доріг на вулицях міста. Виконувався 

технічний нагляд за зрізкою дерев на 

території міста ПрАТ «Зелене 

господарство» - виконано зрізку  312 

аварійних дерев. Складено  78 актів на 

видалення зелених насаджень 

С.5.4. Створити систему 

роздільного збору, 

переробки ТПВ та сприяти 

будівництву заводу з 

переробки ТПВ та 

виробництва електроенергії 

- Створити на ринку 

поводження з ТПВ конкурентного 

середовища, що дасть можливість 

зменшити для населення плату за 

вивіз ТПВ. 

- Забезпечити реалізацію 

проекту «Покращення екологічної 

ситуації у місті Івано-Франківську 

та області шляхом запровадження 

технології екологічного збору та 

міська рада,  

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку,  

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку,  

управління земельних 

відносин,  

2011-

2014рр. 

Придбано автомобіль-сміттєзбирач із заднім 

завантаженням для механізованого збору та 

вивезення ТПВ, 6 посилених контейнерів об’ємом 

15 м3 для великогабаритного побутового та 

будівельного сміття, саморозвантажувальний 

автомобіль для їх транспортування, 

механізованого завантаження та розвантаження. 

За рахунок коштів міського бюджету придбано 

для КП "ДРЕУ" вакуумну підмітально-

прибиральну машину. В 2011-2012 роках за кошти 
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переробки твердих побутових 

відходів на основі досвіду міста 

Бая Маре, Марамурешського 

повіту (Румунія)» Програми 

прикордонного співробітництва 

ЄІСП Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна 2007-2013 рр. 

- Розробити стратегічний 

план поведінки з твердими 

побутовими відходами в місті. 

- Налагодити співпрацю з 

підприємцями, які діють на ринку 

вторинних ресурсів. 

- Розробити стратегію 

будівництва сміттєпереробного 

заводу та лінії для сортування 

сміття. 

- Виділити територію не 

менше 1 га для будівництва 

сміттєпереробного заводу. 

- Забезпечити полігон ТПВ в 

с.Рибне інженерною 

інфраструктурою. 

ГО "Ресурсний центр", 

інвестори 

бюджету розвитку проводився капітальний ремонт 

колодязів та робочих карт на полігоні ТПВ. 

Зза рахунок міського фонду ОНПС частково 

виконано реконструкцію мулопроводу на очисних 

спорудах каналізації; здійснювалася очистка 

фільтрату з полігону ТПВ, придбано насосне 

обладнання для перекачування фільтрату з 

полігону ТПВ, встановлено тимчасовий 

трубопровід для перекачування фільтрату з 

полігону ТПВ на міські очисні споруди. 

З метою обліку твердих побутових відходів, які 

надходять на полігон, і створення відповідної бази 

даних придбана і встановлена вага автомобільна 

40ВА1ПМ-9, програмне забезпечення, 2 сонячні 

батареї потужністю 110 та 140 Вт з 

комплектуючими, мініелектростацію загальною 

вартістю 220,43 тис. грн. 

Відповідно до рішення міської ради від 

07.07.2011р. №264-ІІ  надано згоду на передачу в 

суборенду частини земельної ділянки площею 

2,5га для будівництва сміттєпереробного заводу на 

території сільської ради с. Рибне Тисменецького 

району Івано-Франківської області (площі КП 

"Полігон ТПВ"). 

Розроблено техніко-економічне обґрунтування 

проекту державно-приватного партнерства у м. 

Івано-Франківську „Створення системи дегазації 

на полігоні побутових відходів в с.Рибне та 

генерування електроенергії з біогазу. 

У рамках реалізації проекту програми 

прикордонного співробітництва Угорщина-

Словаччина-Румунія-Україна „Управління 

відходами, що біологічно розкладаються, в 

містах Бая Маре (Румунія), Івано-

Франківську та Коломиї  (Україна)” 

придбано для міського парку культури і 

відпочинку ім.Т.Шевченка навісну дерево-

подрібнюючу машину РМ160Т; мінітрактор 
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AGT 830 та порохотяг ИВСТ 63231,001 (для 

механізованого прибирання); розроблено 

кошторисну документацію та проведено її 

експертизу; споруджено згідно з нею 

господарський майданчик в парку ім. 

Шевченка. Загальна вартість придбаного та 

спорудженого у рамках проекту майна у 2014 

році складає 325325 грн. 

Розроблено техніко-економічне 

обґрунтування реалізації шляхом державно-

приватного партнерства проекту 

"Генерування електроенергії з біогазу 

полігону міста Івано-Франківська". 

Упродовж 2015 року зібрано в місті і 

відправлено на утилізацію 25 кг ртутних 

відходів, 120 люмінісцентних ламп, а також 

використані батарейки. 

Однак, через недостатнє фінансування з 

обласного фонду ОНПС не придбано 

вантажний автомобіль–автовишку та 

системи відеоспостереження для міського 

парку культури і відпочинку ім.Т.Шевченка; 

бульдозер для складування твердих 

побутових відходів на полігоні в с.Рибне; не 

виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на будівництво електролінії 

10 кВт до полігону ТПВ в районі с.Рибне. 

С.5.5. Забезпечити 

будівництво та 

реконструкцію водозахисних 

дамб на території міської 

ради для попередження 

загрози повеней 

- Виготовити проектно-

кошторисну документацію та 

розпочати будівництво дамби на 

лівому березі р. Бистриця 

Надвірнянська в районі вул. 

Медичної. 

- Провести реконструкцію 

дамби правого берега р. Бистриця 

Надвірнянська в районі с. 

Микитинці. 

- Виготовити проектно-

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку,  

управління з питань 

надзвичайних ситуацій і 

цивільного захисту 

населення,  

управління капітального 

будівництва 

2011-

2015рр. 

Ппроведено конкурс на закупівлю робіт з 

будівництва об’єкту "Проект землеустрою 

та будівництва комплексу гідротехнічних 

споруд для охорони (захисту) земель від 

підтоплення на території с. Вовчинці".  

Проведено роботи з встановлення 

тимчасового трубопроводу для 

перекачування фільтрату з полігону ТПВ на 

міські очисні споруди. 

Виконано роботи на суму 149,0 тис. грн. та 

проектні роботи щодо будівництва 
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кошторисну документацію та 

розпочати будівництво 

берегоукріплення лівого берега р. 

Бистриця Надвірнянська в м-ні 

Каскад. 

- Провести відновлювальні 

роботи з берегоукріплення 

правого берега р. Бистриця 

Солотвинська в с. Вовчинець. 

лівобережної дамби на р. Бистриці 

Солотвинській на ділянці від 

автодорожнього мосту на вул. Галицькій до 

залізничного мосту на суму 59,0 тис. грн. 

 У місті нараховується 50 захисних споруд 

цивільного захисту, з них 28 – державної 

форми власності, 3 – комунальної, 19 – 

приватної. А також є 7 протирадіаційних 

укриття цивільного захисту. Із 50 захисних 

споруд цивільного захисту 12 готові до 

укриття, 23 – обмежено готові, 15 – не 

готові. 

У 2015 році інвестиційний проект 

«Спорудження лівобережної дамби на 

р.Бистриця на ділянці від автомобільного 

мосту по вул.Галицька до залізничного 

мосту в м.Івано-Франківську. Нове 

будівництво." Розроблено та зареєстровано 

на он-лайн-платформі Мінрегіобуду, як 

такий, що що може реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку у 2016 році.  

Пріоритетна сфера D. Базові галузі переробної промисловості 

Стратегічна ціль D.1. 

Створення системи 

підтримки місцевих 

товаровиробників та 

експорту продукції 

    

D.1.1. Сприяти розвитку 

галузевих кластерів 

- Сформувати ініціативну 

групу, яка об’єднає виробників та 

інших суб’єктів, які погоджуються 

з ідеєю створення кластера та 

приймуть рішення щодо 

подальших дій, підпишуть 

протокол про наміри. 

- Розробити концепцію 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку,  

управління торгівлі, 

переробні підприємства 

2011–

2013 рр. 
Враховуючи складну соціально-політичну 

та економічну ситуацію, що склалася в 

державі та обмежені можливості ведення 

фінансово-господарської діяльності, 

керівниками  підприємств переробної галузі 

міста запропоновано призупинити процес 

створення кластерів до врегулювання 



 67 

проекту кластера, яка б 

враховувала потреби та 

можливості членів кластера в 

конкурентних ринкових умовах, 

доцільність формування кластера 

на певній території, джерела 

формування матеріальної бази. 

- Залучати до створення 

кластерів підприємства області, 

які мають тісні технологічні й 

виробничі зв’язки, є 

постачальниками й споживачами 

продукції один одного. 

- Проводити моніторинг 

діяльності кластерних об’єднань з 

метою сприяння у вирішенні 

проблемних питань їх 

функціонування. 

ситації.  

D.1.2. Нормативно-правова 

та інформаційна підтримка 

розвитку базових галузей 

економіки 

- Проводити навчальні 

семінари з питань змін у 

законодавстві та адаптації їх до 

виробництва, зокрема в 

податковій та митній політиці. 

- Підготувати звернення до 

Івано-Франківської ОДА, Кабінету 

Міністрів України щодо внесення 

змін і доповнень до нормативно-

правових актів з метою розвитку 

базових галузей промисловості та 

підтримки експортноорієнтованих 

підприємств міста. 

- Проводити засідання 

Дорадчої ради з обговорення та 

аналізу проблемних питань 

розвитку переробної галузі та 

розробити пропозиції щодо 

прийняття, внесення змін і 

доповнень до місцевих 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, Державна 

податкова інспекція в м. 

Івано-Франківську, 

Міський центр зайнятості, 

переробні підприємства. 

постійно З метою покращення роботи промислового 

комплексу і популяризації виробів 

підприємств міста виконкомом Івано-

Франківської міської ради організовується 

проведення засідань Дорадчої ради, на яких 

намічаються заходи, спрямовані на 

розширення кооперації між промисловими, 

комунальними підприємствами, 

бюджетними організаціями та установами 

міста і області, передбачається участь 

підприємств у виставках-ярмарках, 

презентаціях, семінарах, тренінгах та інших 

акціях. Окремо обговорювалось питання 

електронного адміністрування податку на 

додану вартість, за підсумком чого було 

направлено листа Прем’єр-міністру України 

з проханням відтермінування введення  цієї 

процедури і необхідності обговорення його 

в широких бізнесових колах.  

З метою вивчення проблемних питань в 
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нормативно-правових актів. 

- Провести оглядові візити на 

підприємства міста. 

роботі підприємств заступником міського 

голови, начальником та працівниками 

управління економічного та інтеграційного 

розвитку здійснюються оглядові робочі 

візити на підприємства міста. 

Зокрема проведено засідання Дорадчої ради 

за участі представників Івано-Франківської 

митниці, ДПІ в м.Івано-Франківську, 

обговорено питання імпорту сировини через 

кордон, надано роз’яснення згідно норм 

чинного митного, податкового 

законодавства, а також розглянуто підсумки 

роботи промислових підприємств. Під час 

спільного засідання з Радою підприємців в 

травні за участі представників Івано-

Франківського військового комісаріату 

обговорено питання проведення 

мобілізаційних заходів по місту, як 

наслідок, високу плинність кадрів на 

підприємствах та нестачу кваліфікованих 

працівників.  

D.1.3. Розширити у місті 

фірмову торговельну мережу 

підприємств переробної 

галузі 

- Виробити спрощений 

механізм надання дозволів і 

відведення земельних ділянок для 

відкриття фірмових магазинів, 

торгових павільйонів, пересувних 

торгових місць. 

- Сприяти місцевим 

товаровиробникам в реалізації 

продукції на продовольчих ринках 

міста. 

управління архітектури та 

містобудування,  

управління земельних 

відносин,  

відділ дозвільно-

погоджувальних 

процедур,  

переробні підприємства 

2011-

2012рр. 

З метою збільшення реалізації товарів 

місцевих виробників виконком міської ради, 

у тому числі управління економічного та 

інтеграційного розвитку всебічно сприяє 

промисловим підприємствам щодо 

функціонування та розширення кількості 

об’єктів мережі фірмової торгівлі, а саме: 

- забезпечення необхідних умов торгової 

мережі власного товаровиробника 

обговорено на засіданнях Дорадчої ради; 

- питання виділення місць під малі 

архітектурні форми (МАФ) для здійснення 

торгівлі на території міста вирішуються з 

врахуванням інтересів місцевих 

товаровиробників. 

З метою сприяння місцевим 

товаровиробникам в реалізації своєї 
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продукції традиційно в місті проводиться 

ряд заходів – сезонні місцеві ярмарки, на 

яких виробники харчової продукції 

реалізували продукцію за цінами на 10-15% 

нижчими, ніж в торговельній мережі.  

З метою стабілізації цінової ситуації на 

ринку продовольчих товарів, забезпечення 

соціально незахищених верств населення 

міста соціально значущими продовольчими 

товарами, укладено 4-х сторонній 

Меморандум про співробітництво 

підприємств роздрібної торгівлі та 

підприємств харчової промисловості міста. 

Потягом 2015 року в місті функціонувало 

більше 100 фірмових торгових закладів, де 

здійснювалася реалізація продукції за 

цінами виробника. 

Торгівлю товарами народного споживання в 

місті станом на 01.01.2016р. здійснює 1591 

магазин загальною площею 159 тис.м2 та 

655 підприємств ресторанного господарства 

на 37,2 тисяч посадкових місць. Побутове 

обслуговування населення здійснюється 

через 419 підприємств побуту.  

Впродовж 2015 року торговельна мережа 

міста збільшилась на 15 підприємств 

торгівлі торгівельною площею 1292,5 м2, 14 

підприємств ресторанного господарства на 

902 посадкових місця та 18 підприємств 

побутового обслуговування населення, 

створено додатково 300 робочих місць. 

Для забезпечення населення міста 

сільськогосподарською продукцією, 

продовольчими товарами, насінням та 

саджанцями в місті проведено 5 ярмаркових 

заходів, одночасно на чотирьох ринках 

міста проводяться щосуботні 

сільськогосподарські ярмарки. Всього за час 
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проведення ярмаркових заходів в цьому 

році для мешканців міста реалізовано 

товарів народного споживання на суму 51 

160 тис.грн. 

За участь в ярмарках до міського бюджету 

станом на 01.01.2016р. сплачено 90,5 

тис.грн. 

D.1.4.Сприяти промисловим 

підприємствам у виході на 

ринки інших регіонів та 

збільшенню випуску 

експортноорієнтованої 

продукції 

- Провести наради та 

засідання «круглих столів» з 

переробними підприємствами 

міста з обговорення шляхів 

сприяння діяльності місцевих 

товаровиробників. 

- Надавати консультативну 

допомогу та сприяти вирішенню 

проблемних питань діяльності 

виробників шляхом співпраці з 

Українсько-канадським СП 

"МБЕРІФ Бізнес-центр", 

консалтинговими агентствами. 

- Налагодити постійну 

співпрацю суб’єктів торгівлі та 

виробників харчової продукції, 

сприяти діяльності маркетингових 

служб підприємств. 

- Сприяти просуванню 

продукції місцевих 

товаровиробників на ринки 

області і України шляхом 

розповсюдження інформаційних 

матеріалів про продукцію 

підприємств в міста та торгово-

промислові палати інших 

областей України 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, управління 

торгівлі,  

Івано-Франківська ОДА, 

переробні підприємства, 

заклади торгівлі 

постійно Здійснюється постійне сприяння роботі 

підприємств харчової галузі міста для 

збільшення обсягів продажу товарів 

місцевого виробництва в торговій мережі.  

Значна частина соціально значущих 

продовольчих товарів в асортименті, яка 

виробляється на підприємствах харчової 

промисловості міста, широко представлена 

в супермаркетах та інших торговельних 

закладах. 

З метою популяризації промислового та 

інвестиційного потенціалів міста здійснено 

розповсюдження буклету "Діловий Івано-

Франківськ" та інформаційного компакт-

диску "Європейське місто Івано-

Франківськ" серед торгово-промислових 

палат України, торгово-економічних місій 

посольств України за кордоном та в 

обласних центрах країни.  

На офіційному веб-сайті Івано-Франківська 

регулярно оновлюються інвестиційні 

пропозиції міських підприємств. 

З часу підписання Меморандуму про 

співробітництво підприємств роздрібної 

торгівлі та підприємств харчової 

промисловості міста (січень 2013р.) в 

супермаркетах реалізовано продукції 

місцевого товаровиробника на суму понад 

15 млн.грн. Крім того, можна відзначити 

такі позитивні моменти, як: додаткове 

залучення в 2014 році до підписання 
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Меморандуму супермаркету "Слов’янка" та 

ТОВ "Рознет"; розширення окремих 

асортиментних одиниць продукції ТДВ 

"Полонина" в мережі "Тростянецький", 

"Слов’янка"; покращення взаємовідносин 

супермаркетів з товаровиробниками.  

Для контролю за ходом виконання пунктів 

Меморандуму періодично проводяться 

наради в заступника міського голови, під 

час яких учасники інформуються про 

підсумки співпраці на основі результатів 

проведеного моніторингу наявності місцевої 

продукції в закладах роздрібної торгівлі та 

опитування представників підприємств 

харчової промисловості міста, про стан 

дотримання рекомендацій щодо покращення 

умов співпраці, зокрема своєчасності оплати 

за поставлену продукцію, зменшення сум 

протермінованої заборгованості, сприяння 

наявності та розширенню асортименту 

продукції місцевого виробника в торгових 

закладах міста, полегшення процедури 

введення нових асортиментних одиниць, 

налагодження нових торгових зв’язків з 

мережами роздрібної торгівлі міста, про 

умови, спірні питання договорів поставки, 

необхідність коригування діючих або 

введення нових умов до договору для 

налагодження взаємовигідної співпраці. З 

метою налагодження ефективного діалогу з 

керівниками супермаркетів на місцях 

надіслано звернення до керівників 

центральних офісів мережевих торгових 

закладів щодо сприяння покращенню 

співпраці. 

На офіційному веб-сайті Івано-Франківська 

регулярно оновлюються інвестиційні 

пропозиції міських підприємств. 
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Попри складну внутрішню та 

зовнішньоекономічну ситуацію, інфляційні 

явища в економіці держави в цілому, 

завдяки багатогалузевості промислового 

комплексу міста, наявності у місцевих 

підприємств замовлень, ринків збуту в 

країнах Європейського Союзу (а це понад 

62% експорту товарів в країни ЄС від 

загального обсягу експорту по місту) 

підприємствами переробної галузі у 2015 

році досягнуто збільшення в 2,7 рази обсягів 

реалізації продукції у порівнянні з 

попереднім роком. 

Стратегічна ціль D.2. 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

продуктового сектору 

    

D.2.1. Створити систему 

ефективного впровадження 

інновацій на підприємствах 

продуктового сектору 

- Забезпечити замовлення на 

інноваційну продукцію (у тому 

числі у рамках реалізації 

пріоритетних програм з 

енергозбереження в комунальній 

сфері міста). 

- Забезпечити надання 

середньострокових кредитів зі 

знижкою кредитної ставки тим 

підприємствам, які демонструють 

позитивну динаміку інноваційного 

розвитку. 

- Розробити пропозиції для 

ОДА та Кабінету міністрів 

України щодо законодавчих змін у 

галузі інноваційної діяльності з 

метою надання пільг і стимулів 

підприємствам, які розвиваються 

(зниження податків, 

удосконалення амортизаційної 

політики, розширення джерел 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, управління 

торгівлі,  

суб’єкти господарської 

діяльності 

постійно Виконавчим комітетом постійно 

здійснюється моніторинг діючого 

законодавства України щодо сприяння 

здійсненню інноваційної діяльності. 

Відповідна інформація оперативно 

надається керівництву промислових 

підприємств для використання у своїй 

діяльності. Також керівникам підприємств 

періодично надсилається інформація щодо 

проведення міжнародних та вітчизняних 

виставок інноваційних впроваджень та 

технологій. 
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фінансування). 

- Сприяти налагоджуванню 

співпраці з іноземними 

підприємствами. 

- Створити систему обміну 

досвідом між підприємствами з 

випуску інноваційної продукції та 

запровадження інноваційних 

технологій. 

D.2.2. Маркетинг і 

просування продукції 

місцевого виробництва, 

зокрема, рекламними 

засобами 

- Виходячи з досвіду 

проведення акції «Купуємо Івано-

Франківське — даємо роботу 

Івано-Франківцям», розробити 

оптимальний план проведення 

заходів акції. 

- Надавати  практичну 

допомогу у їх проведенні 

виставково-ярмаркових заходів в 

м. Івано-Франківську. 

- Здійснити аналіз 

результатів та ефективності 

проведення виставково-

ярмаркових заходів. 

- Сприяти налагодженню 

співпраці місцевих виробників 

харчових продуктів з малим та 

середнім бізнесом в сфері торгівлі 

через проведення "Днів відкритих 

дверей" на підприємствах та 

кущових нарад в мікрорайонах 

міста. 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, управління 

торгівлі,  

суб’єкти господарської 

діяльності 

постійно Управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку надано  практичну 

допомогу підприємствам у організації та 

проведенні виставково-ярмаркових заходів 

в м. Івано-Франківську. Здійснюється 

постійний моніторинг профільних веб-

сайтів щодо пошуку нових ідей та форматів 

для проведення акцій.  

Постійно проводиться аналіз ефективності 

проведення виставково-ярмаркових заходів, 

які проводяться в місті. Результати 

висвітлюються на веб-сайті міста.  

Управління всебічно сприяє налагодженню 

співпраці місцевих виробників харчових 

продуктів з малим та середнім бізнесом у 

сфері торгівлі. На забезпечення ефективного 

діалогу та взаємовигідної співпраці 

спрямовані наради по виконанню вимог 

меморандуму про співробітництво. 

З метою популяризації місцевої продукції  

та сприяння місцевому товаровиробнику в 

реалізації продукції проведено ряд 

виставково-ярмаркових заходів, тематичних 

фестивалів. У грудні - січні проводився 

Новорічно-Різдвяний фестиваль до Дня 

Святого Миколая, Нового року та Різдвяних 

свят. До Великодніх свят проведено 

дводенну виставку-ярмарок "Великодній 

кошик". Неодноразово під час ярмарок та у 



 74 

великих торгових закладах міста 

проводилась акція "Купуємо івано-

франківське – даємо роботу 

іванофранківцям". Під час цих заходів 

місцеві товаровиробники харчової галузі 

мали можливість представити мешканцям та 

гостям міста продукцію власного 

виробництва і реалізовували її за цінами на 

10-15 відсотків нижчими, ніж у 

торговельній мережі. Впродовж 2015 року 

івано-франківські підприємства були 

залучені до участі у міжнародній виставці-

ярмарку "ЕКОГАЛА" у м. Жешув, 

Республіка Польща та у Конгресі Ініціатив 

Східної Європи у м. Люблін, РП.  

В рамках проекту "Відновлення 

ковальського мистецтва як одного із 

найстаріших елементів економічного 

зростання", що фінансується з коштів 

Європейського Союзу, в м. Івано-

Франківську  для місцевих 

товаровиробників створено інтернет-сайт - 

Localproducts.if.ua. Метою створення сайту є 

популяризація продукції місцевих 

товаровиробників та створення сприятливих 

умов для розвитку місцевого бізнесу. 

D.2.3. Сприяти створенню 

оптового ринку з реалізації 

сільськогосподарської 

продукції 

- Підготувати перелік 

земельних ділянок, придатних для 

створення оптового ринку. 

- Розробити заходи зі 

створення оптового аграрного 

ринку в місті. 

- Підготувати інвестиційні 

пропозиції щодо створення 

оптового аграрного ринку. 

управління торгівлі, 

переробні підприємства, 

Івано-Франківська ОДА 

2011-

2012рр. 

Вгомий внесок у економічний і соціальний 

розвиток міста дають ринки з реалізації 

сільськогосподарської продукції та товарів 

народного споживання. Протягом 2015 року  

в місті працювало 15 ринків на 4798 

торгових місць, з яких 6 ринків - з торгівлі 

товарами непродовольчої групи (40%), 1 - з 

торгівлі продовольчою групою товарів (7%) 

та 8 ринків - з торгівлі змішаною групою 

товарів (53%).  

Між адміністраціями ринків та суб’єктами 

підприємницької діяльності укладено 1822 
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договори на оренду місць торгівлі, кількість 

торгуючих на ринках становить 3245 осіб. 

Також у звітному періоді відкрито оптовий 

сільськогосподарський  ринок 

"Станіславський" ТОВ "Кінто" на вул. 

Комунальній,3 на 198 торгових місць. 

Пріоритетна сфера Е. Освіта, наукові дослідження та інноваційне підприємництво 

Стратегічна ціль Е.1. 

Стимулювання 

інтелектуального розвитку 

молоді міста та залучення 

її до наукових розробок 

    

Е.1.1. Налагодити програми 

обміну студентами вищих 

навчальних закладів 

поріднених міст 

- Забезпечити інформування 

на офіційному сайті міста про 

відкриті міжнародні програми 

обміну студентами. 

- Організувати прийом в 

місті групи студентів з округу 

Арлінгтон, штат Вірджинія, США, 

як один із практичних кроків в 

налагодженні контактів. 

- Організувати щорічний 

обмін студентами-філологами з 

порідненими містами Румунії та 

Республіки Польща. 

виконавчий комітет 

міської ради,  

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку,  

вищі навчальні заклади 

постійно На офіційному веб-сайті міста, на сайтах 

вищих навчальних закладах постійно 

оновлюється інформація про міжнародні 

програми та умови участі в них. З метою 

налагодження співпраці між владою, 

бізнесом та вищими навчальними закладами 

щодо підготовки та реалізації проектів 

міжнародної технічної допомоги широко 

висвітлюється інформація про оголошені 

міжнародні гранти та конкурси. 

Періодично організовується обмін 

студентами Прикарпатського національного 

університету ім.В.Стефаника з студентами 

Варшавського, Ягеллонського 

університетів, Поморською академією 

(Республіка Польща). У 2015 році – з  

Державною професійною вищою школою 

ім. Якуба з Парадижа, Університетом Маріїї 

Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка 

Польща). 

Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника приділяє особливу 

увагу міжнародній співпраці та постійно 

розширює й удосконалює її роботу. Під час 
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реалізації плану щодо міжнародного 

співробітництва в галузі освіти 

університетом було підписано угоди про 

подвійне дипломування із провідними 

інституціями Республіки Польща, що стало 

свідченням підвищення міжнародного 

статусу університету: 

 з Варшавським університетом, Республіка 

Польща за спеціальністю міжнародні 

відносини; 

з Краківською академією імені Анджея 

Фрича Моджевського, 

Республіка Польща за спеціальністю судова 

адміністрація; 

з Гірничо-металургійною академією імені 

Станіслава Сташіца, 

Республіка Польща за спеціальністю 

інформатика в управлінні; 

з Жешувським університетом, Республіка 

Польща за спеціальностями прикладна 

математика,фізика, філософія та фізичне 

виховання; 

з Державною вищою професійною школою 

імені Якуба з Парадижу в Гожові 

Великопольському, Республіка Польща за 

спеціальністю підприємництво; 

з Педагогічним університетом імені Комісії 

Національної Едукації за спеціальністю 

початкова освіта. 

Протям 2012-2015 років студенти Івано-

Франківського  національного технічного 

університету нафти і газу брали участь в 

програмах обміну та подвійних дипломів з 

навчальними закладами м.Кракова 

(Польща). 

Е.1.2. Сприяти участі молоді 

в міських та міжнародних 

конкурсах, форумах, 

- Залучати студентів вищих 

навчальних закладів міста до 

підготовки проектів на конкурси 

виконавчий комітет 

міської ради,  

управління освіти і науки, 

постійно Щорічно за підтримки управління 

економічного та інтеграційного розвитку та 

Івано-Франківського національного 
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проектах по програмах ЄІСП (європейський 

інструмент сусідства і 

партнерства). 

- Організувати участь 

студентів у мистецьких пленерах, 

фестивалях української культури, 

що проводяться в поріднених 

містах в рамках транскордонного 

співробітництва. 

- Організувати міський 

конкурс “Кращий інноваційний 

підприємницький проект молодих 

вчених міста” з метою підвищення 

мотивації до підприємництва та 

виявлення інноваційних та 

пріоритетних для міста проектів. 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку,  

вищі навчальні заклади 

технічного університету нафти і газу 

проводиться конкурс на кращий 

енергозберігаючий проект на тему 

"Енергоефективність та 

енергозаощадження" серед студентів 

зазначеного ВНЗ та учнів старших класів 

шкіл міста, переможці конкурсу 

нагороджуються грошовими преміями та 

грамотами. 

Прикарпатським національним 

університетом здійснюються наступні 

заходи: 

1) інформування студентів про міжнародні 

програми обміну студентів шляхом 

проведення освітніх ярмарок, зокрема: 

"Освітньої Ярмарки СІЛА", Днів Європи, 

ознайомлення з можливостями навчальних 

програм в Австрії, Німеччині, Республіці 

Польща; 

2) на інтернет-сторінці університету в 

розділі "Міжнародні зв’язки- Міжнародні 

програми" висвітлюються актуальні 

міжнародні програми, участь у Літніх 

Школах та стажуваннях, а також успішні 

практики студентів, що пройшли навчання 

за освітніми програмами, літніми школами. 

Студенти постійно беруть участь у 

мистецьких заходах, міжнародних 

фестивалях та пісенних конкурсах. 

Студенти постійно беруть участь у 

мистецьких заходах, міжнародних 

фестивалях та пісенних конкурсах, зокрема: 

 Міжнародна виставка «Дизайн і 

мистецтво» (Національний музей, 

м. Гданськ (Польща)); 

 Міжнародний мистецький проект 

«TUTEJSI», Республіка Польща, м. 

Свідниця;   
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 Участь в урочистостях 

приурочених 25-ій річниці 

заснування Союзу українців 

Румунії, Румунія, м.Сігет 

Мармурешський;   

 Дні української культури в Латвії, 

Латвія, м. Єлгава; 

 Фестиваль української культури 

«Калина»; 

 Республіка Сербія, м. Сремська 

Мітровіца 

3) Студенти університету також беруть 

участь у міжнародних наукових 

конференціях за сприяння науково-

дослідних проектів, зокрема, проектів за 

фінансування CRDFGlobal (Створення 

науково-навчального центру 

«Наноматеріали у пристроях накопичення 

та генерування енергії» - стажування у 

США), НАТО («Термоелектричні матеріали 

та пристрої для енергозаощадження та 

підвищення безпеки» - участь у наукових 

конференціях у США – ICT-2014, Польщі – 

2014, 2015) та транскордонного проекту 

програми Україна – Румунія – Словаччина – 

Угорщина (поїздки у Румунію, 2014, 2015). 

4) За сприяння наукового парку 

«Прикарпатський університет» у листопаді 

2015 року організовано тренінгові поїздку 

для молодих людей - переможців першого 

конкурсу стартапів у технологічні парки 

при Ягеллонському університеті та Гірничій 

академії у Кракові. 

Стратегічна ціль Е.2. 

Створити систему 

співпраці між наукою, 

освітою та бізнесом. 
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Е.2.1. Налагодити співпрацю 

влади, бізнесу, науки щодо 

підготовки та реалізації 

проектів міжнародної 

технічної допомоги 

- Створити систему 

розповсюдження інформації щодо 

міжнародних грантів, конкурсів. 

- Організовувати семінари, 

зустрічі за участю представників 

малого і середнього бізнесу та 

вищих навчальних закладів з 

метою налагодження співпраці 

щодо підготовки та реалізації 

проектів міжнародної технічної 

допомоги. 

міська рада,  

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку,  

вищі навчальні заклади 

постійно На виконання умов "Угоди мерів щодо 

сталого енергетичного розвитку і захисту 

клімату", до числа підписантів якої 

приєдналося наше місто, спільно з 

ІФНТУНГ підготовлено "Програму сталого 

енергетичного розвитку м. Івано-

Франківська на період до 2020 року", яка 

визначає основні напрямки міської політики 

енергозбереження та енергоефективності, 

організаційних та економічних шляхів їх 

розв’язання. 

Розпочато підготовку спільного з ІФНТУНГ 

проекту щодо системи інтелектуального 

освітлення місць загального користування 

багатоквартирних будинків (SmartLight), 

який  передбачає змішане живлення від 

альтернативних джерел (80%) та із загальної 

мережі (20%).  

Прикарпатським національним 

університетом ім.В.Стефаника постійно 

організовуються семінари, зустрічі за 

участю представників малого і середнього 

бізнесу та вищих навчальних закладів з 

метою налагодження співпраці та реалізації 

проектів МТД. Щомісячно на кафедрах 

фізико-технічного факультету і факультету 

математики та інформатики проводяться 

семінари кращих ІТ компаній міста з метою 

можливості подальшого працевлаштування 

студентів університету. 

У травні 2015 року на базі ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» офіційно 

зареєстровано науковий парк 

«Прикарпатський університет». Основне 

завдання наукового парку – створення 

сприятливого середовища для розвитку 

інноваційного підприємництва, залучення 
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інвестицій, грантових та венчурних коштів 

для реалізації передових бізнес-ідей саме на 

території Івано-Франківська.  

На базі наукового парку «Прикарпатський 

університет» у вересні 2015 році проведено 

перший конкурс статапів, спрямований на 

залучення молоді до інноваційного 

підприємництва та практичної реалізації 

своїх ідей. У грудні 2015 року саме для 

студентів організовано і проведено конкурс 

ідей «Brainstorm+», переможці якого 

матимуть змогу подати свої ідеї для 

реалізації на базі наукового парку, а також 

безкоштовно пройти навчання у бізнес-

школі на базі наукового парку. На базі 

ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» з 2009 

року діє національний контактний пункт 

програми ЄС Горизонт-2020. Особливістю 

роботи контактного пункту є залучення до 

участі у програмах ЄС не лише науковців 

України, але й представників малого і 

середнього бізнесу, про що свідчать 

проведені щорічні (з 2011 року) тренінги та 

науково-практичні семінари. 

За результатами міжнародних наукових 

проектів, реалізованих науковцями 

університету (CRDF Global 2009-2011, 

NATO 2014-2016) налагоджено співпрацю із 

ДП ВО «Карпати» щодо можливості 

практичної реалізації отриманих розробок. 

Е.2.2.Провести 

інвентаризацію наукових 

розробок і сформувати 

механізм діяльності «Фонду 

запатентованих ідей і 

трансферу новітніх 

технологій» 

- Провести інвентаризацію 

наукових розробок. 

- Сформувати базу даних 

наукових розробок, інноваційних 

проектів для розміщення на 

офіційному сайті міста та в 

регіональній базі інноваційних 

міська рада,  

виконавчий комітет 

міської ради,  

вищі навчальні заклади 

2011-

2015рр. 

Щорічно ВНЗ видається Каталог 

інноваційних розробок, в якому наводяться 

описи найбільш перспективних науково-

технічних розробок наукових колективів і 

учених ВНЗ, за кожною розробкою 

вказується можлива галузь використання, її 

інноваційна привабливість, контакти 
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проектів. 

- Розробити концепцію 

створення Фонду запатентованих 

ідей і трансферу новітніх 

технологій. 

розробників. 

У структурі науково-дослідної частини 

Прикарпатського університету 

ім.В.Стефаника функціонують відділ з 

питань інтелектуальної власності та центр 

інноваційної діяльності і трансферту 

технологій, які постійно наповнюють бази 

охоронних документів та інноваційних 

проектів. 

На базі ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя 

Стефаника» проведено процедуру 

інвентаризації об’єктів права 

інтелектуальної власності, що дало змогу 

отримати оцінку вартості наявних патентів 

та, зокрема, внести патенти, як 

нематеріальні активи у статутний фонд 

наукового парку «Прикарпатський 

університет» та створити першу таку 

структуру на Прикарпатті. 

Е.2.4. Створити систему 

стимулювання наукових 

розробок та залучення 

інвестицій в наукові 

дослідження 

- Організовувати 

технологічні ярмарки з метою 

продажу інтелектуальних 

проектів. 

- Розробити систему заходів 

з налагодження співпраці вищих 

навчальних закладів з 

промисловими підприємствами. 

- Організувати системну 

промоцію інноваційних розробок 

та пропозицій шляхом створення 

інформаційної бази за 

пріоритетними напрямками, 

проведення зустрічей, 

конференцій, семінарів, виставок 

досягнень науки та інноваційного 

бізнесу. 

- Сприяти функціонуванню 

міська рада,  

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку,  

вищі навчальні заклади 

2011-

2015рр. 

Виконавчим комітетом спільно з 

Національним технічним університетом 

нафти і газу розроблено проект Плану 

сталого енергетичного розвитку міста Івано-

Франківська. 

Центром інноваційної діяльності та 

трансферу технологій НДЧ 

Прикарпатського університету укладено 

господарський договір з ВО "Карпати" на 

виконання проекту "Формування макетів 

суперконденсаторів на основі 

нанопористого вуглецю та встановлення їх 

експлуатаційних характеристик".  

Ведеться цілеспрямована робота з 

потенційними замовниками щодо реалізації 

інвестиційних проектів і пропозицій 

наукових колективів ВНЗ. 

Популяризація інноваційних розробок і 
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центру трансферу технологій 

(Науково-технологічний парк), 

створеного на базі Івано-

Франківського національного 

технічного університету нафти і 

газу в рамках проекту TEMPUS 

159239, шляхом організації 

зустрічей із потенційними 

інвесторами, спільного подання 

інвестиційних пропозицій, 

направлення зацікавлених у 

інноваційних рішеннях 

підприємств та організацій в 

Науково-технологічний парк. 

пропозицій здійснюється через проведення 

наукових конференцій, участь у виставках 

міжнародного та всеукраїнського рівнів, 

наукових заходах. Прикарпатським 

національним університетом проведено 4 

міжнародні і 9 всеукраїсньких наукових 

форумів. взято участь у 2-х міжнародних 

виставках. 

У 2011, 2013рр. проводились науково-

технічні конференції "Нафтогазова 

енергетика", в рамках яких функціонує 

виставка розробок та технологій (існує план 

на 2015 р). 

В рамках проекту HUSKROUA/1101/194 

"Транскордонна інноваційна мережа 

трансферу технологій" у 2014 році в рамках 

Програми прикордонного співробітництва 

Європейського Інструменту Сусідства та 

Партнерства "Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна 2007-2013" буде створено 

веб-портал для презентації науково-

технічних розробок потенційним 

замовникам 

Функції центру трансферу технологій в 

ІФНТУНГ покладено на ТОВ 

"Нафтогазовий науково-технологічний 

парк". 

У 2013 році на базі ІФНТУНГ відбувся 

міжнародний семінар "Підтримка інновацій: 

Європейський досвід". Семінар 

організований з метою широкого 

ознайомлення з європейським досвідом в 

сфері підтримки інновацій, детального 

розгляду українських реалій в цій сфері, 

вироблення напрямків реформування 

законодавства України та управлінських 

рішень для ВНЗ України в рамках проекту 

TEMPUS 530158 "Підтримка інновацій 
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через вдосконалення законодавства у сфері 

вищої освіти України", що фінансується 

Європейським Союзом. 

В 2014-2015 роках відповідно до 

розпорядження облдержадміністрації від 

04.01.2013 р. № 8 “Про співпрацю 

райдержадміністрацій, виконкомів міських 

рад міст обласного значення з вищими 

навчальними закладами з питань залучення 

науково-технічного потенціалу до 

розв’язання проблем соціально-

економічного розвитку області” 

продовжувалась робота щодо розширення 

зв’язків університету та виконання 

конкретних науково-дослідних та 

прикладних робіт. Завершено 9  прикладних 

науково-дослідних робіт. 

В рамках реалізації заходів, 

спрямованих на імплементацію Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом,  Міністерство освіти і науки 

України проводило Міжнародну науково-

практичну конференцію “Інтеграція 

національної мережі трансферу технологій 

до європейських мереж”, сертифікаційний 

семінар  національної мережі трансферу 

технологій та засідання круглого столу на 

тему “Практичні аспекти участі 

університетів в мережі EEN”. В 2015 році 

підписаний договір з Центром трансферу 

технологій Академії технологічних наук 

України про приєднання Прикарпатського 

національного університету імені Василя 

Стефаника до Національної мережі 

трансферу технологій. 

У 2015р. Прикарпатським університетом за 

результатами першого конкурсу програми 

«Еразмус+» за напрямом KA2: Розвиток 
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потенціалу вищої освіти / Capacity Building 

in the Field of Higher Education виграно 2 

проекти:  

-  561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-

JP-GameHub: University-enterprises 

cooperation in game industry in Ukraine;  

- 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-

JP-Gender Studies Curriculum: A Step for 

Democracy and Peace in EU-neighbouring 

countries with different traditions. А також 

університет приймає участь в програмі 

ERASMUS+ Mobility – Key Action1 

(навчальна мобільність) з такими 

університетами: Ясський університет ім. А. 

Й. Кузи (Румунія), Університет науки та 

технології Лілль I (Франція). Програма 

передбачає співпрацю для взаємного обміну 

студентами та співробітниками вищих 

навчальних закладів на основі укладання 

двосторонніх міжінституційних угод. 

Пріоритетна сфера F. Туризм 

Стратегічна ціль F.1. 

Розвиток туристичної 

інфраструктури та 

створення нових 

туристичних продуктів 

    

F.1.1. Створити нові 

туристичні продукти для 

різних цільових груп 

туристів 

- Розширити мережу 

туристичних маршрутів, в тому 

числі пішохідних, велосипедних 

та автобусних. 

- Забезпечити реалізацію 

Програми зовнішнього освітлення 

"Нічне місто" та "Архітектурна 

підсвітка" з метою розширення 

мережі туристичних маршрутів у 

вечірній час. 

управління архітектури і 

містобудування,  

управління капітального 

будівництва,  

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку,  

управління економічного 

та інтеграційного 

2011-

2012рр. 

Завдяки заходам проекту "Велопарк-історія 

міста на колесах" відкрито прогулянково-

велосипедний маршрут в парку 

ім.Т.Г.Шевченка. 

В складі генерального плану міста, який 

коригується, розроблено історико-

архітектурний опорний план. Вказаною 

документацією вулиця Вірменська 

передбачена як пішохідна зона.  

Проводяться відновлювальні роботи у 
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- Влаштувати пішохідну зону 

на вул. Вірменській, як додаткову 

відпочинкову зону. 

- Провести відновлювальні 

роботи у Фортечному провулку за 

рахунок коштів інвестора. 

- Забезпечити організацію 

турів вихідного дня на 

Вовчинецькі гори. 

- Провести конкурс на кращу 

екскурсію до святкування 350-

річчя від дня заснування міста. 

- Здійснити проект щодо 

відкриття оглядового майданчика 

на Ратуші. 

розвитку Фортечному провулку.  

Вдосконалений велосипедний маршрут туру 

вихідного дня Вовчинецькі гори - Козакова 

долина. 

Проведено конкурс на кращу екскурсію до 

святкування 350-річчя від дня заснування 

міста та визначено переможців, яких 

нагороджено преміями та подяками 

міського голови. 

Здійснюється проект щодо відкриття 

оглядового майданчика на Ратуші. 

Опрацьовується варіант створення музею 

міста в підземеллі Ратуші.  

У 2015 році запропоновано гостям та 

мешканцям Івано-Франківська ще один 

новий туристичний продукт – мобільний  

додаток для смартфонів і планшетів "Івано-

Франківськ для туристів". Продукт 

розроблено спеціалістами виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради за 

підтримки Шведського агентства з питань 

міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) й 

Академії е-врядування Естонії. 

Івано-Франківськ було достойно 

представлене на XV Міжнародному 

туристичному ярмарку "У бік сонця" у 

порідненому місті Ополє (Республіка 

Польща). Майже сто турфірм з усього світу, 

в тому числі з України (Івано-Франківськ), 

Угорщини, Чеської Республіки, Німеччини, 

Хорватії, Індонезії, Польщі представили 

свої туристичні пропозиції.  

F.1.2. Розширити мережу і 

підвищити якість роботи 

сфери послуг 

- Ініціювати здійснення 

реконструкції існуючих готелів та 

мотелів, будівництво нових 

готелів відповідно до рівня 

європейських стандартів. 

- Розробити план заходів з 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, управління 

торгівлі,  

заклади сфери послуг, 

управління архітектури і 

постійно Департаментом містобудування та 

архітектури на підставі рішення 

виконавчого комітету розроблена 

комплексна схема розміщення тимчасових 

споруд, яка буде внесена на розгляд сесії 

міської ради. Це сприятиме покращенню 
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розвитку підприємств 

ресторанного господарства 

швидкого харчування та 

розважальних закладів. 

- Розробити план заходів з 

розвитку підприємств і закладів 

побутового обслуговування. 

- Проводити відкриті 

конкурси з визначення кращих 

підприємств сфери послуг та 

підприємців, зайнятих у цій сфері. 

- Залучати працівників сфери 

послуг до участі у всеукраїнських 

та міжнародних конкурсах. 

- Проводити семінари, 

тренінги для працівників сфери 

послуг із залученням 

міжнародних експертів. 

- Збільшити кількість 

громадських вбиралень у місті. 

містобудування якості у сфері послуг, які надаються 

власникам тимчасових споруд. 

У 2012 році в місті Івано-Франківську 

відкрито чотири нових заклади для 

розміщення туристів та гостей міста: 

хостели "Феномен", "Dream+", "Пілігрим" 

та готель "Фараон". Розширено кількість 

місць одночасного розміщення з 1120 до 

1250. 

У 2013 році відкрито ще  ряд додаткових 

готелей: "Фонтуш", "Бистриця", "Франц" та 

ін .Кількість місць одночасного розміщення 

становить на 01.01.2014р. – 1530.  

Протягом 2015 року в обласному центрі 

функціонувало 20 готелів, 4 мотелі, 1 

хостел, 1 гуртожиток для приїжджих, які 

спроможні розмістити понад 1300 туристів 

щоденно.  

В Івано-Франківську діє 55 суб’єктів 

туристичної діяльності, з яких 11 – 

туроператори, 43 – туристичні агентства і 1 

фізична особа-підприємець, що займається 

виключно екскурсійною діяльністю. 

Фактично в місті зосереджено 55% від 

загальної кількості суб’єктів туристичної 

діяльності Івано-Франківської області.  

F.1.3. Забезпечити створення 

художньої галереї, 

мистецької садиби, 

Прикарпатського етно-

містечка 

- Визначити місце 

розташування художньої галереї 

та мистецької садиби. 

- Розробити необхідну 

технічну документацію. 

- Облаштувати художню 

галерею та мистецьку садибу. 

- Провести ремонт та 

благоустрій майдану 

Шептицького. 

- Встановити пам’ятник 

митрополиту А.Шептицькому на 

міська рада,  

управління культури, 

управління архітектури та 

містобудування,  

управління капітального 

будівництва 

2012-

2015рр. 

Створено етно-містечко та художню 

галерею в мистецько-історичному 

комплексі "Бастіон". 

На виконання заходів проекту ЄС 

"Відновлення ковальського мистецтва як 

одного із найстаріших елементів 

економічного зростання" встановлено 

дерев’яні будиночки в центральній частині 

міста, де проведено "Новорічно-Різдвяний" 

фестиваль за участі місцевих підприємців 

Визначено авторський проект-переможець 

пам’ятника А.Шептицькому. 
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майдані Шептицького. 

- Розробити схему 

розташування Прикарпатського 

етно-містечка. 

У 2015 році проводились дослідження і 

трасування пам’яток давньої 

Станиславівської фортеці та колишнього 

монастиря Тринітарів ( в межах вулиць 

Шпитальна-Вірменська-Старозамкова).  

Також  проводилася робота щодо  

археологічних досліджень навколо Палацу 

Потоцьких, залишків невідомих 

фортифікацій навколо існуючого комплексу 

по вулиці Шпитальній, 5. 

Завершується тотальна фотофіксація і 

укладання та редагування реєстру 

архітектурних пам’яток міста, а також 

формування бази даних про пам’ятки міста. 

27.08.2015р. відбулося відкриття та 

освячення пам’ятника митрополиту Андрею 

Шептицькому, що знаходиться на площі 

Шептицького. В святковому відкритті взяли 

участь предстоятель УГКЦ  Святослав Шевчук та 

учасники Патріаршого Собору,  представники 

влади і громадькості міста. 
F.1.4. Сприяти розвитку 

фестивального туризму 

- Розробити календар 

визначних туристсько-мистецьких 

подій міста. 

- Проводити щорічні 

фестивалі і традиційні дійства 

"Свято ковалів", "Прикарпатський 

вернісаж", "Свято хліба". 

- Включити фестиваль 

"Порто-Франко" до традиційних 

фестивалів, які проводяться у 

місті та розробити нові 

фестивальні заходи. 

- Спільно з туристичними 

компаніями міста поширювати 

інформацію про фестивалі, які 

проводяться в місті. 

управління культури, 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку, туристичні 

компанії 

щорічно Проведено ряд традиційних фестивалів, 

таких як: "Свято ковалів", "Прикарпатський 

вернісаж", "Смак українських Карпат", 

«Свято хліба». 

У 2014 році до вже традиційних 

приєдналися також нові фестивалі, зокрема: 

"Довбушфест"- патріотичне дійство, 

приурочене до Дня Незалежності України, 

"Свято вина та винограду" – покликане 

відновити та популяризувати 

виноградарство на Прикарпатті та 

"Станіславівська мармуляда"- 

театралізоване дійство  з відтворенням 

історичних подій. Розроблено щорічний 

туристичний календар культурно-

мистецьких, спортивних і туристичних 
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заходів, які планується проводити в місті. 

Для ознайомлення з  етнографічними 

особливостями та культурною спадщиною 

міста і області протягом 2015 року 

проведено 6 фестивальних заходів.  

F.1.5. Збільшити кількість 

обладнаних місць для 

паркування туристичного 

транспорту 

- Визначити місця для 

паркування туристичного 

транспорту. 

- Обладнати місця 

паркування туристичного 

транспорту відповідними 

двомовними дорожніми знаками 

та вказівниками 

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку,  

управління культури, 

управління архітектури і 

містобудування,  

управління капітального 

будівництва 

2012-

2013рр. 
Для паркування туристичного транспорту 

затверджено місце біля адміністративного 

будинку по вул. Грушевського, 21; 

домовлено з власником готелю "Надія" про 

можливість паркування даного транспорту  

біля готелю. 

Стратегічна ціль F.2. 

Туристичний менеджмент і 

маркетинг регіону 

    

F.2.1. Розробити 

туристичний бренд міста 

- Створити робочу групу з 

питань розробки туристичного 

бренду міста. 

- Розробити положення про 

проведення конкурсу на 

визначення туристичного бренду 

міста. 

- Провести конкурс на 

визначення туристичного бренду 

міста. 

- Розповсюдити інформацію 

серед спеціалістів туристичної 

галузі для використання у своїй 

діяльності визначеного бренду. 

відділ патронатної 

служби, управління 

економічного та 

інтеграційного розвитку, 

туристичні компанії, 

громадські організації 

2011-

2012рр. 

Для створення позитивного іміджу Івано-

Франківська через просування туристичного 

продукту як на внутрішньому, так і на 

міжнародному ринку туристичних послуг, 

постійно проводиться рекламна кампанія, 

що пропагує місто під брендом: "Івано-

Франківськ - туристичні ворота в Карпати", 

"Туристична столиця Прикарпаття", "Місто 

в центрі Європи". Проводилася 

організаційна робота щодо участі 

туристичних підприємств міста у 

міжнародних виставках, ярмарках, форумах. 

Для туристичних операторів міста та 

споживачів турпродукту розроблено 

щорічний туристичний календар культурно-

мистецьких, спортивних і туристичних 

заходів, які планується проводити в місті. 

F.2.2. Забезпечити видання 

друкованих та рекламних 

матеріалів 

- Підготувати до видання та 

забезпечити друк матеріалів: 

- буклет листівок "Видатні люди 

нашого міста"; 

галузеві управління 

виконавчого комітету 

міської ради 

2011-

2012рр. 

Спільно з ГО "Форумс" видано туристичний 

путівник "Івано-Франківськ" та "12 причин 

відвідати Івано-Франківськ". Крім того, 

видано "Івано-Франківськ. Туристичний 
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- путівник "Івано-Франківськ – 

південні ворота в Карпати"; 

- кольоровий двомовний альбом 

"Пам’ятники та визначні місця 

міста Івано-Франківська"; 

- ювілейні поштові конверти, 

листівки, марки та ювілейну 

грошову одиницю до святкування 

350-річчя заснування міста; 

- нагрудні значки, сувеніри з 

символікою міста. 

путівник", кольоровий двомовний альбом 

"Пам’ятники та визначні місця міста Івано-

Франківська". Видано путівник "Легенди та 

перекази старого Станиславова" 

Встановлені інформаційні щити в парку 

культури та відпочинку ім.Т.Шевченка і на 

міському озері з біографіями видатних 

особистостей нашого міста, цікавих 

історичних подій. 
Національним банком України випущено 

пам’ятні монети "350 років м.Івано-

Франківську" номіналом 10 грн. із срібла і 

номіналом 5 грн. із нейзильберу. 7 травня 

2012 року Укрпоштою введено в обіг 

поштову марку "350 років. Івано-

Франківськ. Станіславів" та проведено 

спецпогашення "Перший день".  

Розроблені нагрудні значки, сувеніри з 

символікою міста. У 2015 році за сприяння 

Європейського Союзу, спільнот з ГО 

"Туристична Асоціація Івано-Франківщини" 

видано презентаційний альбом "там, де 

збуваються мрії. Подорож за перлинами 

Східної Європи", путівник для гостей міста 

"Івано-Франківськ-місто-прогулянка", 

"Фестивалі-2015" та "Мапа туристичних 

атракцій"     

F.2.3.Створити туристичний 

веб-портал регіону 

- Оголосити конкурс на 

кращу розробку туристичного 

веб-порталу міста. 

- Забезпечити розробку, 

функціонування, обслуговування 

та промоціювання туристичного 

веб-порталу. 

відділ програмного та 

комп’ютерного 

забезпечення, управління 

економічного та 

інтеграційного розвитку 

2011р. Інформація про розвиток туризму у місті 

розміщена та постійно оновлюється в 

двомовному режимі на офіційному сайті 

Івано-Франківська www.mvk.if.ua  

F.2.4. Створити систему 

туристичної орієнтації у 

місті 

- Створити систему 

туристичних вказівників на 

території міста. 

- Створити систему 

управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку,  

управління архітектури та 

2011-

2013рр. 

Департаментом містобудування та 

архітектури постійно виконуються та 

погоджуються схеми встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. туристичного 

http://www.mvk.if.ua/
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туристичних вказівників на 

автошляхах, що ведуть до міста. 

- Встановити таблички на 

туристичних об’єктах і пам’ятках 

архітектури. 

- Запровадити в центральній 

частині міста систему доступної 

електронної туристичної 

інформації (інформати) 

містобудування спрямування. 

Встановлено три інформаційні вказівники 

на перехрестях вул.Лепкого-вул.Гаркуші, 

вул. Грюнвальдської- вул. Гаркуші - 

вул.Василіянок - вул.Грушевського, 

вул.Грушевського-вул.Мельничука. 

Розпочато роботу з впровадження в 

центральній частині міста системи 

доступної електронної інформації 

(інфоматів) в рамках проекту 

"Східноєвропейські перлини: створення та 

просування продуктів міського культурного 

туризму" Програми транскордонного 

співробітництва. У рамках проекту 

"Східноєвропейські перлини: створення та 

просування продуктів міського культурного 

туризму в транскордонному просторі" 

Програми транскордонного співробітництва 

Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 рр. 

розроблено Стратегію спільних дій для 

розвитку та промоції міського культурного 

туризму й підписано Меморандум про 

співпрацю з розвитку туризму між 

цільовими містами проекту. Також для 

Івано-Франківська розроблено нові 

туристичні маршрути, розроблено аудіо-

тури п’ятьма мовами: українською, 

польською, англійською, німецькою та 

російською та закуплено пристрої для 

аудіоекскурсій, встановлено інформаційні  

покажчики, надруковано багатомовні 

туристичні путівники, випущено туристичні 

мапи, брошури для промоції міського 

культурного туризму. 

У 2015 році запропоновано гостям та 

мешканцям Івано-Франківська ще один 

новий туристичний продукт – мобільний  

додаток для смартфонів і планшетів "Івано-
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Франківськ для туристів". Продукт 

розроблено спеціалістами виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради за 

підтримки Шведського агентства з питань 

міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) й 

Академії е-врядування Естонії. 

 

Стратегічна ціль F.3. 

Підготовка 

інфраструктури міста до 

проведення фестивальних 

заходів на честь 350-річчя 

заснування міста 

    

F.3.1. Встановити у місті 

пам’ятники та пам’ятні 

знаки 

- Встановити пам’ятник 

Тарасу Григоровичу Шевченку. 

- Встановити пам’ятник 

жертвам політдепортацій та 

молитовної каплички в сквері на 

вул. Грюнвальдській. 

- Встановити пам’ятник 

"Борцям за волю України" на 

перехресті вулиць Горбачевського 

– Калуське шосе. 

- Встановити пам’ятник 

«Руській Трійці». 

- Встановити меморіальну 

дошку Пилипу Орлику на фасаді 

будинку однойменної вулиці. 

- Відновити пам’ятний 

камінь на честь української 

громади міста. 

- Облаштувати некрополь в 

меморіальному сквері. 

- Встановити символічний 

знак у сквері на вул.Страчених на 

місці першої української церкви, 

збудованої 1601 року. 

- Встановити знаки 

міська рада,  

управління архітектури і 

містобудування,  

відділ з питань 

збереження історико-

архітектурної спадщини 

2011-

2012рр. 
Встановлено пам’ятник Тарасу Григоровичу 

Шевченку та символічний знак у сквері на 

вул.Страчених на місці першої української 

церкви, збудованої 1601 року. 

Визначено авторський проект-переможець 

пам’ятника "Руській трійці", який 

встановлено в кінці 2013 року. 

 

Пам’ятний знак Пилипу Орлику у вигляді 

стели встановлено по вулиці Пилипа 

Орлика. 
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ідентифікації міста з ювілейною 

символікою при в’їздах у місто. 

F.3.2. Забезпечити 

відновлення історико-

архітектурних пам’яток 

- Спільно з Івано-

Франківською ОДА вирішити 

питання передачі Палацу 

Потоцьких у власність 

територіальної громади міста. 

- Розпочати реставрацію 

Палацу Потоцьких, спорудження 

на його території музейно-

виставкового комплексу. 

- Провести ремонтно-

реставраційні роботи на 17-ти 

будівлях – архітектурних 

пам’ятках центральної частини 

міста. 

- Провести реконструкцію 

куполів на пам’ятках архітектури. 

- Провести реконструкцію 

приміщень Центрального 

народного дому на вул. 

Т.Шевченка, 1. 

управління архітектури і 

містобудування,  

відділ з питань 

збереження історико-

архітектурної спадщини,  

інвестори 

2011-

2015рр. 

Проведено реставрацію брами Палацу 

Потоцьких. 

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на проведення ремонтно- 

реставраційних робіт на 17-ти будівлях – 

архітектурних пам’ятках центральної 

частини міста та на реконструкцію куполів 

на пам’ятках архітектури. Однак, через 

обмеженість фінансування дані роботи не 

проводились. 

Проведено реконструкцію Центрального 

народного дому на вул. Шевченка, 1. 

Відповідно до Програми охорони 

культурної спадщини на 2012-2015 роки у 

2015 році завершено розробку історико-

архітектурного опорного плану міста Івано-

Франківська, проводились археологічні, 

історико-архітектурні, інженерно-геологічні 

дослідження, обстеження технічного стану 

будинків і споруд, об’єктів благоустрою, 

озеленення та дизайну. 

Спільно з Університетом імені Короля 

Данила Галицького проведено обміри 

близько 70 пам’яток архітектури середмістя 

для підготовки проектів-пропозицій для 

майбутнього доцільного використання їх та 

експлуатації і оздоблення (в тому числі 

доцільної реклами).  

Проводяться дослідження і трасування 

пам’яток давньої Станиславівської фортеці 

та колишнього монастиря Тринітарів ( в 

межах вулиць Шпитальна-Вірменська-

Старозамкова).  

Проводиться робота щодо  археологічних 

досліджень навколо Палацу Потоцьких, 

залишків невідомих фортифікацій навколо 
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існуючого комплексу по вулиці 

Шпитальній, 5. 

Завершується тотальна фотофіксація і 

укладання та редагування реєстру 

архітектурних пам’яток міста, а також 

формування бази даних про пам’ятки міста. 

 

F.3.3. Провести 

реконструкцію міських 

парків та скверів 

- Провести реконструкцію 

парку культури і відпочинку ім. 

Т.Шевченка. 

- Спорудити арочний місток 

через вул. Гетьмана Мазепи в 

районі міського озера. 

- Провести реконструкцію 

скверу на вул. Військових 

Ветеранів. 

- Провести реконструкцію 

скверу на вул. Шухевичів. 

- Провести реконструкцію 

скверу на вул. Грюнвальдській. 

- Провести реконструкцію 

скверу на вул. Молодіжній. 

управління архітектури і 

містобудування,  

управління капітального 

будівництва,  

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку 

2011-

2013рр. 

Архітектурно-планувальним бюро 

департаменту містобудування та 

архітектури розроблено технічну 

документацію на відведення землі, надано 

висновки щодо відведення землі для парків і 

скверів. 

У 2015 році виконано роботи з благоустрою 

8-ми скверів, зокрема на вулицях: 

Чорновола, Хоткевича, Стуса, Паркова, 

Галицька, Івана-Павла ІІ, Вовчинецькій,  

Галицька – Вітвицького (вздовж дамби). 

Освоєно 954,2 тис. грн.     

F.3.4. Провести 

реконструкцію вул. Т. 

Шевченка 

- Забезпечити виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

вул. Т.Шевченка. 

- Провести заміну 

інженерних мереж на вул. 

Т.Шевченка. 

- Провести заміну 

зовнішнього освітлення на вул. 

Т.Шевченка. 

- Провести капітальний 

ремонт дорожнього покриття та 

мощення тротуарів. 

управління капітального 

будівництва,  

департамент 

комунального 

господарства, транспорту і 

зв’язку 

2011-

2012рр. 

У 2012 році на капітальний ремонт 

вул.Т.Шевченка освоєно 2966,779 тис.грн. з 

державного бюджету. У 2013 році роботи 

продовжено, влаштовано телефонну, 

каналізаційну, водопровідну мережі, 

виконано переключення житлових будинків 

до нового водопроводу. Влаштовано ЛЕП-

04, ЛЕП-10. Завершено роботи з 

прокладання кабелів для зовнішнього 

освітлення. Завершуються роботи по 

влаштуванню дорожнього покриття та 

тротуарів, відновленню мощення плиткою в 

парку культури та відпочинку 

ім.Т.Шевченка. 

У 2013 році на капітальний ремонт 

вул.Т.Шевченка з обласного бюджету 
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передбачено субвенції в сумі 3,5 млн.грн., 

надійшло та освоєно 3203,4 тис.грн. 

У 2014 році повністю завершено роботи з 

влаштування дорожнього покриття та 

тротуарів на суму 7423,7 тис.грн. 

 

Стратегічна ціль F.4. 

Підготовка 

інфраструктури міста до 

проведення спортивних 

заходів (у тому числі з 

зимових видів спорту) 

    

F.4.1.Сприяти будівництву 

спортивно-відпочинкового 

комплексу з готелем та 

реконструкції стадіону 

"Рух". 

- Виготовити необхідну 

технічну документацію на 

розбудову спортивно-

відпочинкового комплексу. 

- Будівництво 

чотиризіркового готелю на 300 

місць. 

- Встановити необхідне 

обладнання для повноцінного 

функціонування ЦМС "Рух" та 

інших спортивно-відпочинкових 

споруд. 

міська рада,  

управління архітектури і 

містобудування,  

управління капітального 

будівництва,  

інвестори 

2011-

2015рр. 

З метою відновлення культури спортивно-

оздоровчого відпочинку населення міста 

Івано-Франківська, здійснення 

реконструкції стадіону "Рух", популяризації 

здорового способу життя управлінням 

економічного та інтеграційного розвитку 

спільно з управлінням капітального 

будівництва, департаментом 

містобудування та архітектури, Комітетом 

фізкультури і спорту розроблено проектну 

пропозицію "Будівництво спортивно-

відпочинкового комплексу в м.Івано-

Франківську". 

F.4.2.Розробити інвестиційні 

пропозиції з будівництва 

об’єктів спортивно-

оздоровчого туризму 

- Розробити інвестиційні 

пропозиції з будівництва об’єктів 

спортивно-оздоровчого туризму. 

- Сприяти будівництву у 

місті Палацу спорту. 

- Забезпечити промоцію 

інвестиційних пропозицій шляхом 

розміщення на офіційному сайті 

міста, на тематичних форумах, 

семінарах для пошуку 

потенційних інвесторів. 

комітет фізкультури і 

спорту, управління 

капітального будівництва,  

управління архітектури і 

містобудування 

2012-

2015рр. 

Питанням будівництва у місті Палацу 

спорту займається обласна державна 

адміністрація у співпраці з виконавчим 

комітетом Івано-Франківської міської ради. 

Фахівцями місцевої філії НДІ "Діпромісто" 

розроблено проект будівництва Палацу 

спорту. Зокрема, проект передбачає 

проведення турнірів з футзалу, волейболу, 

баскетболу та гандболу. Майбутня споруда 

має бути пристосована і для проведення 

концертів та різноманітних виставок. Згідно 

з проектом, Палац спорту пропонують 

збудувати поблизу Івано-Франківська в селі 

http://galsports.com/news/futsal/any/page1.aspx
http://galsports.com/news/basketball/any/page1.aspx
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Чукалівка. 

Розпочато реалізацію соціального проекту з 

побудови в місті Академії футзалу за кошти 

інвестора. Вже розпочалося виконання 

домовленостей, укладених між ПАТ 

"Прикарпаттяобленерго" та містом. Сесією 

обласної ради надано дозвіл Івано-

Франківській міській раді на складання 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва 

спорткомплексу.  

У 2014 році здано в експлуатацію сучасний 

ігровий спортивний майданчик з 

синтетичним покриттям розміром 42×22м. 

по вул. Миру,32 (територія стадіону 

"Гірка"), а також встановлено майданчики з 

антивандальними тренажерами в різних 

мікрорайонах міста. 

Протягом 2015 року закуплено необхідний 

інвентар та обладнання для функціонування 

фізкультурно-оздоровчого центру для 

людей з особливими потребами. У травні 

2015 року відбулось урочисте відкриття 

центру, котрий успішно функціонує в місті, 

де займаються 4 групи людей різного віку з 

обмеженими фізичними можливостями. 

F.4.3. Формування сучасної 

інфраструктури зимових 

видів спорту 

-Забезпечити виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації. 

- Затвердити інвестиційний план 

будівництва. 

-Провести будівництво 

спортивних об’єктів (льодова 

арена для проведення змагань з 

хокею з шайбою, фігурного 

катання, ковзанярського спорту, 

керлінгу тощо). 

міська рада, комітет 

фізкультури і спорту, 

управління капітального 

будівництва,  

управління архітектури і 

містобудування 

поч. 

робіт – 

2014 р. 

Враховуючи специфіку зимових видів 

спорту та необхідність для більшості 

спортивних споруд відповідного рельєфу і 

природних умов та відсутність в межах 

міста Івано-Франківська вільних територій 

для будівництва таких об’єктів, 

департаментом містобудування та 

архітектури подано пропозиції щодо 

вишукання таких земельних ділянок в 

приміській зоні. 
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