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  Виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за 2019 рік 

Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

Стратегічний напрям А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу 

Стратегічна ціль А.1. Розбудова бізнес інфраструктури 

Оперативна ціль А.1.1. Розширення 

мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-

акселераторів 

       

1.1.Проведення конкурсу стартапів 

при науковому парку "Прикарпатсь-

кий університет" 

300,0 325,0  325,0 0,0 100% 

Виконавчим комітетом міської ради в червні 

2019 року проведено конкурсний відбір старта-

пів відповідно до "Положення про конкурсний 

відбір стартапів для реалізації у місті Івано-

Франківську". Для участі у конкурсі було пода-

но 23 проекти. Конкурсною комісією затвер-

джено 7 проектів для фінансування за рахунок 

коштів міського бюджету:  

• SMART-аналіз (50 000 грн.) – Сливоцька Та-

мара;  

• заснування молодіжного бізнес-

технологічного ХАБу "IF HAB" (50 000 грн.) 

– Аронець Леся;  

• розумна парасолька (25 000 грн.) – Луцась 

Даниїл;  

• молодіжна дисконтна мережа "Urban cart" (50 

000 грн.) - Корнійчук Анатолій;  

• кнопка шансу (50 000 грн.) - Білінський Ігор;  

• R&D центр по дослідженню кави (50 000 грн.) 

– Бойчук Тарас;  

• портативна та незалежна система для 

розпізнавання, класифікації та обліку об’єктів 

(50 000 грн.) – Петров Ігор. 
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1.2. Створення інкубатору для старта-

пів 
750,0 300,0 0,0 450,0 0% 

Заходи, заплановані на 2018 рік було виконано 

на 70%.  

Заходи розпочнуть-

ся у 2020 році 

1.3. Комплексна підтримка малого та 

середнього підприємництва в Івано-

Франківську шляхом створення місь-

кого кластеру "Система консалтинго-

вих послуг" – "СКП" 

320,0 80,0 0 90,0 0%   

Відсутність співфі-

нансування з місь-

кого бюджету, три-

ває пошук можли-

востей фінансуван-

ня проекту 

Оперативна ціль А.1.2. Створення 

умов для роботи наукових технопа-

рків 

       

1.4. Створення науково-виробничого 

центру з мікроклонального розмно-

ження рослин наукового парку Прика-

рпатського національного університе-

ту  

900,0 300,0 0 90,0 20% 

Продовжувались роботи зі створення науково-

виробничого центру з мікроклонального розм-

ноження рослин на базі ДВНЗ "Прикарпатський 

університет імені Василя Стефаника" та форму-

вання колекції безвірусних стерильних культур 

рослин. 

Відсутність фінан-

сування для побу-

дови теплиці для 

акліматизації рос-

лин 

1.5. Створення відкритого студент-

ського коворкінг-простору 

"Paragraph" 

350,0 0 0 0 100% 

Презентація проекту відбулася 14 листопада 

2018р. в Прикарпатському національному уні-

верситеті ім.В.Стефаника 

 

Стратегічна ціль А.2. Розвиток малого та середнього підприємництва 

Оперативна ціль А.2.1. Впрова-

дження механізмів фінансової підт-

римки розвитку МСП 

       

1.6. Надання фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктам господарювання 

в місті Івано-Франківську  

1500,0 0,0 0 0,0 1% 

Повторно опрацьовано запровадження механіз-

му відшкодування частини відсоткових ставок 

по кредитуванню для малого та середнього під-

приємництва. Підготовлено проект рішення 

"Про внесення змін до Порядку надання фінан-

сово-кредитної підтримки суб’єктам господарю-

вання в місті Івано-Франківську, затвердженого 

Доопрацювання 

механізму надання 

фінансово-кредит-

ної підтримки 
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рішенням міської ради від 30.08.2017р. №218-

15" з врахуванням зауважень та рекомендацій 

Антимонопольного Комітету України 

Оперативна ціль А.2.2. Розробка та 

підтримка діяльності інформаційно-

консультативної платформи для 

МСП 

       

1.7. Інформаційно-маркетингові пос-

луги (в тому числі проведення марке-

тингових досліджень) для суб’єктів 

МСП 

540,0 180,0 0 108,0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

1.8. Ревіталізація промислової зони 

заводу "Промприлад" 
675 000,0 
(уточнений) 

32 400,0 
(уточнений) 

2 366,8 млн 

дол. США 
(кошти інве-

сторів залу-

чені в ІІ 

півріччі 

2019р.) 

7 000,0 50% 

2019 рік — проект підтримав перший системний 

інвестор — українська компанія FinStream.  

Станом на грудень 2019 р. сума залучених 

коштів - $ 5 022 074 

З 2019 по 2024 рік — поступово на решті тери-

торії та приміщень (37 871 м²) проведуть рекон-

струкцію, після чого у них з’являться нові 

функції та оператори. Продовжуються роботи по 

реконструкції у Парасольковому цеху, де на 

початку 2020 року запрацює відкрита майстерня 

Fab Lab та R&D центр "НаноФранківськ". Ста-

ном на кінець 2019 року відремонтована площа 

становить 5 800м². 

 

Оперативна ціль А.2.3. Розвиток 

корпоративної соціальної відпові-

дальності бізнесу 

       

1.9. Центр корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу міста Івано-

Франківська  

210,0 95,0 0 28,5 20% 

Проводиться інформаційна просвітницька кам-

панія із залученням представників МСП щодо 

впровадження принципів корпоративної соціа-

льної відповідальності на їх підприємствах.  

Відсутнє достатнє 

фінансування 

Оперативна ціль А.2.4. Розвиток        
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жіночого підприємництва 

1.10. Івано-Франківськ – місто прогре-

сивних жінок-підприємців 
310,0 140,0 0 42,0 0%  

Відсутнє достатнє 

фінансування 

Стратегічна ціль А.3. Залучення інвестицій 

Оперативна ціль А.3.1. Впрова-

дження комплексної програми за-

лучення та супроводу інвесторів 

       

1.11. Розробка пілотного проекту "Ка-

рта інвестиційних майданчиків" 

м. Івано-Франківська 

490,0 280,0 0 100,0 0%   
Відсутнє достатнє 

фінансування 

Оперативна ціль А.3.2. Залучення 

інвестицій у розвиток пріоритетних 

галузей економіки 

       

1.12. Залучення інвестицій у післяпри-

ватизаційний розвиток ПрАТ "Івано-

Франківський локомотиворемонтний 

завод" 

4 468,0 

11 500,0  
(передбачено 

у міському 

бюджеті) 

0 0  30% 

Встановлено та введено в дію 6 твердопаливних 

котлів. Крім того, закуплено ще 1 котел і 2 газо-

ві котли. Проводиться ремонт приміщень, заміна 

вікон, дверей. Укладено договорів на суму 80,1 

млн грн, а саме із залізницями України на суму 

70,5 млн грн, із заводами, комбінатами та інши-

ми підприємствами – 8,2 млн грн, підприємст-

вами зарубіжних країн - 1,4 млн грн. До кінця 

2019 року заплановано підписати і виконати 

договорів на загальну суму 105 млн грн. Протя-

гом останніх двох років підприємство у 3,3 рази 

збільшило обсяги реалізації робіт, послуг та 

товарів. 

 

Стратегічна ціль А.4. Розвиток пріоритетних сфер економіки міста 

Оперативна ціль А.4.1. Впрова-

дження екологічних стандартів дія-

льності бізнесу, підтримка "зелено-

го бізнесу" 
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1.13. Розробка та впровадження про-

грами зменшення забруднення довкіл-

ля міста підприємствами, що функціо-

нують на його території 

1100,0 50,0 0 0 0%  
Робота не проводи-

лась 

1.14. "Енергетична Академія" 29 000,0 10 000,0 0 3 000,0 0 % 

Відбувається процедура узгодження передачі по 

лінії МОН України. Наступним етапом стане 

розроблення комплекту ПКД для створення по 

побудови проекту "Енергетична Академія" 

Триває пошук мож-

ливостей фінансу-

вання проекту із 

залученням гранто-

вих коштів та кош-

тів міського бю-

джету 

Оперативна ціль А.4.2. Підтримка 

розвитку бізнес-кластерів 
       

1.15. Створення кластерних об’єднань 

як основний елемент економічного 

розвитку міста 

575,0 200,0 180,0  20,0 90% 

Продовжується проведення заходів "Бізнес-

сніданки з міським головою", які мають на меті 

підтримку створення та функціонування класте-

рних об’єднань у різних суспільних та бізнес-

сферах. 

За результатами проведених бізнес-сніданків 

було створено в кожній галузі ініціативні групи, 

які працюють над реалізацією погоджених кро-

ків для підвищення ефективності бізнес-

процесів та створення нових кластерів в місті. 

 

 

1.16. Створення Центру розвитку кла-

стерів (ЦРК) 
1000,0 0 0 1000,0 20% 

Враховуючи те, що проекти "Створення Центру 

розвитку кластерів" і "Створення Дому народ-

них художніх промислів у м.Івано-Франківську" 

є складовими консолідованої проектної пропо-

зиції "Впровадження кластерної моделі розвитку 

народних художніх промислів на Прикарпатті" 

та відсутність виділеного фінансування на їх 

реалізацію, розроблено і подано: 

- субпроект "Створення платформи розвитку  

У зв’язку початком 

реалізації у 2018 

році проекту 

"Створення проект-

но-освітнього 

центру розвитку 

інновацій та інвес-

тицій в регіоні" 

(Агенти змін ПНУ), 
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кластерних ініціатив" на отримання фінансуван-

ня з Фонду сприяння розвитку малих і середніх 

підприємств (ПРОМІС), 

 - розроблено концепцію "Передання китайсько-

го досвіду культурних кластерів для створення 

центру народних художніх промислів в Україні 

(на прикладі Карпатського регіону)", 

- розроблено концепцію проекту "Створення 

платформи розвитку бізнес-навичок у молодих 

людей мистецьких професій" на міжнародні 

грантові конкурси, 

-розроблено проект "Розвиток кластерних ініці-

атив місцевих громад  у туризмі" (подавався на 

Грант для випускників американських програм 

стажування), 

-підготовлено Меморандум про кластерну спів-

працю з організацією Northwest Networks із 

США, одним із партнерів є Івано-Франківська 

міська рада), 

-розпочато створення профілю Кластера народ-

них художніх промислів на European Cluster 

Collaboration Platform, що неможливо заверши-

ти, поки нема підтвердження створеної платфо-

рми на регіональному (місцевому) рівні. 

який став перемож-

цем у рамках секто-

ральної бюджетної 

підтримки Євросо-

юзу, проект щодо 

створення Центру 

розвитку кластерів 

пропонується мо-

дифікувати під 

Платформу, оскіль-

ки є вже приміщен-

ня Центру Агенти 

змін ПНУ, де мож-

ливо поєднати дану 

проектну діяль-

ність. За умови під-

тримки даного на-

пряму, буде запро-

поновано концеп-

цію оновленого 

проекту із перегля-

нутим бюджетом. 

1.17. Підтримка інформаційної діяль-

ності Прикарпатського еко-

енергетичного кластеру 

400,0 100,0 0 30,0 0%  
Відсутність фінан-

сування 

Стратегічна ціль А.5. Розвиток туризму 

Оперативна ціль А.5.1. Створення 

нових якісних туристичних продук-

тів 
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1.18. Travel Around IF 3 860,0 2 260,0 0 678,0 0%   
Відсутність достат-

нього фінансування 

1.19. Розвиток ковальського мистецтва 

в Івано-Франківську 
3 000,0 1 000,0 

616,010 

 
0 100% 

3-5 травня 2019 р. за підтримки та співфінансу-

вання з міського бюджету відбувся XVII міжна-

родний фестиваль "Свято ковалів", в якому взя-

ли участь до трьохсот учасників, 100 з яких іно-

земці. Цього року долучилися румунські, амери-

канські, китайські та молдовські ковалі. 

19-22 вересня у Івано-Франківську вперше від-

булася Асамблея "Кільце ковальських міст Єв-

ропи". 

 

1.20. Створення Дому народних худо-

жніх промислів у м.Івано-Франківськ 
8000,0 8000,0 0 2400,0 1% 

Проекти "Створення Центру розвитку кластерів" 

і "Створення Дому народних художніх промис-

лів у м.Івано-Франківську" є складовими консо-

лідованої проектної пропозиції "Впровадження 

кластерної моделі розвитку народних художніх 

промислів на Прикарпатті"  

Триває пошук мож-

ливостей фінансу-

вання проекту із 

залученням гранто-

вих коштів та кош-

тів міського бю-

джету 

1.21. Розумний туризм в Івано-

Франківську (Smart Tourism) 
580,0 580,0 0 0 100% Реалізовано у 2018 році  

Оперативна ціль А.5.3. Активна 

співпраця влади та туристичного 

альянсу 

       

1.22. Розробка маркетингової стратегії 

міста 
1000,0 250,0 20,0 730,0 100% 

Рішення міської ради від 25.04.2019р. №47-25 

"Про затвердження бренду  міста Івано-

Франківська". 

Рішення міської ради від 16.08.2019р.  №180-28 

"Про затвердження Маркетингової стратегії 

міста Івано-Франківська" 

 

Всього по Стратегічному напряму 

А:  
732 153 68 040  

3507,8 

тис.грн 

та 2655,3 

15376,5    
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

млн 

дол.США 

інвестицій 

Стратегічний напрям В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури 

Стратегічна ціль В.1. Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд міста 

Оперативна ціль В.1.1. Збереження 

та розвиток зелених, рекреаційних 

зон 

       

2.1. Озеленення територій, влаш-

тування клумб та ландшафтна реконс-

трукція 

950,0 470,0 
(уточнений) 

470,0 2268,0 100% 

Проведено реконструкцію клумб на центральній 

алеї міського парку культури та відпочинку 

ім.Т.Г.Шевченка з влаштуванням системи поли-

ву. 

 

2.2. Поліпшення стану каскаду озер в 

міському парку культури та відпочин-

ку ім. Т. Г. Шевченка 

940,0 540,0 0 0 100% Завершено  

2.3. Створення рекреаційної зони на 

основі озера по вул. Дорошенка 
1 540,0 1 140,0 0 1 140,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду кошти на 

виконання робіт не 

виділялися 

2.4. Збереження водойм (озер) на те-

риторії міста 
15 000,0 4 000,0 540,5 3459,5 13,5% 

Влаштування дренажної мережі на міському 

озері (в районі стадіону "Наука"). 

Поточний ремонт переливних мереж міського 

озера та проведення заходів із захисту від підто-

плення територій між центральним міським озе-

ром та відстійником 

 

2.5. Зелений Івано-Франківськ 12 000,0 

 

 

14252,2 
(передба-

чено у 

міському 

9952,0 4300,2 70 % 

З міського бюджету на придбання та садіння 

дерев витрачено 1 308,9 тис. грн, на послуги з 

видалення дерев та корчування пнів (в т.ч. на 

видалення саморослих та самостійних дерев на 

дамбі р. Бистриця Надвірнянська - 4494,7 тис. 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

бюджеті) грн;  на послуги з обрізування дерев -2681,1 тис. 

грн.  Крім того, виконано підготовку квітників 

для посадки квітучих рослин – 47,7 тис. грн та 

надано послуги з садіння дерев і кущів – 636,1 

тис. грн та ін. 

Придбано посадковий матеріал для озеленення 

міста (саджанці дерев та кущів) (субвенція Га-

лицької районної ради) – 260,0 тис.грн. 

Загалом, впродовж року на території міста виса-

джено 1070 дерев та 5675 кущів. 

2.6. Створення пляжних зон у місті 1 800,0 

 

 

 

3694,6 
(передба-

чено в 

міському 

бюджеті) 

 2134,1  1560,5  58% 

Здійснено капітальний ремонт пірсів, сходів та 

інших елементів благоустрою озера на вул. Г. 

Мазепи. Крім того, на міському озері на вул. 

Г.Мазепи,  проведено капітальний ремонт 

станції для човнів  та реконструкцію станції для 

моржів. Здійснено фінансування на утримання 

дамб та відпочинкових зон, зокрема, облашто-

вано відпочинкову зону на міському озері, по-

руч тенісних кортів.   

 

2.7. Створення привабливого пейзажу 

міста 
25 300,0 

 

 

6427,2 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

4290,0 2137,2  67%  

Постійно проводиться: 

-  утримання клумб, газонів, квітників, вазонів, 

молодих дерев, саджанців та інше;   

Здійснено: 

- відновлення газонів на вул. Шпитальній; 

- влаштування газону на вул. Калуське шосе; 

- благоустрій та озеленення прибудинкової те-

риторії біля 8-13 під’їздів на вул. Хоткевича, 54 . 

- влаштування нових газонів на інших 20-ти 

об’єктах. 

 

2.8. Рекреація – здоров’я нації 16 200,0 

 

9597,9 
(передбачено 

в міському 

6630,3 2967,6 69% 

Постійно проводиться: 

- утримання скверів, дитячих та спортивних 

майданчиків;   
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

бюджеті) Проведено роботи з: 

- влаштування міні-скверу на вул. Миколайчука, 

16; 

- встановлення спортивних тренажерів на дитя-

чому майданчику на вул. Ботанічна, 6; 

- облаштування дитячого майданчика з су-

часним штучним покриттям вул. Нац. Гвардії, 

3а; 

- капітальний ремонт скверу на вул. Грюнвальд-

ській; 

Розпочато роботи з капітального ремонту скверу 

на вул. Симоненка, 26, 30 та інші; 

Оперативна ціль В.1.2. Прозоре ко-

ригування містобудівної докумен-

тації та формування правил забудо-

ви центральної частини міста 

       

2.9. Внесення змін до генерального 

плану м. Івано-Франківськ 
1096,4 

(уточнений) 
1096,4 

(уточнений) 
404,0 692,0 100% 

Завершено. Затверджено рішенням міської ради 

від 07.06.2019р.  №137-26 "Про затвердження 

змін до генерального плану м. Івано-

Франківська суміщеного з історико-

архітектурним опорним планом міста" 

 

Оперативна ціль В.1.4. Реставрація 

та відновлення архітектурних 

памʼяток 

       

2.10. Збереження архітектурної спад-

щини: будівлі по вул. Шопена, 1 – 

пам’ятки архітектури місцевого зна-

чення 

750,0 750,0 0 750,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування 

В.2. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії 

Оперативна ціль В.2.2. Впрова-

дження комплексної програми з 

використання енергозберігаючих 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

технологій та альтернативних дже-

рел енергетики 

2.11. Впровадження електричного 

теплоакумуляційного обігріву в будів-

лі ДНЗ №17 "Ромашка" (вул. Вовчи-

нецька, 210) 

2000,0 50,0 0 50,0 0%  

У 2019 році не пе-

редбачені кошти на 

виготовлення тех-

нічної документа-

ції. 

2.12. Встановлення опалення елект-

ротеплоакумуляційного нагріву у ДНЗ 

№6 

999,9 

1 600,0 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

300,0 1 300,0 80% 
Ведуться роботи з капітального ремонту систе-

ми опалення 
 

2.13. Впровадження використання в 

теплоенергетиці альтернативних та 

відновлювальних (сонячна енергія) 

джерел енергії, проведення капіталь-

ного ремонту в системі теплозабезпе-

чення басейну дитячо-юнацької спор-

тивної школи №2. 

2 000,0 50,0 0 0 0%  

У 2019 році не пе-

редбачено коштів 

на виготовлення 

технічної докумен-

тації. 

2.14. Встановлення сонячних панелей 

у спортивних залах КП "Муніципаль-

ний фізкультурно-оздоровчий центр" 

490,0 200,0 0 200,0 0%  
У 2019 році не пе-

редбачено коштів 

2.15. Капітальний ремонт системи 

опалення ЗШ №4 (вул. Південний 

бульвар, 24) 

2 004,7 1 604,7 300,0 500,00 25% Проводяться роботи  

2.16. Капітальний ремонт системи 

опалення ЗШС №3 (вул. Набережна, 

32а) 

1 500,0 1 200,0 0 0 0%  

Впродовж звітного 

періоду кошти не 

виділялися 

2.17. Створення енергонезалежного та 

енергоефективного корпусу Прикар-

патського національного університету 

ім.В.Стефаника 

16722,0 16722,0 0 0 20% 
Утеплено 1 корпус, проводяться роботи з утеп-

леня 2-го корпусу 
 

2.18. Капітальний ремонт навчально-

реабілітаційного центру по 
5 450,61 5 450,61 0 0 100% 

У рамках реалізації проекту "Підвищення енер-

гоефективності об’єктів бюджетної сфери міста 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

вул.Г.Хоткевича, 52А в м. Івано-

Франківську 

Івано-Франківська" роботи завершені  

2.19. Теплі кредити для ОСББ 3750,0 

1 164,8 
(передба-

чено в 

міському 

бюджеті) 

829,2   335,6 71% 

Здійснено компенсацію витрат на виконані ро-

боти двох ОСББ  "Китайська стіна" в сумі 748,9 

тис. грн та ОСББ "Набережна, 32" –   в сумі 80,3 

тис. грн. 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

2.20. Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери міста Івано-

Франківська. 

239100,0 159 540,0  25 750,69 133 789,3 15% 

У рамках реалізації Проекту НЕФКО "Підви-

щення енергоефективності об’єктів бюджетної 

сфери м.Івано-Франківск"а І етап співфінансу-

вання та  ІІ етап кредитні кошти  продовжують-

ся роботи по капітальному ремонту ДНЗ №16 

"Сонечко", ДНЗ №18 "Зернятко", ДНЗ №36 "Ві-

ночок", ДНЗ №23 "Дударик", ДНЗ №33 "Крис-

талик", ДНЗ№ 4 "Калинова сопілка" та  "Навча-

льно-реабілітаційний центр" на вул. Гната Хот-

кевича, ЗШ №8, ЗШ№13, ЗШ №22, Школа-

гімназія №3, ДНЗ №11 "Пізнайко",  ДНЗ№3 

"Бджілка",  ДНЗ №9 "Дзвіночок", ДНЗ № 15 

"Гуцулочка", ДНЗ №27 "Карпатська казка", ДНЗ 

№34 "Незабудка", ДНЗ № 1 "Калинонька". 

По капітальному ремонту ДНЗ №2 "Малятко", 

ДНЗ №20 "Росинка", ДНЗ №30 "Ластівка" про-

ведено тендерні закупівлі. 

Завершено монтажні роботи та проводиться 

пусконаладка по контракту №2/2019 (грантові 

кошти)  ТзОВ "Сервіс котломонтаж-Львів" по 

реконструкції системи опалення в ЗОШ №8, 

ЗОШ №13, ЗОШ №22, ЗОШ №25 і НВК "Шко-

ла-гімназія" №3. 

Завершені  роботи по контракту №4  (грантові  

кошти) "Представництвом "ЕНЕРТЕКС", а саме: 

капітальний  ремонт системи опалення  та вста-

новлення ІТП в шести дитячих навчальних за-

кладах та навчально-реабілітаційному центрі 

(ДНЗ №36 "Віночок" ДНЗ №4 "Калинова сопіл-

ка", ДНЗ №18 "Зернятко", ДНЗ №23 "Дударик" 

ДНЗ №33 "Кристалик", ДНЗ №16 "Сонечко" та 

"Навчально-реабілітаційний центр" на вул.Гната 

Хоткевича).  
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

Оперативна ціль В.2.3. Збільшення 

парку громадського електроавтора-

нспорту 

       

2.21. Розвиток тролейбусного руху у 

місті Івано-Франківську 
550000,0 300 000,0 

156 715, 2  100% 

Закуплено та запущено в експлуатацію 30 авто-

бусів великого класу марки "Богдан" та 12 авто-

бусів турецького виробництва 

 

652 ,2 

тис.євро 

(кредитні 

кошти ЄБРР 

та ЄІБ) 

  

Проведено фінансування по Пакету 1 Контракту 

№UPTF-IFT-1 від 09.08.2018р. (авансовий 

платіж 20% за тролейбус пасажирської моделі 

321 в кількості 22 одиниці, а також набір облад-

нання) 

 

999,9 

тис.євро 

(грантові 

кошти) 

  

Проведено фінансування по Пакету 2 Контракту 

№UPTF-IFT-1 від 09.08.2018р. (авансовий 

платіж 40% за тролейбус пасажирської моделі 

321 в кількості 7 одиниць) 

 

   

 Оголошено тендер на будівництво нової тягової 

підстанції (ТПП-15) потужністю 2*1600 кВА та 

тролейбусної лінії "вул. Гетьмана Мазепи – вул. 

Р. Гурика – Південний бульвар-Північний буль-

вар". 

 

Оперативна ціль В.2.4. Розвиток 

мережі безкоштовних заправок (за-

рядок) для електромобілів 

       

2.22. Розвиток електричної транс-

портної мережі 
840,0 840,0 0 690,0 0% 

В жовтні 2019  року розпочато реалізацію 

проєкту "Транскордонна зелена транспортна 

мереж" в рамках Програми транскордонного 

співробітництва Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна 2014-2020.  

Проведено два засідання робочої групи щодо 

питань встановлення електрозаправок в рамках 

вищезазначеного проєкту. 

Внесено зміни у рішення виконавчого комітету 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

міської ради від 01.09.2016р. №586 «Про ство-

рення тендерного комітету». 

Підготовлено тендерну документацію для про-

ведення процедури відкритих торгів на за-

купівлю електричного приладдя та супутні то-

вари до електричного обладнання (зарядні при-

строї для електромобілів).  

Загальна сума проєкту складає 280 828,95 євро, з 

яких сума гранту - 252 746, 055 євро. Проєкт 

об’єднує  партнерів з Угорщини, Словаччини та 

Румунії, а також 7 міст Західної України. Ос-

новною активністю в рамках реалізації проекту 

стане встановлення 19 електрозаправок (11 з 

яких на території України, 3 – в Івано-

Франківську).  

2.23. Створення громадської ав-

тостоянки з станцією поповнення еле-

ктромобілів у мікрорайоні Пасічна 

2 500,0 2 500,0 0 2 500,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася через 

відсутність фінан-

сування.  

Стратегічна ціль В.3. Модернізація комунальної інфраструктури міста 

Оперативна ціль В.3.1. Модерніза-

ція обʼєктів комунальної інфра-

структури міста, житлового фонду, 

прибудинкової території 

       

2.24. Капітальний ремонт доріг міста 66 000,0 

 

 

13 146,5 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

6 173,3 6 973,2 47% 

Здійснено капітальний ремонт вулиць Гетьмана 

Мазепи (від кільця вул. Набережна ім. 

В.Стефаника до вул. Р. Гурика) 1-ша черга. 

Розпочато роботи з капітального ремонту вул. 

Автоливмашівської. Виготовлено проектну до-

кументацію   на капітальний ремонт вулиць Іва-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

на Павла ІІ, Л. Курбаса, Крушельницької. 

 

2.25. Капітальний ремонт житлового 

фонду міста 
70600,0 18 600,0  9 520,7 9079,3  51% 

 Впроваджені заходи у секторі житлових 

будівель спрямовувались в першу чергу на 

підвищення енергоефективності будівель та 

скорочення споживання енергетичних ресурсів 

житловими будинками. Зокрема, на проведення 

поточних та капітальних ремонтів житлового 

фонду, Департаментом використано 3 203,2 тис. 

грн.  

Проведено роботи з: 

- підвального розгалуження холодного водопо-

стачання, зовнішнього та внутрішнього во-

довідведення у 3-х будинках; 

- капітального ремонту ліфта вул. В. Симоненка, 

24; 

- реконструкції ВРП 0,4 кВ та внутрішніх елек-

тричних мереж житлового будинку вул. Кар-

патська, 14; 

- заміни вікон сходової клітки у 4-х будинках; 

- заміна стояків центрального опалення в 1 бу-

динку; 

Виконані капітальні ремонти: 

- виніс і ремонт електрощитових в 2-х будинках; 

- ремонт приміщень сходових кліток (4 обʼєкти); 

- ремонт шатрових покрівель на 2-х будинках; 

- влаштування дренажу за адресою: О.Довженка, 

11. 

Також виконано роботи з поточних ремонтів, а 

саме: 

- очищення підвальних приміщень (5 обʼєктів); 

- герметизація  вводів інженерних мереж на 6 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

обʼєктах); 

- часткова заміна мереж холодного водопоста-

чання та водовідведення (на 7 обʼєктах). 

2.26. Капітальний ремонт прибу-

динкових територій 
30 500,0 

114 

432,37 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 
 

 

 

38 415,88 76286,49 33,5% 

 Завершено  капітальні ремонтні роботи міжбу-

динкових проїздів та прибудинкових територій, 

зокрема: по вул. Бельведерська, 12-16; по вул. 

Галицькій, 132 корп. 1, корп. 2, корп. 3; по вул. 

С. Петлюри, 1 (зі сторони вул. Сорохтея); по 

вул. Кардинала  Гузаря;  вул. Снігуровича, вул. 

Кисілевської 40-40а-42-40в на вул. на Північно-

му бульварі, 10 , 12, на вул. Коновальця, 121, 

вул. Слави Стецько, 2, на вул. Дорошенка, № 

167 корп. 5, на вул. Г. Мазепи, № 4 корп. 1, на 

вул. І.Павла ІІ, вул. Івасюка, 28-30,  на вул. Бан-

дери, 4-6, на вул. Коновальця, 130А. 

Продовжуються роботи  на території біля буди-

нків №2 на вул. Набережній  ім. В.Стефаника, 

№111 на вул. Галицькій (ясла-садок №19 «Троя-

нда»); по вул..Г.Хоткевича,44-А; біля будинків 

№№ 42,44,46 на  вул. Коновальця;  на Тролейбу-

сна, 14- Целевича,20;  на вул.Коновальця та про-

їзду до будинку №101;  по вул. Івана Павла ІІ, 

12, вул.Миколайчука, 20А, 22-26, вул. Симонен-

ка, 26-28-30,    вул. Вовчинецькій,  на вул. Саха-

рова, 30,       вул. Галицькій буд. №112в,  на вул. 

Незалежності, 152, 152А, на вул. Хоткевича, 

65А, 65, 67, на вул. Симоненка, 9-11-13, на вул. 

Петлюри, 19, 23, 25, вул. Сорохтея, 26, 28б, 30, 

32, вул. Коновальця, 144а. 

Проведено проект по  капітальному  ремонту 

прибудинкової території та міжбудинкового 

проїзду по вул. Сухомлинського  
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

2.27. Реконструкція електричних ме-

реж 
12 000,0 

 

 

11637,7 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

6410,8  5226,9 55% 

Здійснено:  

- капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення для вигулу собак на вул. Мо-

лодіжній, на вул. Млинарській, 40 і 50, на вул. 

Покутської від монастиря до буд. № 40, на вул. 

Тичини, 8А, на вул. Сорохтея, 16, 16а, на вул. 

Марковецькій в с. Микитинці та інші.   

Тривають роботи з влаштування реконструкції 

зовнішнього освітлення міського озера на вул. 

Гетьмана Мазепи.   

 

2.28. Влаштування системи управлін-

ня міським освітленням 
2200,0 - - - - Виконано  у 2018р.  

Оперативна ціль В.3.2. Реконструк-

ція мереж водопостачання та водо-

відведення, міських очисних споруд 

       

2.29. Будівництво лінії обробки мулу 

для м. Івано-Франківська 
327 000,0 180 500,0 0 180 500,0 0%  

Роботи не викону-

ються через відсут-

ність фінансування 

2.30. Будівництво каналізаційної ме-

режі в с. Хриплин Івано-Франківської 

міської ради 

29997,2 
(уточнено - 
кошторисна 

вартість) 

6 004,2 
(передбачено 

в міському 

та сільсько-
му бюджеті) 

2 264,7 3 739,5 38% 

Виконуються роботи з влаштування каналіза-

ційного колектора діаметром 800мм та 600мм по 

вул.Автоливмашівській.  

 

Оперативна ціль В.3.3. Реконструк-

ція котелень міста 
       

2.31. Реконструкція та модернізація 

системи централізованого теплопо-

стачання м. Івано-Франківська 

251 280,0 91 350,0 0 
476 

тис.євро 
65% 

Проведена: 

1.  Реконструкція магістральної теплової мережі 

по вул. Стуса з підключенням споживачів двох 

мікрорайонів вул. Хоткевича, 44а та вул. 

Надвірнянська, 30а – проект завершений. 

2. Реконструкція та модернізація котельні на 

вул. Довга, 68а, із встановленням нового газово-

го котла потужністю 9 МВт з тягодутєвим 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

обладнанням та іншого допоміжного обладнан-

ня котельні – проект на стадії завершення. 

3. Влаштування індивідуальних теплових 

пунктів в багатоповерхових житлових будинках 

та бюджетних закладах міста, теплоносій до 

яких постачається від котелень Дорошенка, 28а, 

Тролейбусна, 40а та ЦТП Надвірнянська, 30, 

Хоткевича, 44а – звіт з оцінки учасників тендеру 

направлений на погодження до Європейського 

банку реконструкції та розвитку. 

4. Провести реконструкцію котельні, що знахо-

диться на вул. Дорошенка, 28а, встановивши 

новий котел на біопаливі потужністю 3 МВт та 

замінивши існуюче котельне обладнання на нове 

енергозберігаюче та енергоефективне – на даний 

час змінено встановлення нового твердопалив-

ного котла 3 МВт на газовий котел більшої пот-

ужності 12 МВт в зв’язку з виникненням необ-

хідності підключення нових споживачів до даної 

котельні. Розроблено тендерну документацію 

"Модернізація котельні по вул. Дорошенка 28а, 

з установкою нового газового котла загальною 

потужністю 12 МВт" та направлено на погод-

ження до Європейського банку реконструкції та 

розвитку. 

5. Демонтаж існуючих теплових мереж та про-

кладання нового трубопроводу теплової мережі 

з використанням попередньо-теплоізольованих 

труб (з переходом з чотирьохтрубної системи 

теплопостачання на двохтрубну систему тепло-

постачання) в мікрорайонах Дорошенка і Тро-

лейбусна – підготовка тендерної документації. 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

 

Оперативна ціль В.3.4. Модерніза-

ція системи поводження з твердими 

побутовими відходами на території 

міста 

       

2.32. Встановлення сміттєсорту-

вального комплексу на полігоні ТПВ 
13200,0 - - - 100% Виконано у 2018 році  

2.33. Мистецький проект "Ідейні. Тво-

рчі. Ініціативні". 
50,0 30,0 0 10 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася 

2.34. Встановлення екоконтейнерів у 

місті Івано-Франківську 
11 100,0 2 200,0 49,0  2151,0 2% 

Розпочато реалізацію проекту по роздільному 

сортуванню сміття. Перший етап розпочато із 

встановлення 90 комплектів для структурних 

підрозділів виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради та комунальних 

підприємств. Один комплект складається з двох 

урн для сортування паперу і пластику. 

Утилізацією паперу та пластику займатиметься 

місцеве підприємство. З даним підприємством 

уже укладено договір, відповідно до складеного 

графіку працівники підприємства забиратимуть 

відсортовані відходи.   

 

2.35. Влаштування підземних кон-

тейнерних майданчиків на території 

міста 

11000,0 

748,8 

(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

535,3  213,5  71% 

Встановлено підземний контейнерний май-

данчик на вул. Грушевського (позаду стома-

тологічного корпусу). 

 

2.36. Влаштування та ремонт під’їзних 

шляхів до контейнерних майданчиків 
7600,0 

 

 

6958,7 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

3213,5 3745,2 46% 

Влаштовано під'їзні шляхи до 5-х контейнерних 

майданчиків. Також, влаштовано щебеневе по-

криття на під`їзді до контейнерного майданчика 

поруч будинків на вул. Мазепи, 167 корп. 5 та 

вул. Мазепи, 167 корп. 2. Проведено кап. ремонт 

контейнерного майданчика та встановлено кон-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 
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нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

тейнери закритого типу на вул. Вінницька, 9 та 

на вул. Є. Коновальця, 124 А. Здійснено 

влаштування основи під контейнерний майдан-

чик в районі буд. 167/5 на вул. Г. Мазепи та 

інші. 

2.37. Розробка екологічно чистої тех-

нології та пристроїв для сепарації та 

рециклінгу відходів паперу-

макулатури, що містить в своєму 

складі полімери 

800,0 300,0 0 0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

Оперативна ціль В.3.5. Забезпечен-

ня доступності міста для маломобі-

льних груп населення 

       

2.38. Громадська вбиральня 4 200,0 

 

 

855,2 
(передбачено 

в міському 
бюджеті)  

363,0 492,2  42% 

У 2019 році влаштовано ще одну модульну гро-

мадську вбиральню на вулиці Валовій (363,0 

тис. грн). Дана вбиральня аналогічна тій, яка 

встановлена на вулиці Грушевського, тільки ще 

більш вдосконалена та пристосована для людей 

з особливими потребами.  Слід зазначити, що 

дані вбиральні користуються неабияким попи-

том та протягом 2019 року дохід від їх експлуа-

тації склав 87,7 тис. грн. 

 

2.39. Капітальний ремонт пішохідних 

зон з влаштуванням пандусів, а також 

влаштування пандусів в житлових 

будинках та об’єктах соціальної сфери 

13 000,0 

 

 

1524,5 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

274,7 1249,8 18% 

Влаштовано пандуси на вул. Південий Бульвар, 

36А, на вул. Вовчинецькій, 184 ((1 під’їзд) та 

проведено ремонт сходів);  встановлено поручні 

та покриття на пандусі біля ЦНАП на вул. Неза-

лежності, 9 та інші. 

 

2.40. Озвучення світлофорних 

об’єктів 
320,0 - - - 100% Виконано у 2018 році  

Стратегічна ціль В.4. Розвиток інфраструктури дозвілля та відпочинку 

Оперативна ціль В.4.1. Розвиток 

дитячих клубів за інтересами (з вра-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

хуванням потреб та інтересів як 

хлопці, та і дівчат) 

2.41. Школа всебічного розвитку об-

дарованої дитини 
350,0 350,0 0 105,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

Оперативна ціль В.4.2. Будівництво 

сучасних спортивних споруд на те-

риторії міської ради 

       

2.42. Будівництво басейну в ФОК в м. 

Івано-Франківську 
93 796,4 

13 200,0 
(передбачено 

у міському 

бюджеті) 

0,7 13 199,3 0% Розроблено ПКД  

2.43. Будівництво Палацу спорту в м. 

Івано-Франківську   
250 000,0 90 000,0 0 115 000,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася 

2.44. Реконструкція стадіону "Рух" 

та прилеглої території 
40150,0 - - - 100% Роботи завершені у 2018 році  

 2.45. Будівництво комплексного 

спортивного майданчика для ігрових 

видів спорту в районі вул. Симоненка, 

3в – Вовчинецька, 202 в м.Івано-

Франківську 

3788,1 
(уточнено-

кошторисна 
вартість) 

2 633,0 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

1 106,25 1526,75 42% 
Виконано роботи по влаштуванню основи спор-

тивного майданчика 
 

2.46. Облаштування доріжок здоров’я 

на набережних річок Бистриця Солот-

винська та Бистриця Надвірнянська 

400,0 100,0 0 200,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здійс-

нювалася. 

Оперативна ціль В.4.3. Створення в 

місті сучасних громадських просто-

рів 

       

2.47. Облаштування зон для про-

ведення дозвілля людей різних кате-

горій в парку на вул. Молодіжна 

3 000,0 1 500,0 0 1 500,0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

2.48. Території для відпочинку в мік-

рорайонах міста 
10 500,0 

 

 

8762,2 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

6 653,9  2108,3 76% 

Здійснювались роботи з утримання скверів, ди-

тячих та спортивних майданчиків. Встановлено 

спортивні тренажери на дитячому майданчику 

на вул. Ботанічна, 6, скейт-майданчика на місь-

кому озері на вул. Г. Мазепи   6, влаштовано 

зону відпочинку для дітей на вул. Хоткевича та 

інші.      

 

2.49. Капітальний ремонт пішохідних 

зон міста з влаштуванням елементів 

благоустрою 

31 800,0 

 

 

4843,0 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

2255,5  2587,5 47% 

Проведено капітальний ремонт тротуарів біля 

буд. №6 корп. 1 та 2 на вул. Хіміків, тротуару на 

вул. Коновальця (непарна сторона) від вул. Са-

харова до вул. С.Стецько, тротуару в районі буд. 

№28 на набережній ім. В. Стефаника, капремонт 

тротуарів та пішохідних доріжок на вул. Грюн-

вальдській (від вул. Донцова до вул. Гаркуші), 

тротуару біля будинків №152, 154 на вул. Неза-

лежності та інше. 

 

2.50. Капітальний ремонт пішохідної 

зони навколо міського озера з влаш-

туванням велодоріжки та елементів 

благоустрою 

16 700,0 

 

 

33 613,2 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

16 669,6 16 943,6   50% 

Одним з найважливіших об’єктів щодо влашту-

вання велоінфраструктури в місті, у 2019 році, 

став капітальний ремонт пішохідної зони з 

влаштуванням велодоріжки навколо міського 

озера на вул. Г. Мазепи. У 2019р. завершено 

облаштування пішохідної доріжки, асфальтної 

велосипедної доріжки та бетонної основи під 

бігову доріжку (по всьому периметру озера), 

станції для любителів зимового купання. Окрім 

того, проведено тендер на влаштування поліуре-

тану на біговій доріжці. Також, частково вико-

нано реконструкцію зовнішнього освітлення 

міського озера на вул. Гетьмана Мазепи. 

 

2.51. Облаштування громадського 

простору довкола Німецького озера 
3 000,0 3 000,0 0 3 000,0 0%  

Кошти на виготов-

лення проектної 

документації та на 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

реалізацію проекту 

не передбачені. 

2.52. Створення нового міського прос-

тору відпочинку, дозвілля та спорту на 

території озера та прилеглих терито-

рій у мікрорайоні Пасічна м. Івано-

Франківськ та платформи формування 

підприємницьких навиків у молоді 

(14-35 років) 

28000,0 8000,0 0 2400,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здій-

снювалася. 

2.53. "Пасічнянська Стометрівка" – 

реконструкція пішохідної алеї в мік-

рорайоні Пасічна 

9 511,9 

(згідно з 

ПКД) 

5 000,0 0 5 000,0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

2.54. Створення публічного простору 

як ключовий елемент модернізації 

бібліотек 

580,0 0 0 580,0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

Стратегічна ціль В.5. Розвиток транспортної інфраструктури міста 

Оперативна ціль В.5.1. Впрова-

дження сучасної комплексної тран-

спортної системи міста 

       

2.55 Будівництво вулиці 24 Серпня в 

м. Івано-Франківську 

16736,9 
(уточнено -  

кошторисна 
вартість) 

1 442,0 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

174,0 1 268,0 12% 
Влаштовано  стоянку з екобруківки. Вирішуєть-

ся питання по влаштуванню тролейбусної лінії 
 

2.56. Будівництво вулиці Проектна, 1 

(Р.Гурика)  
21 600,0 10 600,0 0 12 600 0%  

Відсутнє фінансу-

вання 

2.57. Будівництво вулиці Стуса на 

ділянці від вул. Миколайчука до вул. 

24 Серпня в м. Івано-Франківську 

10 427,2 
(уточнено -  
кошторисна 

вартість) 

716,0 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

212,23 503,77 29% 
Влаштовано частину зовнішнього освітлення 

вулиці 
 

2.58. Будівництво вулиці Північний 

бульвар на ділянці від вул. Бельведер-

ської до вул. Панаса Мирного в м. 

Івано-Франківську 

44 454,2 
(уточнено -  
кошторисна 

вартість) 

14 153,8 
(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

67,5 14 086,3 0% 

Проведено коригування ПКД та отримано пози-

тивний висновок експертизи. Проведено тенде-

рні закупівлі робіт 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

Оперативна ціль В.5.2. Розвиток 

велоінфраструктури 
       

2.59. Будівництво веломережі з обла-

штуванням велосипедної інфраструк-

тури 

12 500,0 

 

 

3566,8 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

1889,9  1676,9 53% 

Проведено виконання робіт з влаштування:  

велодоріжки з асфальтним покриттям, бігової 

доріжки (бетонна основа), пішохідної доріжки 

вимощеної тротуарною плиткою на ділянці від 

центрального входу до станції моржів. 

 

 

2.60. Мережа велосипедних парковок 

із відеоспостереженням 
150,0 150,0 0 150,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася. 

Оперативна ціль В.5.3. Будівництво 

моста через річку Бистриця Солот-

винська та транспортної розв’язки 

в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. 

Івано-Франківську. 

       

2.61. Будівництво моста через річку 

Бистриця Солотвинська та транспорт-

ної розв’язки в районі вул. Хіміків-

Надрічна в м. Івано-Франківську 

265 271,9 

157 905,3 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

110 677,0 5 767,5 5,2% Продовжуються будівельно-монтажні роботи  

Оперативна ціль В.5.4. Забезпечен-

ня  нульової смертності на вулицях 

міста шляхом створення сучасної 

дорожньої інфраструктури 

        

2.62. Будівництво антикишень 1 500,0 500,0 0 500,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася 

2.63. Кругові перехрестя 4 500,0 

 

 

1637,5 

234,0  1403,5  14% 

Виготовлено проектно-кошторисну документа-

цію на: 

- реконструкцію перехрестя на вул. Довга – Бе-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

(передбачено 

в міському 

бюджеті) 

регова – Північний Бульвар із улаштуванням 

кільцевого руху в м. Івано-Франківську;  

- реконструкцію перехрестя вул. Гетьмана Ма-

зепи - Романа Гурика в м. Івано-Франківську;  

- реконструкцію перехрестя на вул. Довга – Бе-

регова – Північний Бульвар із улаштуванням 

кільцевого руху в м. Івано-Франківську. 

2.64. Оновлення світлофорних 

об’єктів 
9 500,0 4 000,0 0 4 000,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася 

2.65. Острівці безпеки на переходах 850,0 350,0 0 350,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася 

2.66. Підняті пішохідні переходи 

("лежачі зебри") 
6 500,0 270,0 64,8 205,2 24% 

Влаштування підвищення перед пішохідними 

переходами на перехресті вул. Шевченка - Гор-

динського 

 

2.67. "Розумна" розмітка на міських 

дорогах 
3 000,0 1 000,0 0 1 000,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася. 

Всього по Стратегічному напряму 
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Стратегічний напрям С. Місто відкритої влади та сучасного управління 

Стратегічна ціль С.1. Відкрите та ефективне врядування 

Оперативна ціль С.1.4. Запрова-

дження "Картки іванофранківця" 
       

3.1 Впровадження картки івано- 300,0 - - - 100% Завершено у 2018 році  
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

франківця  

Оперативна ціль С.1.5. Підвищення 

результативності та ефективності 

функціонування виконавчих орга-

нів міської ради щодо надання му-

ніципальних послуг 

       

3.2 Впровадження вимог нової версії 

стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 

9001:2015) 

90,0 - - - 100% Завершено у серпні  у 2018 року  

Оперативна ціль С.1.2. Розширення 

інформаціно-технологічних сервісів 

в роботі  Центру надання адмініст-

ративних послуг та його територіа-

льних підрозділів 

       

3.3. Створення універсального Кол-

центру в Центрі надання адміністра-

тивних послуг м.Івано-Франківська 

300,0 50,0 0 50,0 0%  

У 2019 році в місь-

кому бюджеті не 

передбачено кошти 

на реалізацію дано-

го проекту 

Оперативна ціль С.1.3. Організація 

навчання посадових осіб і керівни-

ків підприємств з питань сталого 

розвитку та охорони довкілля, ген-

дерної рівності. 

       

3.4. Гендерний аналіз в м.Івано-

Франківську 
116,5 - - - 100% Завершено в лютому 2018р.   

Стратегічна ціль С.2. Активна громада 

Оперативна ціль С.2.1.  Впрова-

дження системи залучення мешкан-

ців та мешканок до процесу плану-

вання та прийняття рішення. 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

3.5. Застосування інноваційних підхо-

дів у залученні громади до процесів 

планування місцевого розвитку 

500,0 300,0 0 90,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування 

Стратегічна ціль С.3. Безпека і правопорядок 

Оперативна ціль С.3.1.  Створення в 

місті Центру безпеки (одна з функ-

цій – забезпечення безпеки міського 

простору для дівчат та жінок) 

       

3.6. Безпечний Івано-Франківськ 1500,0 500,0 0 0 80% Виконується  

   26000,0 26000,0 0 0 0% 

Проєкт "Безпечне майбутнє" в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Румунія-

Україна 2014-2020 пройшов відбір на фінансу-

вання в  перших двох етапах конкурсу.  

Підготовлено та подано додаткові документи 

щодо вищезазначеного проєкту для третього 

конкурсного відбору (проведено ряд консульта-

тивних зустрічей з профільною робочою групою 

та  складено техніко-економічне обґрунтування, 

технічний проєкт, оцінку впливу на навколишнє 

середовище та інші додаткові документи проєк-

тної заявки). 

Оголошення результатів конкурсу очікується в 

кінці лютого 2020 року. 

 

Оперативна ціль С.3.2.  Реалізація 

проекту "Доступний Івано-

Франківськ" 

       

3.8. Надання автотранспортних послуг 

"Соціальне таксі" 
1260,0 100,0 1231,6  100% 

У 2019 році за наданням послуги "Соціальне 

таксі" звернулося 80 осіб, яким надано 900 пос-

луг 

 

Всього по Стратегічному напряму 

С:  
30067 26600 1232 140    
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

Стратегічний напрям D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища 

Стратегічна ціль D.1. Інноваційна наука, якісна освіта 

Оперативна ціль D.1.1.  Надання 

соціальних послуг геронтоосвіти 

через відкриття університетів тре-

тього віку 

       

4.1. Підвищення медіа грамотності 

населення м.Івано-Франківська 
686,0 564,0 0 170,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

4.2. Комп'ютерна грамотність людей 

старшого віку 
128,0 128,0 0 128,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

4.3 Університет третього віку 350,0 230,0 0 69,0 0%   Відсутність достат-

нього фінансування  

Оперативна ціль D.1.2.  Запрова-

дження концепції освітнього коучи-

нгу 

       

4.4. Створення в Івано-Франківську 

біологічного кластеру сучасної освіти, 

просвітництва, науково-технічної під-

тримки виробництв і профорієнтації 

для покращення якості життя людей 

та інноваційного розвитку 

950,0 650,0 0 195,0 0% 
  

 

Відсутність примі-

щення під потреби 

популяризації нау-

ки та профорієнта-

ційної роботи зі 

школярами з пода-

льшим забезпечен-

ням його роботи на 

постійній основі; 

Відсутність фінан-

сування з міського 

бюджету для обла-

штування елект-

ронної платформи 

роботи кластеру  
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

4.5. Платформа для розвитку іннова-

ційних технологій навчання природ-

ничим дисциплінам у середній і вищій 

школі 

300,0 170,0 0 51,0 0%     
Відсутність достат-

нього фінансування 

4.6. Рівний доступ до якісної різнорів-

невої освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій 

600,0 0 0 600,0 0%  

Через відсутність 

достатнього фінан-

сування договір на 

розробку платфор-

ми дистанційного 

навчання не укла-

дений, що унемож-

ливлює вчасне ви-

конання плану реа-

лізації проекту. 

4.7. Школа волонтерів-інструкторів 350,0 350,0 0 105,0 0%  
Відсутність достат-

нього фінансування 

4.8. Створення освітнього фінансового 

коучингу для школярів при центрі 

розвитку підприємництва "Бізнес-

інкубатор" ІФНТУНГ 

170,0 0 0 51,0 0%  

Проект у звітному 

періоді не реалізо-

вувався 

Оперативна ціль D.1.4.  Розширення 

мережі дошкільних навчальних за-

кладів у мікрорайонах міста 

       

4.9. Розширення мережі дошкільних 

навчальних закладів шляхом будівни-

цтва за новими проектами "розумний 

будинок" (вул.С.Бандери, 10Г) 

105,0 105,0 0 0 0% Розроблено ПКД та передано на експертизу  

4.10. Будівництво дитячого садка в 

мікрорайоні "Каскад" в м.Івано-

Франківську 

70597,0 
(уточнено -  

кошторисна 

вартість) 

12 783,14 4 812,15 7 970,9 38% 
Ведуться роботи з влаштування стін та перек-

риття дошкільних груп. 
 

Оперативна ціль D.1.5.  Співпраця 

між професійно-технічними навча-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

льним закладами та промисловими 

підприємствами і МСП міста 

4.11. Співпраця між професійно-

технічними навчальними закладами та 

промисловими підприємствами і МСП 

міста 

180,0 50,0 48,0 2,0 96% 

Проведено 2 засідання Дорадчої ради керівників 

промислових підприємств та керівників закладів 

професійної технічної освіти.  

Проведено 3 міські конкурси з визначення кра-

щого за професією серед учнів професійно-

технічних навчальних закладів, а саме: конкурс з 

визначення кращого зварника, кращого столяра 

та фінальний етап конкурсу "Молодий коваль 

Прикарпаття". 

У рамках проведення заходів Асамблеї "Кільця 

ковальських міст Європи" організовано прове-

дення на території КП "Простір інноваційних 

креацій "Палац" майстер-класу з ковальства 

серед учнів. Участь у заході взяли 34 учні стар-

ших класів шкіл міста. Майстер-клас провели 

майстри та учні Івано-Франківського вищого 

професійного училища № 21.   

 

Оперативна ціль D.1.6.  Вдоскона-

лення системи підвищення кваліфі-

кації та перекваліфікації працівни-

ків у відповідності до потреб робо-

тодавців 

       

4.12. Сприяння працевлаштуванню 

ветеранів АТО та членів їх сімей шля-

хом їх професійної підготовки та ада-

птації до ринку праці 

200,0 100,0 17,0 83,0 17% 

У Центрі розвитку підприємництва "Бізнес-

Інкубатор" Інституту економіки та менеджменту 

ІФНТУНГ з ініціативи виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради, проводились 

навчальні курси з основ програмування для уча-

сників, ветеранів АТО та членів їх сімей. Спеці-

альні сертифікати про проходження навчання 

отримали 14 учасників АТО.  
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

4.13. Бізнес школа для розвитку підп-

риємництва 
750,0 300,0 0 90,0 0% У звітному періоді робота не проводилась 

Відсутність достат-

нього фінансування 

Оперативна ціль D.1.7.  Проведення 

профорієнтаційної роботи серед мо-

лоді міста  

       

4.14. Івано-Франківський центр проф-

орієнтації учнівської молоді міста 
120,0 90,0 0 27,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

Стратегічна ціль D.2. Доступна медицина 

Оперативна ціль D.2.1.  Розробка 

електронної картки пацієнта 
       

4.15. Розробка системи електронної 

реєстратури та електронної картки 

пацієнта в медичних закладах міста 

700,0 250,0 0 0 100% 

Здійснюється за рахунок гранту Івано-

Франківської міської ради  від ІТ-компанії  

"Medics" 

 

Оперативна ціль D.2.2.  Оснащення 

медичних закладів сучасним облад-

нанням і застосування нових техно-

логій діагностики й лікування 

       

4.16. Забезпечення медичної амбула-

торії сімейної медицини села Микити-

нці необхідним обладнанням для про-

ведення ефективної та ранньої діагно-

стики 

380,0 0 

1,7 

(власні над-

ходження  

СП "МП 

№3") 

0 100% 

Забезпечено інфрачервоним безконтактним тер-

мометром, пульсоксиметром (за рахунок влас-

них надходжень  СП "МП №3") 

 

4.17.Створення "Центру здоровʼя ди-

тини". Оснащення сучасним діагнос-

тичним обладнанням дитячих медич-

них закладів міста 

4 937,5 3 017,5 

241,7 

(в т.ч. 1,7 

тис.грн. вла-

сні надхо-

дження СП 

"МДП")  

2 775,8 8% 

Проведено капітальний ремонт грудного блоку 

інфекційного відділення КНП "Міська дитяча 

клінічна лікарня Івано-Франківської міської 

ради". 

Закуплено термометри інфрачервоні, глюкомет-

ри, пульсоксиметри, за рахунок власних над-

ходжень СП "МДП" 

 

4.18. Покращення якості медичного 

обслуговування населення в первин-
4300,0 3000,0 

775,0 

(в т.ч. 
2 225,0 26% 

У КНП "Центр первинної медичної і консульта-

тивно-діагностичної допомоги ІФМР" закуплено 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

ній медичній допомозі м.Івано-

Франківська 

89,1 – власні 

кошти полі-

клінік) 

 

комп’ютерну техніку за рахунок власних надхо-

джень. 

Отримано благодійно 472  глюкометри. 

Закуплено портативне телемедичне діагностич-

не обладнання для амбулаторії загальної прак-

тики  та сімейної медицини (5 комплектів), за-

куплено ваги дитячі (12 шт.), холодильник (1 

шт.), тонометри (МП №1),  термометри (МП 

№1), коагулометр (1 шт.) та глюкометри в МП 

№4. 

Від МБФ "Альянс громадського здоров’я" отри-

мано систему ПЛР у реальному часі Gene-Xpert 

для діагностики туберкульозу (МП №1). 

4.19. Покращення якості медичного 

обслуговування населення в Івано-

Франківській області шляхом викори-

тання інтервенційних методів ліку-

вання 

137 280,0 

6 000,0 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

6039,7 0 100% 

На базі КНП "Центральна міська клінічна лікар-

ня Івано-Франківської міської ради" проведено 

1455 коронарографії, з них планових – 923, ур-

гентних –  532. Поставлено –  775 стентів, з них 

планових – 391 ургентних –  384. ШВРС – 62.  

Виконано АКШ – 116. 

 

Оперативна ціль D.2.3. Створення 

нових сучасних підрозділів у медич-

них закладах, які відповідають пот-

ребам пацієнтів  

       

4.20. Організація та планування меди-

чної допомоги населенню міста, ре-

гіону, яка має бути спрямована на 

надання високоспеціалізованої стаціо-

нарної та амбулаторної допомоги 

шляхом використання інтервенційних 

методів лікування 

117 000,0 

кошти 

бюджету 

розвитку 

14 626,9 0 100% 

Закуплено ендопротези для протезування куль-

шових суглобів для міської клінічної лікарні 

№1. 

Закуплено ультразвуковий апарат, електрохірур-

гічний апарат, систему рентгенівську діагности-

чну, набір для лапороскопічних операцій, набір 

хірургічний лапороскопічний, світильник хірур-

гічний (2 шт.), систему рентгенівську діагности-

чну мобільну. 
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лізації проекту 

Всього 2019р 

Оперативна ціль D.2.4. Розробка та 

застосування енергоефективних 

заходів у роботі медичних закладів  

       

4.21. Покращення доступності та яко-

сті медичного обслуговування насе-

лення, покращення якості перебування 

відвідувачів і працівників в закладі, 

покращення енергоефективності та 

енергозбереження  

5 500,0 

2 982,9 
(передбачено 

в міському 
бюджеті) 

1658,2 2 520,4 55% 

Проведено аварійний ремонт даху в КНП 

"Центральна міська клінічна лікарня Івано-

Франківської міської ради". 

У КНП "Міська клінічна лікарня №1" проведена 

заміна віконних та дверних блоків на металоп-

ластикові, ламп розжарювання - на енергозбері-

гаючі. 

У СП "МП №1" проведено капітальний ремонт 

приміщення із заміною вікон на металопласти-

кові, придбано ліжка з матрацом для перебуван-

ня хворих у денному стаціонарі. 

У МП №2 облаштовано вбиральню для осіб з 

обмеженими можливостями. 

У СП "МП №3" зроблена вентиляція в рентген-

кабінеті та капітальний ремонт Проведено капі-

тальний ремонт опалювальної системи  

У МП №4 проведено заміну блоків віконних 

метало пластикових, а також заміну лічильників 

води та електропостачання. 

У СП "МП №5" для покращення енергоефектив-

ності та енергозбереження було закуплено енер-

гозберігаючі лампи. Проведено заміну вхідних 

дверей, поточний ремонт покрівлі. Закуплено 

меблі в хірургічні та рентгенологічний кабінети  

У СП "МДП" проведена часткова заміна ламп на 

енергозберігаючі лампи, здійснено закупівлю 

меблів для педіатричного відділення №1 в хол; 

закупівлю меблів в центральний корпус, прове-

дено  часткова заміна вікон,  заміна вхідних две-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

рей, часткова заміна труб системи теплопоста-

чання. Проведено заміну в центральному корпу-

сі застарілих віконних блоків на енергозберіга-

ючі 14шт. (54,4 кв.м.). 
Ремонт каналізаційної системи в центральному 

корпусі СП МДП та педіатричному відділенні 

№6 (за кошти КНП ЦПМКДД). 

Для всіх структурних підрозділів КНП 

"ЦПМКДД" закуплено бактерицидну лампу (3 

шт.), лампу люмінісцентну для опромінювача 

бактерицидна (15 шт.), опромінювач бактерици-

дний (10 шт.), ледсвітильники (3 шт.) та лампу 

люмінісцентну (20 шт.), кондиціонери (3 шт.). 

  3 608,5 

3 674,4  

(в т.ч. 106 

тис.грн – 

власні кош-

ти) 

0 100% 

У КНП "Міський клінічний перинатальний 

центр ІФМР":  

- придбано неонатальний апарат ШВЛ експерт 

класу у відділення інтенсивної терапії новона-

роджених МКПЦ ІФМР; 

- придбані 23 ліжка  2-х-секційні, 11 ліжок 3-х 

секційних та 13 дитячих ліжечок. 

За власні надходження: системні блоки в кілько-

сті 6 штук; шафу пекарську в харчоблок; систе-

му Vermop"Аquvа"для прибирання в приймаль-

них відділеннях в кількості 2 шт., морозильну 

скриню "Веко Н5"-1шт.  

 

Стратегічна ціль D.3. Різнопрофільне культурне середовище 

Оперативна ціль D.3.1.  Розвиток та 

підвищення просвітницької ролі 

соціокультурного потенціалу та 

культурної спадщини 

       

4.22. Проведення святкових заходів до 1058,0 380,0  284,1 0 100% Заходи, передбачені проектом у 2019р. виконані  
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

відзначення державних свят в повному обсязі 

4.23. "Літо+" 60,0 20,0 20,0 0 100,0% 

Працівники бібліотек спільно з батьками та вчи-

телями, вихователями пришкільних таборів, 

використовуючи інноваційні ігрові форми біблі-

отечної роботи, пов`язані з книгою і читанням, 

провели тематичні різнопланові заходи – виста-

вки, мультитеки, поетичні читання, години роз-

ваг, рольові ігри, читання по колу, бібліокросин-

ги, літературні мандрівки, книжкові калейдос-

копи, голосні читання, майстер-класи, флешмо-

би, екоподорожі, відеомандрівки, презентації 

книг, малюнки на асфальті,  бібліопікніки, азбу-

ки безпеки, години веселого настрою, конкурси, 

інтелектуальні завдання, рухливі ігри тощо. За-

ходи відбувалися в приміщенні бібліотек, на 

вулиці, в парку, на дитячих майданчиках, скве-

рах міста і приміських сіл в рамках проведення 

міських фестивалів, загальноміських та родин-

них свят.  Кожен захід у середньому відвідало 

15 дітей. 

 

4.24. Екологія мовного середовища 

Івано-Франківська 
350,0 250,0 0 0 0% 

 

  

Відсутність достат-

нього фінансування  

Оперативна ціль D.3.2.  Забезпечен-

ня доступності та актуальності со-

ціально-культурних послуг для всіх 

категорій населення 

       

4.25. Фестиваль "Івано-Франківськ - 

місто для життя" та проведення свят-

кових заходів, присвячених Дню міста   

866,5 300,0 426,9 0 100% 
Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.26. Відкритий конкурс юних вико-

навців на духових та ударних інстру-

ментах 

50,0 0 0 0 0%  

Конкурс прово-

диться один раз у 

два роки. Буде про-
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

водитись у 2020 

році. 

4.27. Всеукраїнський конкурс юних 

виконавців ім.В.Лисенка 
95,0 55,0 44,6 0 100% 

З 29 по 31 березня в приміщенні Івано-

Франківської дитячої музичної школи №1 

ім.М.Лисенка відбувся ІХ Всеукраїнський кон-

курс юних виконавців ім.М.В.Лисенка для учнів 

музичних шкіл та шкіл мистецтв, в якому взяло 

участь 88 обдарованих дітей з шести областей 

України: Івано-Франківської, Чернівецької, Він-

ницької, Донецької, Хмельницької та Львівської 

 

4.28. Відкритий міський конкурс обра-

зотворчого мистецтва "Франковий 

мотив" 

37,0 15,0 20,0 0 100% 

У конкурсі взяло участь 85 учасники з Івано-

Франківської, Хмельницької, Черкаської облас-

ті, Луцька, Первомайська, Херсону, Кам’янець-

Подільського, та визначено 27 переможців у 3 

номінаціях (за 3-ма віковими категоріями). 27 

серпня 2019 року в приміщенні дитячої худож-

ньої школи відбулося відкриття виставки конку-

рсних робіт та нагородження переможців. 

 

4.29. Фестиваль танцювального мис-

тецтва "Stanislaviv dance" 
100,0 35,0   19,0 0 100% 

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі. 23-24 березня 2019 року в 

м.Івано-Франківську відбувся  VІІ Міжнародний 

конкурс-фестиваль хореографічного мистецтва 

"Stanislaviv dance Festival 2019".   

 

4.30. Віртуальна реальність в бібліоте-

ках Івано-Франківська – спосіб вихо-

вати у дітей цікавість до бібліотеки та 

читання 

238,0 238,0 0 0 50% 

Бібліотекарі разом з працівниками відділу про-

грамного забезпечення АБІС у приміщеннях 

центральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-

філії №1 по роботі з дітьми провели багато за-

ходів із залученням окулярів віртуальної реаль-

ності та презентацій книг з доповненою реальні-

стю, які були закуплені раніше. Зокрема, було 

проведено екскурсії-ознайомлення, розважаль-

но-ігрові програми, піар-акції, файл-презентації, 
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Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

віртуальні мандрівки, бібліотечне бієнале "Мод-

ні фішки сучасної книжки" та ін. Також було 

проведено  презентації книг з доповненою реа-

льністю "Колобок", "Аліса в країні чудес" та 

"Аліса у задзеркаллі", які бібліотека отримала в 

подарунок від А. Музики та міжнародної компа-

нії Live Animation Corp. Проведено ряд заходів 

за межами бібліотек у рамках фестивалів та за-

гальноміських свят, де діти мали можливість 

познайомитися з "віртуальною реальністю". В 

рамках проекту учні Школи комп’ютерної майс-

терності створили односторінковий файл для 

дитячої бібліотеки.  

4.31.  Фестиваль "Все українське на 

новий лад"  
575,0 200,0 197,8 0 100% 

23-25 серпня 2019 р. відбувся фестиваль «Все 

українське на новий лад». Всі заходи, передба-

чені проєктом, виконані в повному обсязі.  

 

4.32. Фестиваль "Новорічні витребе-

ньки" 
270,0 110,0 393,4 0 100% 

з 17 до 30 грудня 2019 р. відбувся фестиваль 

"Новорічні витребеньки-2020". Всі заходи, пе-

редбачені проєктом, виконані в повному обсязі. 

 

4.33. Інформаційний простір для не-

зрячих 
790,0 0 0 790,0 50% 

Отримано в подарунок від БО "Благодійний 

фонд "Бібліотечна країна" та видавництва "Наш 

формат" 75 ліцензійних професійних аудіокниг. 

У рамках впровадження цього проекту в життя 

працівники бібліотеки взяли участь у Х бібліо-

течному форумі, де презентували свої напрацю-

вання. Проведено ряд навчальних та пізнаваль-

них заходів для людей з вадами зору. 

Не придбано спеці-

алізоване облад-

нання. 

4.34. Капітальні ремонти в бібліотеках 

Департаменту культури 
1900,0 800,0 0 0 0%  

Капітальний ремонт 

приміщення бібліо-

теки філії №5 по 

вул. Тролейбусна, 

22А не здійснював-
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лізації проекту 

Всього 2019р 

ся, приміщення  

передане  на баланс 

управління охорони 

здоров’я Івано-

Франківської місь-

кої ради. 

4.35. Капітальні ремонти в народних 

домах 
6000,0 20 706,0 7 553,19 13152,8 36,5% 

Виконуються опоряджувальні  роботи по:  на-

родному дому в селі Угорники  Івано-

Франківської міської ради, народному дому 

"Княгинин"  на вул. Галицька, 40 в м. Івано-

Франківськ , народному  дому на вул. Тараса 

Шевченка,1 в м. Івано-Франківськ. Завершені 

роботи по Муніципальному центру дозвілля на 

вул. Набережна,42. Завершено капітальний ре-

монт фасаду Міського Народного дому по вул. 

Вовчинецька, 188.  

 

4.36. Капітальні ремонти в школах 

Департаменту культури  
5917,0 2000,0 509,6 800,0 25,4% 

Завершено будівельні роботи по капітальному 

ремонт аудиторій та встановлення охоронно-

пожежної сигналізації в Дитячій музичній школі 

№3 по вул. Галицька, 101 в м. Івано-

Франківську, перехідний об’єкт. До кінця року 

планується завершення робіт з встановлення 

пожежної сигналізації. 

Розпочато капітальний ремонт кабінетів Дитячої 

Художньої школи по вул. Павлика, 17 в м. Іва-

но-Франківську. 

 

Оперативна ціль D.3.3.  Підтримка 

різноманітності мистецьких колек-

тивів для молоді сіл приміської зо-

ни. 

       

4.37. Концерти мистецьких колективів 

для молоді сіл приміської зони 
14,0 76,3 62,8 0 100% 

Заходи даного проєкту відбулись у період з 

15.09.2019р. включно по 17.11.2019р. Проведено 
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лізації проекту 

Всього 2019р 

роботу зі сприяння відродженню, збереженню, 

розвитку народних, культурних традицій. Про-

водилось знайомство молоді сіл приміської зони 

з мистецькими колективами, кращими солістами 

та ансамблями м. Івано-Франківська. 

4.38. Фестиваль "Різдво у Франківсь-

ку"  
394,0 145,0 102,0 0 100% 

Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в 

повному обсязі. 
 

4.39. Фестиваль "Купальська ніч" 210,0 80,0 59,2 0 100% 

06.07.2019 р. організовано та проведено фести-

валь мистецтв "Купальська ніч" на літній естраді 

парку культури та відпочинку ім.Т. Г. Шевчен-

ка. Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в 

повному обсязі. 

 

4.40. Фестиваль весільно-ресторанної 

музики "Лабух-ФЕСТ" 
330,0 120,0 174,5 179,8 100% 

25.08.2019р. на Вічевому майдані відбувся ІІІ 

фестиваль весільно-ресторанної музики "Лабух-

ФЕСТ". Переможці нагороджені грошовими 

преміями. Всі заходи, передбачені проєктом, 

виконані в повному обсязі. 

 

4.41. Фестиваль патріотичної пісні 105,0 0 108,8 0 100% 

Заходи передбачені проектом організовано та 

проведено 10.10.2019р.-14.10.2019р. з метою 

відзначення свята Покрови Пресвятої Богороди-

ці, 77-ої річниці створення Української Повс-

танської Армії, Дня Українського козацтва та 

Дня захисника України, з метою розвитку патрі-

отичних почуттів, національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, створення належних 

умов для духовного та естетичного збагачення 

мешканців міста 

 

4.42. Фестиваль духовної та естрадної 

пісні "Великодні дзвони" 
205,0 75,0 59,4 0 100% 

Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.43. Фестиваль-конкурс молодіжної 

музики "Едельвейс" 
265,0 95,0 103,6 0 100% 

Фестиваль проведено 06.10.2019р. з метою по-

пуляризації української пісенної творчості, ду-

ховного збагачення, пошуку і розкриття творчих 

265,0 
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Проекти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту 

на 2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно з 

міського 

бюджету 

за 2019р., 

тис. грн. 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2019р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2019р 

здібностей молодих авторів і виконавців та під-

вищення культурного і туристичного потенціалу 

міста Івано-Франківська 

4.44. Фестиваль "Мамина пісня" 188,0 70,0 87,7 0 100% 

Фестиваль проведено у травні, заходи дотичні 

до проекту виконанні в повному обсязі, відбува-

лись в період 08.05.2019р.-26.05.2019р. 

188,0 

4.46. Збереження та популяризація 

самобутності українського мистецтва 

Прикарпаття народним вокальним 

ансамблем "Гуцулочки" 

220,0 70,0 0 0 25% 

Ансамбль "Гуцулочки" працює відповідно до  

програм урочистих заходів, присвячених визна-

чним датам і подіям у житті міста, українського 

народу, а також забезпечення концертних про-

грам під час візитів делегацій за кордон і приїз-

ду  іноземних гостів та посадових осіб до нашо-

го краю. Є записані аудіо-диски, фільми. 

220,0 

Всього по Стратегічному напряму 
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Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних напрямків 

Стратегічний напрямок 

Бюджет проектів на 2018-2020 роки 

(тис. грн) 

Освоєно з міського 

бюджету  

у 2019р.,  

тис. грн 
Всього 2019р. 

А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу 732 153,0 68 040 
3 507,8 тис.грн та 

2655,3 тис.дол.США 
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В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та 

дружньої до довкілля інфраструктури 
2 640 857,4 1 347 566,0 

402 878,7 тис.грн та  

992 тис.євро 

С. Місто відкритої влади та сучасного управління 30 066,5 26 600,0 1 231,6 

D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного 

культурного середовища 
248 761,0 59 569,3 40 628,0 

Разом, тис. грн 3 651 837,9 1 501 775,3 
448 246,1 тис.грн  

та 3 647,3 тис. євро 

 


