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   Виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за 2020 рік 

Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

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" 

925,0 
(уточне-

но) 
350,0  0,0 350,0 0% 

У вересні 2020 року відбулася презентація проє-

ктів реалізованих стартапами, які було обрано 

для фінансування в конкурсному відборі ста-

ртапів відповідно до "Положення про конкурс-

ний відбір стартапів для реалізації у місті Івано-

Франківську". 

У 2020 році не про-

ведився конкурс 

стартапів у зв’язку з 

відсутністю фінан-

сування та введен-

ням протиепідеміо-

логічних заходів 

щодо подолання 

розповсюдження 

коронавірусу. 

1.2. Створення інкубатору для ста-

ртапів 
750,0 300,0 0,0 300,0 0% 

Заходи, заплановані на 2018 рік було виконано 

на 70%. Заходи повинні були розпочатися у 2020 

році 

У зв’язку з введен-

ням протиепідеміо-

логічних заходів 

щодо подолання 

розповсюдження 

коронавірусу. 

1.3. Комплексна підтримка малого та 

середнього підприємництва в Івано-

Франківську шляхом створення місь-

кого кластеру "Система консалтинго-

вих послуг" – "СКП" 

320,0 60,0 0,0 320,0 0%   

Відсутність співфі-

нансування з місь-

кого бюджету, три-

ває пошук можли-

востей фінансуван-

ня проекту 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

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 0,0 100,0 0%  

Відсутність фінан-

сування для побу-

дови теплиці для 

акліматизації рос-

лин 

1.5. Створення відкритого студент-

ського коворкінг-простору 

"Paragraph" 

350,0 - - - 100% 

Презентація проєкту відбулася 14 листопада 

2018р. в Прикарпатському національному уніве-

рситеті 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 0,0 1% 

Згідно з даними банківських установ станом на 

01.11.2020р. на Івано-Франківську ТГ припадає 

4% від виданих кредитів, що складає 198 креди-

тних договорів на загальну суму більше 30,0 

млн грн. 

У звʼязку із оптимі-

зацією видатків 

міського бюджету 

надається консуль-

тативна допомога 

субʼєктам господа-

рювання, які бажа-

ють взяти участь у 

державній програмі 

кредитування 

5%,7%,9%. 

Оперативна ціль А.2.2. Розробка та 

підтримка діяльності інформаційно-

консультативної платформи для 

МСП 

       

1.7. Інформаційно-маркетингові пос- 540,0 180,0 0,0 108,0 0%  Відсутнє фінансу-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

луги (в тому числі проведення марке-

тингових досліджень) для суб’єктів 

МСП 

вання 

1.8. Ревіталізація промислової зони 

заводу "Промприлад" 
675 000,0 38 314,0 0 7 000,0 10% 

Станом на січень 2021 року у проєкт залучено  

$6 414 485 інвестицій від 687 інвесторів та $888 

722 грантових коштів   

В період з липня до кінця грудня 2020 року до 

проєкту доєдналось 262 інвестори на суму $1 

368 349  

Оновлено бізнес-план проєкту. Не зважаючи на 

тимчасове погіршення ринку у зв'язку з панде-

мією, всі основні фінансові показники проєкту 

залишились незмінними, а в деяких параметрах 

навіть дещо покращились. Терміни реалізації 

проєкту не змінились. 

Проведено етап розробки передпроєктної доку-

ментації із економічними обгрунтуваннями і 

технічними рішеннями будівництва. В ІІ кварта-

лі 2021 року заплановано розпочати основну 

фазу будівництва. 

У зв’язку з панде-

мією коронавірусу з 

березня по червень 

2020р. роботи було 

призупинено. 

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 0,0 95,0 0%  
Відсутнє достатнє 

фінансування 

Оперативна ціль А.2.4. Розвиток 

жіночого підприємництва 
       

1.10. Івано-Франківськ – місто прогре-

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

Відсутнє достатнє 

фінансування 

Стратегічна ціль А.3. Залучення інвестицій 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

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 0,0 100,0 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 

2 130,0  
(передбачено у 

міському 

бюджеті) 

0,0 2 130,0  30% 

За  2020 рік підприємством виготовлено 

продукції суму 68 251,7 тис. грн.  

Освоєно нові ринки збуту: 

- відновлено виробництво колісних пар дре-

зин; 

- розроблено проєктну документацію по мо-

дернізації дизель-поїздів; 

- розроблено проєктну документацію по мо-

дернізації тепловоза. 

У грудні 2020 року Івано-Франківська місь-

ка рада, на виконання Плану капітальних 

інвестицій, спрямувала 2130,0 тис. грн. (на 

модернізацію колесо-токарного верстату - 

970,00 тис. грн. та 1150,0 тис. грн. на прид-

бання зубо-шліфувального верстату). 

За результатами фінансово-господарської 

діяльності за 2020 рік АТ "ІФ ЛРЗ" нарахо-

вано податків до сплати в бюджети всіх рів-

нів на суму 23 312,5 тис. грн. 

Середньооблікова чисельність працюючих 

на кінець звітного періоду складає 219 осіб. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Середньомісячна заробітна плата за 2020 рік 

становить 10 850,4 грн проти 9 702,2 грн за 

2019 рік. 

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" 

       

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 0,0 0%  
Робота не проводи-

лась 

1.14. "Енергетична Академія" 29 000,0 10 000,0 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 4,0 40,0 10% 

У 2020 році (лютий) проведено один захід "Біз-

нес-сніданок з міським головою". 

Бізнес-сніданки з міським головою мають на 

меті підтримку створення та функціонування 

кластерних об’єднань у різних суспільних та 

бізнес-сферах. 

За результатами проведення попередніх бізнес-

сніданків створено в кожній галузі ініціативні 

групи, які працюють над реалізацією погодже-

У зв’язку з панде-

мією коронавірусу 

проведення бізнес-

сніданків з березня 

2020 року було 

призупинено.   
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

них кроків для підвищення ефективності бізнес-

процесів та створення нових кластерів в місті. 

1.16. Створення Центру розвитку кла-

стерів (ЦРК) 
1000,0 0,0 0,0 1000,0 0%  

У зв’язку початком 

реалізації у 2018 

році проекту 

"Створення проект-

но-освітнього цент-

ру розвитку іннова-

цій та інвестицій в 

регіоні" (Агенти 

змін ПНУ), який 

став переможцем у 

рамках сектораль-

ної бюджетної під-

тримки Євросоюзу, 

проект щодо ство-

рення Центру роз-

витку 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-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

нутим бюджетом. 

1.17. Підтримка інформаційної діяль-

ності Прикарпатського еко-

енергетичного кластеру 

400,0 100,0 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 

       

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

нього фінансування 

1.19. Розвиток ковальського мистецтва 

в Івано-Франківську 
3 000,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Проведення заходу 

відмінено у зв'язку 

з впровадженням 

карантину 

1.20. Створення Дому народних худо-

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

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 - - - 100% Реалізовано у 2018 році  

Оперативна ціль А.5.3. Активна 

співпраця влади та туристичного 

альянсу 

       

1.22. Розробка маркетингової стра-

тегії міста 
1000,0 - - - 100% 

Завершено у 2019 році. 

Рішення міської ради від 25.04.2019р. №47-25 

"Про затвердження бренду  міста Івано-

Франківська". 

Рішення міської ради від 16.08.2019р.  №180-28 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

"Про затвердження Маркетингової стратегії 

міста Івано-Франківська" 

Всього по Стратегічному напряму 

А:  
734 278 62 759,0  040 17 693,0    

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, влашту-

вання клумб та ландшафтна реконст-

рукція 

950,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Обмежене фінансу-

вання у зв'язку з 

пандемією COVID-

19 

2.2. Поліпшення стану каскаду озер в 

міському парку культури та відпочин-

ку ім. Т. Г. Шевченка 

940,0 - - - 100% Завершено  

2.3. Створення рекреаційної зони на 

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

Впродовж звітного 

періоду кошти на 

виконання робіт не 

виділялися 

2.4. Збереження водойм (озер) на те-

риторії міста 
15000,0 4 000,0 39,5 3960,5 1% 

Влаштування дренажної мережі на міському 

озері (в районі стадіону "Наука").  
15000,0 

2.5. Зелений Івано-Франківськ 12 000,0 

 

 

 

 

14432,23 
(передбаче-

но у місь-

кому бю-

12382,29 2049,94  86 % 

З міського бюджету на влаштування та утримання 

клумб, газонів, квітників, вазонів, молодих дерев, 

саджанців та інших елементів: профінансовано в сумі 

3606,0 тис. грн., на послуги з вида лення дерев та 

корчування пнів -5744,96 тис. грн;  на послуги з 

обрізування дерев і кущів -2416,3 тис. грн.  Крім 

того, виконано підготовку квітників для посадки 

квітучих рослин – 47,7 тис. грн та надано послу-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

джеті) ги з садіння дерев і кущів – 906,97 тис. грн та ін. 

Придбано посадковий матеріал для озеленення 

міста (саджанці дерев та кущів) (субвенція Га-

лицької районної ради) – 100,0 тис.грн. 

Загалом, впродовж року на території міста виса-

джено 1070 дерев та 5675 кущів. 

Видалено 945 аварійних дерев та викорчувано 

504  пні.  

2.6. Створення пляжних зон у місті 1 800,0 

 

 

 

11 648,5 
(передбаче-

но в місь-

кому бю-

джеті) 

 10 189,16  1 459,34  87% 

Здійснено капітальний ремонт пірсів, сходів та 

інших елементів благоустрою озера на вул. Ге-

тьмана Мазепи. Крім того, на міському озері на 

вул. Гетьмана Мазепи,  проведено капітальний 

ремонт станції для човнів  та реконструкцію 

станції для моржів. Здійснено фінансування на 

утримання дамб та відпочинкових зон, зокрема, 

облаштовано відпочинкову зону на міському 

озері, поруч тенісних кортів.   

 

2.7. Створення привабливого пейзажу 

міста 
25300,0 

 

 

6728,6 

(передбачено в 

міському 

бюджеті) 

5794,0 
934,6 

 
86%  

Постійно проводиться: 

-  утримання клумб, газонів, квітників, вазонів, 

молодих дерев, саджанців та інше;   

Здійснено: 

- відновлення газонів та посадка багаторічних 

квітучих рослин у дворі будинку № 4а на вул. 

Кривій; 

-озеленення території біля будинку на вул. Залі-

зничній, 47; 

- благоустрій території майданчика біля буд. № 

179 на вул. Гетьмана Мазепи; 

-благоустрій території в районі заїзду з вул. 

П.Мирного до Івано-Франківської дитячої полі-

клініки на вул.Тичини 

- благоустрій території біля буд.№177/1 на вул. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Гетьмана Мазепи 

- благоустрій та озеленення прибудинкової те-

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

- влаштування клумб  на вул. Шевченка; 

- благоустрій території (зеленої зони) на місько-

му озері на вул. Гетьмана Мазепи (від "Парк 

готелю" до оглядового майданчика) - влашту-

вання нових газонів на інших об’єктах. 

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

 

 

14169,5 
(передбачено в 

міському 
бюджеті) 

13 048,17 1 121,3 92% 

Постійно проводиться: 

- утримання скверів, дитячих та спортивних 

майданчиків;   

Проведено роботи з: 

- встановлення спортивних тренажерів на дитя-

чому майданчику на вул. Ботанічна, 6; 

 

- придбання та встановлення вуличних тренаже-

рів на дамбі р. Бистриця Надвірнянська (поблизу 

ресторану "Легенда") 

-встановлення елементів дитячого майданчика 

на вул. Галицькій біля буд.134, 112 В, 112 Г; 

-капітальний ремонт (опорядження бетонних 

конструкцій) в сквері на вул. Грюнвальдській; 

-капітальний ремонт дитячого майданчику на 

вул. Незалежності, 152 

- облаштування дитячого майданчика з сучас-

ним штучним покриттям вул. Національної Гва-

рдії, 3а; 

- капітальний ремонт скверу на вул. Грюнвальд-

ській; 

- капітальний ремонт скверу на вул. Симоненка, 

26, 30; 

-влаштування мініскверу на перехресті вул. Пе-

 



11 
 

Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

трушевича – Франка та ін. 

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) 
- - - 100% 

Завершено у 2019 році.  

Затверджено рішенням міської ради від 

07.06.2019р.  №137-26 "Про затвердження змін 

до генерального плану м. Івано-Франківська су-

міщеного 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 0,0 750,0 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 

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 0,0 200,0 0%  
У 2020 році не пе-

редбачено коштів 

2.12. Встановлення опалення електро-

теплоакумуляційного нагріву у ДНЗ 

№6 

999,9 

1 046,8 
(передбачено в 

міському 

бюджеті) 

1400,0 0,0 100% Виконано  
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

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 0,0 0%  

У 2020 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 0,0 200,0 0%  
У 2020 році не пе-

редбачено коштів 

2.15. Капітальний ремонт системи 

опалення ЗШ №4 (вул. Південний 

бульвар, 24) 

2 004,7 0,0 0,0 500,00 0% Ведуться роботи 

Впродовж звітного 

періоду кошти не 

виділялися 

2.16. Капітальний ремонт системи 

опалення ЗШС №3 (вул. Набережна, 

32а) 

1 500,0 1 200,0 0,0 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 0,0 20% Утеплено 1 та 2 корпуси 
 

 

2.18. Капітальний ремонт навчально-

реабілітаційного центру по 

вул.Г.Хоткевича, 52А в м. Івано-

Франківську 

5 450,61 - - - 100% 

У рамках реалізації проекту "Підвищення енер-

гоефективності об’єктів бюджетної сфери 

міста Івано-Франківська" роботи завершені у 

2019 році 

 

2.19. Теплі кредити для ОСББ 3750,0 500,0 106,54 393,46 21% 

 

Відшкодування відсотків за отримані кредити на 

впровадження енергозберігаючих заходів в жит-

лових будинках ОСББ 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

2.20. Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери міста Івано-

Франківська. 

239 100,0 227 533,62 81 228,74 146 304,88 36% 

У рамках реалізації Проекту НЕФКО "Підви-

щення енергоефективності об’єктів бюджетної 

сфери м. Івано-Франківська"  по І етапу (додат-

кові роботи) та ІІ етапу проводяться роботи по 

капітальному ремонту ДНЗ №16, ДНЗ №18, ДНЗ 

№23, ДНЗ №36, ДНЗ №19 та ДНЗ №34. завер-

шено роботи по капітальному ремонту: ДНЗ №1, 

ДНЗ №2, ДНЗ №3, ДНЗ №9, ДНЗ №11, ДНЗ 

№15, ДНЗ №20, ДНЗ №27, ДНЗ №29 ДНЗ №30, 

Гімназії №3 та ЗОШ №8, 13, 22. 

Розроблено ПКД по  капітальному ремонту та на 

реконструкцію системи опалення  ДНЗ №19 та 

Ліцею ім..Шухевича (гімназія №2), ліцею №23 

ім. Р.Гурика, природо-математичного ліцею,  

дитячої музичної школи №2 (корпус  1),  ЗОШ 

№ 4, 9, 11, 12, 15, 17, 24, 26, ДНЗ №28 "Квітка 

Карпат",  №10 "Катруся", муніципального цент-

ру дозвілля на вул. Набережній 42 

Проведено експертизу по об’єкту: "капітальний 

ремонт елементів фасаду ДНЗ №4 "Калинова 

сопілка". 

Крім того, по капітальному ремонту системи 

опалення  та встановлення ІТП в НВК "Школа 

гімназія №3, ЗОШ 8, 13, 22, 25 по контрактах 

№2-1/2019, 20-2/2019,2-3/2019  (грантові кошти) 

виконано роботи на загальну суму 482 180,42  

євроцентів,  які фінансуються Північною еколо-

гічною фінансовою корпорацією (Nordic 

Environment Finance Corporanion-NEFCO). 

 

Оперативна ціль В.2.3. Збільшення 

парку громадського електроавтора-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

нспорту 

2.21. Розвиток тролейбусного руху у 

місті Івано-Франківську 

550 000,0 

 
300 000,0 

 

2 793 520,4

5 євро 

(кредитні 

кошти 

ЄБРР)  

  100% 

Проведено фінансування по Пакету 1 Контракту 

№UPTF-IFT-1 від 09.08.2018р. за тролейбус па-

сажирський моделі 321, в кількості 22 одиниці, а 

також набір обладнання) 

 

 

    

Підписано Контракт по проєкту: "Будівництво 

нової тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 

2х1600 кВт та тролейбусної лінії вул. Гетьмана 

Мазепи - Південний Бульвар - Північний Буль-

вар" 

 

    

    

Оперативна ціль В.2.4. Розвиток 

мережі безкоштовних заправок (за-

рядок) для електромобілів 

       

2.22. Розвиток електричної транспорт-

ної мережі 
840,0 462,11 417,8 417,8 100% 

Продовжено роботи по реалізації проєкту "Тра-

нскордонна зелена транспортна мережа" в рам-

ках Програми транскордонного співробітництва 

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-

2020. 

За звітний період проведено наступні активнос-

ті:   

- встановлено три електрозарядки в місті Івано-

Франківську; 

- виготовлено повний пакет промопродукції 

(ролапи, ручки, папки, блокноти, брошури); 

- проведено скайп-конференції з партнерами 

проєкту; 

- організовано та проведено навчальний семі-

нар "Стала мобільність та альтернативні види 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

транспорту". 

Для підбиття підсумків організовано та прове-

дено Форум "Стала мобільність та альтернативні 

види транспорту", де було представлено резуль-

тати реалізації активностей проєкту та обгово-

рено питання енергетичного розвитку сталої 

мобільності в Івано-Франківську.  

Реалізацію проєкту "Транскордонна зелена тра-

нспортна мережа" планується завершити 31 бе-

резня 2021 року. 

2.23. Створення громадської автостоя-

нки з станцією поповнення  електро-

мобілів у мікрорайоні Пасічна 

2 500,0 2 500,0 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 

 

 

12 863,8 

(передбачено в 
міському 

бюджеті) 

8 816,6 4047,2 69% 

Здійснено капітальний ремонт вулиць Карди-

нала Любачівського, Петрушевича, реконст-

рукцію вулиці Автоливмашівської, вул. Коно-

вальця. Проведено коригування робочого проєк-

ту №2 на капітальний ремонт вулиці Гетьмана 

Мазепи. 

 

2.24.1. Капітальний ремонт доріг села 

Черніїв 
8 000,0 

3 728,8 

(передбаче-

но в місь-

кому бю-

джеті) 

2 488,8 1 240,0 67%  

Здійснено капітальний ремонт вулиць Богдана 

Хмельницького, Кіндрата, Степана Бандери. 

Оголошено тендер на здійснення капітального 

ремонту вул. Івана Франка. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

2.25. Капітальний ремонт житлового 

фонду міста 
70 600,0 

11 997,6 
(передбачено в 

міському 
бюджеті) 

6 665,4 5 332,2 55,6% 

Впроваджені заходи у секторі житлових буді-

вель спрямовувались в першу чергу на підви-

щення енергоефективності будівель та скоро-

чення споживання енергетичних ресурсів жит-

ловими будинками. Зокрема, проведені роботи 

переможців конкурсу проектів та програм роз-

витку місцевого самоврядування та громадянсь-

кого суспільства на суму 1 381,73 тис.грн  у жи-

тловому кооперативі № 22А "Частковий ремонт 

та заміна вікон на сходовій клітці в будинку № 

30 по вул. Симоненка". 

За програмою "Парципаторне бюджетування" 

виконано робіт на суму 175,58 тис.грн  на ре-

монт внутрішньобудинкових систем електропо-

стачання житлового будинку. 

Також, виконані капітальні ремонти ДЖКПБ на 

суму  651,6 тис.грн: 

- Капітальний ремонт мереж централізованого 

опалення на Набережній ім. В. Стефаника, 16 

(ОСББ "Бистриця 2007"); 

-  Капітальний ремонт ліфта на вул. Молодіжна, 

45 (ОСББ "Молодіжне-45"); 

- Заміна підвального розгалуження холодного 

водопостачання в житловому будинку №19а на 

вул. Нова; 

- Капітальний ремонт даху на вул. Горбачевсь-

кого, 40, на вул. Витвицького, 28, на вул. Гали-

цька, 145; 

- Заміна вікон на сходових маршах у буд. №19 

на вул. Петлюри. 

КП "Теплий дім" - 780,0 тис. грн: 

- підвального розгалуження  холодного  водопо-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

стачання, зовнішнього та внутрішнього водовід-

ведення -  вул. В.Стуса, 45вул. Надвірнянська, 

32вул. Г.Хоткевича, 69вул Вовчинецька, 194вул. 

В.Івасюка, 54;– на суму 15,163грн. 

- ремонт ліфтів - вул. В.Симоненка, 34вул. 

І.Павла ІІ, 16, вул. В.Івасюка, 42 , вул. Паркова, 

18а вул. В.Симоненка, 9 вул., І.Павла ІІ, 10 вул. 

Вовчинецька, 208а  на суму 48,411грн. 

-реконструкція ВРП 0,4 кВ та внутрішніх елект-

ричних мереж житлового будинку - вул. Буко-

винська 18 – на суму 8,43 грн; 

- ремонт підвального розгалуження електричних 

мереж після пожежі Симоненка 24 – на суму 

44,0 грн; 

- ремонт сходової клітки після пожежі Довга 40 

ІІп – на суму 100,00 грн 

КП "Дирекція замовника" - 1 879 тис. грн: 

- капітальний ремонт центрального опа-

лення – 47,0 тис. грн  (Є.Коновальця, 101 

- Гетьмана Мазепи, 162б);  

- капітальний ремонт мереж водопостачання та 

водовідведення – 77,0 тис. грн. (вул. Національ-

ної гвардії, 20, О.Довженка, 10, Є.Коновальця, 

136Д, Національної гвардії, 18, Є.Коновальця, 

136Б); 

- капітальний ремонт покрівель – 43,3 тис. грн 

(Національної гвардії, 16; Є.Коновальця, 136Б, 

О.Довженка, 10, Софрона Мудрого, 39); 

- ремонт електромереж -   3,0  тис. грн (Довжен-

ка, 10); 

- заміна вікон на сходових клітках на металоп-

ластикові – 4,3 тис. грн (О.Довженка, 10, 14; 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Є.Коновальця, 124, О.Довженка,11); 

- ремонт внутрішніх приміщень – 52,3 тис. грн 

(Галицька, 134);  

- ремонт ліфта – 23,4 тис.грн (О.Довженка, 10 

Пасічна, 14, Гетьмана Мазепи, 175Д). 

2.26. Капітальний ремонт прибудин-

кових територій 
30 500,0 

57 946,97 
(передбачено в 

міському 

бюджеті) 
 

 

 

42841,96 15 105,0  73,9% 

Виконано капітальний ремонт міжбудинкових 

проїздів та прибудинкових територій, зокрема: 

капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та 

прибудинкових територій буд. на вул. Петлюри, 

19, 23, 25, вул. Сорохтея, 26, 28б, 30, 32, вул. 

Коновальця, 144а; на вул. Коновальця, 130А; 

біля буд. №5 на вул. Новій; на вул. Тролейбус-

ній, 2, 4, 6 та вул. Галицькій, 100; на вул. Симо-

ненка, 9-11-13; від магазину "Стара Пасічна" на 

вул. Федьковича до буд. №47 на вул. Горбачев-

ського; напроти буд.№28 на вул.Івана-Павла ІІ;  

біля будинків 114 - 124А на вул. Галицькій та 

буд. № 1-3 на вул. Тролейбусній, будинків №2, 

4, 6, 8 на вул. Симоненка, на вул. Сахарова, 30, 

вул. Хоткевича,48, на вул. С. Бандери, 14 та Са-

харова, 33, на вул. Гетьмана Мазепи, 179, біля 

буд. №169 корп. 3 та буд № 173 корп.1 на вул. 

Гетьмана Мазепи, біля будинків 114 - 124А на 

вул. Галицькій та буд. № 1-3 на вул. Тролейбус-

ній, на вул. Довженка, 4 к.1, 6 к.1, 8 к.2, 10, на 

вул. Івасюка, 24, 26, 26а, на вул. І.Павла ІІ, 17-

19, біля будинків 13, 11, 11А, 9, 7 на вул. Стуса, 

№ 192А на вул. Вовчинецькій зі сторони вул. 

Івасюка. 

КП "Дирекція замовника" - 50,0 тис. грн. на про-

ведення капітального ремонту тротуару на вул. 

Є.Коновальця, 136Д. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Заверешно капітальний ремонт міжбудинкових 

проїздів та прибудинкових територій  біля буди-

нків №2 на Набереженій ім.В.Стефаника, №111 

на вул. Галицькій  та проїзду до будинку №101 

на вул. Галицькій (ясла-садок "19 "Троянда), а 

також біля будинків №42, 44, 46, 128-130, на 

вул. Коновальця; біля будинку №15 на Ленкав-

ського, на вул. Сухомлинського, 4/7, 6/2; біля 

житлових будинків №35А-37 на вул. Короля 

Данила; біля житлових будинків №128-130 на 

ву.Є.Коновальця, №44-46 на вул. І.Франка; на 

вул. Довженка, 20,22,22А, на вул. Гетьмана Ма-

зепи 183; на вул. Зв’язковій 25-34, вул. Україн-

ській, 22;  на вул. Стуса, 13, 11, 11А, 9, 7; на вул. 

Вовчинецькій 192А зі сторони на вул.Івасюка та 

біля будинку №194А; на Хіміків,4; на вул. Пів-

нічному бульварі 5, 7; вул. Витвицького, 9; на 

вул.В.Чорновола, 142,144, на вул. Молодіжній,  

44-48.  

Проведено ПВР на капітальний ремонт міжбу-

динкових проїздів та прибудинкових територій 

біля будинків №2 на вул.Хіміків, на вул. Вовчи-

нецькій, 189,191, на вул.Целевича, 5А, біля бу-

динку №175Д на вул.Гетьмана Мазепи.   

2.27. Реконструкція електричних ме-

реж 
12000,0 

 

 

6 724,8 

(передбачено в 

міському 

бюджеті) 

3 381,6  3343,2 50% 

Здійснено:  

Влаштування мереж зовнішнього освітлення на 

вул. Горохолинській. 

Тривають роботи з влаштування реконструкції 

зовнішнього освітлення міського озера на вул. 

Гетьмана Мазепи (в т.ч. влаштування  освітлен-

ня пірсів озера).  

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

лення скверу в урочищі "Вільхи" села Черніїв 

Івано-Франківської ОТГ 

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 

29 997,2 
(уточнено - 

кошторисна 

вартість) 

2 951,4 
(передбачено в 

міському та 
сільському 

бюджеті) 

3 374,8   114% 

Завершуються 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 теплопоста-

чання м. Івано-Франківська 

251 280,0 91 350,0 0 0 36% 

Проведені роботи за проєктом: 

1.  Реконструкція магістральної теплової мережі 

по вул. Стуса з підключенням споживачів двох 

мікрорайонів вул. Хоткевича, 44а та вул. На-

двірнянська, 30а – проект завершений. 

2. Реконструкція та модернізація котельні на 

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

го котла потужністю 9 МВт з тягодутєвим обла-

днанням та іншого допоміжного обладнання 

котельні – проект на стадії завершення. 

3. Влаштування індивідуальних теплових пунк-

тів в багатоповерхових житлових будинках та 

бюджетних закладах міста, теплоносій до яких 

постачається від котелень Дорошенка, 28а, Тро-

лейбусна, 40а та ЦТП Надвірнянська, 30, Хотке-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

вича, 44а – звіт з оцінки учасників тендеру на-

правлений 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 по-

тужності 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 пого-

дження 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. 

6. Капітальний ремонт мереж централізованого 

опалення на Набережній ім. В. Стефаника, 16 

(ОСББ "Бистриця 2007") 

 

Оперативна ціль В.3.4. Модерніза-

ція системи поводження з твердими 

побутовими відходами на території 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

міста 

2.32. Встановлення сміттєсортува-

льного 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 0,0 0,0  0,0 0%  

Не передбачено 

фінансування 

2.35. Влаштування підземних кон-

тейнерних майданчиків на території 

міста 

11000,0 191,3 187,7 3,6 98% 

Проведено роботи з влаштування підземного 

контейнерного майданчика на вул. Грушевсько-

го (позаду стоматкорпусу) 

 

2.36. Влаштування та ремонт під’їзних 

шляхів до контейнерних майданчиків 
7600,0 

1 363,5 

(передбачено в 

міському 

бюджеті) 

 

1 358,2 
5,3 99,6% 

Проведено роботи з влаштування під'їзних шля-

хів до контейнерного майданчика біля МП №1 

на вул. Чорновола та до внутрішньо-дворового 

контейнерного майданчика по вул. Заболотівсь-

кій. Проведено кап. ремонт контейнерних май-

данчиків та встановлено контейнери закритого 

типу на вул. Довженка, 9а, 9б, на вул. Є Конова-

льця, 124 А,  на вул.. Івана Павла ІІ, біля буд. 4/1 

на вул. Сухомлинського.  Влаштування контей-

нерного майданчика поруч магазину "Фуршет" 

на вул. П. Орлика 

 

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 0,0 300,0 0%  
Відсутнє фінансу-

вання 

Оперативна ціль В.3.5. Забезпечен-

ня доступності міста для маломобі-

льних груп населення 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

2.38. Громадська вбиральня 4 200,0 112, 96 112,96 - 100 % 

Влаштування модульної громадської вбиральні 

на вул. Валовій (поблизу управління земельних 

відносин) 

 

2.39. Капітальний ремонт пішохідних 

зон з влаштуванням пандусів, а також 

влаштування пандусів в житлових 

будинках та об’єктах соціальної сфери 

13 000,0 

 

 

206,2  
(передбачено в 

міському 

бюджеті) 

161,2 45,0 78% 

Влаштовано капітальний ремонт сходів з вста-

новленням пандусу на Валах (зі сторони вул. 

Шпитальної), пандусу  біля буд. 183 к. 1 на вул. 

Г. Мазепи, сходи на вул. Г. Мазепи (між буд. 

179-185). 

 

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-

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 

9 500,0 
(передбачено у 

міському 
бюджеті) 

0,0 9 500,0 0% Розпочато роботи  

2.43. Будівництво Палацу спорту в м. 

Івано-Франківську   
250 000,0 90 000,0 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 
3788,1 

(уточнено-

1498,0 
(передбачено в 

718,69 779,31 48% 
Виконано роботи по влаштуванню основи спор-

тивного майданчика та покриття стадіону з шту-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

видів спорту в районі вул. Симоненка, 

3в – Вовчинецька, 202 в м.Івано-

Франківську 

кошторисна 
вартість) 

міському 
бюджеті) 

чної трави. 

2.45.1. Реконструкція футбольного 

поля в с.Черніїв 
5948,0 

5948,0 

(З них  

5 366,0 з 

державно-

го бюдже-

ту) 

596,297 0 100% 

Виконано. 

У жовтні 2020р. відбулося відкриття реконстру-

йованого футбольного поля.  

Футбольне поле 60х90м реконструйовано відпо-

відно до норм та вимог, визначених Федерацією 

футболу України. На стадіоні функціонує сис-

тема поливу, облаштовані бігові доріжки, пло-

щадки для занять різними видами спорту, троту-

ари і проїзди. Цей стадіон використовуватимуть 

як для громади села, так і для занять школярів, 

оскільки знаходиться безпосередньо біля навча-

льного закладу. 

 

2.45.2. Реконструкція існуючого ком-

плексного спортивного майданчика 

для активного відпочинку учнів шко-

ли І-ІІІ ступенів в с.Черніїв 

485,3 
485,3  

(державний 

бюджет) 
0,0 0,0 100% 

Виконано. Відкриття спортивного майданчика 

відбулось разом із відкриттям реконструйовано-

го футбольного поля у жовтні 2020 р. 

 

2.46. Облаштування доріжок здоров’я 

на набережних річок Бистриця Солот-

винська та Бистриця Надвірнянська 

400,0 100,0 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 прове-

дення дозвілля людей різних категорій 

в парку на вул. Молодіжна 

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

вання 

2.48. Території для відпочинку в мік-

рорайонах міста 
10 500,0 

 

14 120,52 
(передбачено в 

12 999,17   1 121,35  92% 
Здійснено утримання  скверів, дит. та спорт. 

майд-в та відпочинкових зон. Виконано капіта-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

міському 
бюджеті) 

льний ремонт скверу на вул. Симоненка, 26, 30;   

влаштовано мінісквер на перехресті вул. Петру-

шевича – Франка та інші. 

2.49. Капітальний ремонт пішохідних 

зон міста з влаштуванням елементів 

благоустрою 

31 800,0 

 

 

3 053,15 
(передбачено в 

міському 
бюджеті) 

 1 869,91 

 
  1  183,24 61% 

Проведено влаштування тротуару в урочищі 

"Вільшина" в с. Черніїв Івано-Франківської 

ОТГ, здійснено Капремонт території в районі 

буд. № 3, 5 на вул. Пулюя, влаштовано тротуар-

ну доріжки біля буд. №111/1 та №111/2 на вул. 

Сєченова, виконано капітальний ремонт тротуа-

ру біля буд. №136д на вул. Коновальця, капіта-

льний ремонт сходів з влаштуванням пандусу на 

Валах (зі сторони вул. Шпитальної), проведено-

влаштування сходів на вул. Г. Мазепи (між буд. 

179-185) та інші. 

 

2.50. Капітальний ремонт пішохідної 

зони навколо міського озера з влашту-

ванням велодоріжки та елементів бла-

гоустрою 

16 700,0 

 

5 597,2 

(передбачено в 
міському 

бюджеті) 

2 125,5 3471,7 37,9% 

Проведено виконання робіт з влаштування:  

велодоріжки з асфальтним покриттям, бігової 

доріжки (бетонна основа), пішохідної доріжки 

вимощеної тротуарною плиткою навколо місь-

кого озера на вул. Г. Мазепи. 

 

2.51. Облаштування громадського 

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

Кошти на виготов-

лення проектної 

документації та на 

реалізацію проєкту 

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 0,0 2400,0 0%  

Впродовж звітного 

періоду реалізація 

проекту не здій-

снювалася. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

2.53. "Пасічнянська Стометрівка" – 

реконструкція пішохідної алеї в мік-

рорайоні Пасічна 

9 511,9 

(згідно з 

ПКД) 

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

вання 

2.54. Створення публічного простору 

як ключовий елемент модернізації 

бібліотек 

580,0 0,0 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) 

    Будівельно-монтажні роботи завершено   

2.56. Будівництво вулиці Проектна, 1 

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

У 2020 році не пе-

редбачено коштів 

2.57. Будівництво вулиці Стуса на 

ділянці від вул. Миколайчука до вул. 

24 Серпня в м. Івано-Франківську 

10 427,2 
(уточнено -  
кошторисна 

вартість) 

    Будівельно-монтажні роботи завершено  

2.58. Будівництво вулиці Північний 

бульвар на ділянці від вул. Бельведер-

ської до вул. Панаса Мирного в м. 

Івано-Франківську 

20495,22 
(уточнено -  
кошторисна 

вартість) 

13342,12 
(передбачено в 

міському 

бюджеті) 

   
Проведено роботи по влаштуванню бордюрів на 

проїжджій частині  
 

Оперативна ціль В.5.2. Розвиток 

велоінфраструктури 
       

2.59. Будівництво веломережі з обла-

штуванням велосипедної інфраструк-

тури 

12 500,0 5 000,0) 0,0  0,0 0%  
Не передбачено 

фінансування 

2.60. Мережа велосипедних парковок 

із відеоспостереженням 
739,0 

739,0 

(передбачено у 

міському 

бюджеті) 

0 739,0 0% 

Розпочаті роботи з влаштування парковки поруч 

обласної клінічної інфекційної лікарні по вул. 

Гетьмана Сагайдачного, 66 в м. Івано-

Франківську 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

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 

61999,81 
(передбачено в 

міському 

бюджеті) 

   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 

 

2000,0 

  

0  2000,0  0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійс-

нювалася 

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 3 000,0 0,0 3 000,0 0%  

Реалізація проекту 

впродовж звітного 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

періоду не здійс-

нювалася 

2.67. "Розумна" розмітка на міських 

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

Реалізація проекту 

впродовж звітного 

періоду не здійсню-

валася. 

2.68. Встановлення вказівників ву-

лиць, місць відпочинку, паркувальних 

майданчиків,дорожніх знаків в 

с.Черніїв 

500,0 88,9 88,9 411,1 18% 

Встановлено дорожні знаки та освітлення двох 

пішохідних переходів.  

Замовлено частину дорожніх знаків по обме-

женню в’їзду вантажного транспорту в центра-

льну частину села. 

Недостатнє фінан-

сування 

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-

франківця  
300,0 - - - 100% Завершено у 2018 році  

Оперативна ціль С.1.5. Підвищення 

результативності та ефективності 

функціонування виконавчих орга-

нів міської ради щодо надання му-

ніципальних послуг 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

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 0,0 50,0 0%  

У 2020 році в місь-

кому бюджеті не 

передбачено кошти 

на реалізацію дано-

го проєкту 

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. 

       

3.5. Застосування інноваційних підхо-

дів у залученні громади до процесів 

планування місцевого розвитку 

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

нього фінансування 

Стратегічна ціль С.3. Безпека і правопорядок 

Оперативна ціль С.3.1.  Створення в        
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

місті Центру безпеки (одна з функ-

цій – забезпечення безпеки міського 

простору для дівчат та жінок) 

3.6. Безпечний Івано-Франківськ 1 500,0 500,0 0,0 0 80% 

У місті функціонує 114 камер відеоспостере-

ження. Встановлено 142 кнопки термінового 

виклику поліції, які виведені на централізований 

пульт Управління поліції охорони. 

 

   26 000,0 26 000,0 0,0 0 0% 

Офіційно оголошено про відбір для співфінан-

сування Проєкт "Безпечне майбутнє" в рамках 

Спільної операційної програми Румунія-Україна 

2014-2020. Загальна сума проєкту складає 1 352 

479, 479 євро, з яких сума для міста Івано-

Франківська – 565 850 євро. Проєкт "Безпечне 

майбутнє" має на меті побудову чотирьох Дата-

центрів у кожному з міст-партнерів: Івано-

Франківськ, Солотвино, Бая-Маре та Сігет. Да-

та-центр в ІваноФранківську буде знаходитись у 

комунальному приміщенні на стадіоні "Рух" та 

складатиметься з наступних секторів: серверна 

частина (місце розташування серверів для аналі-

зу та обробки даних), центр оперативного реагу-

вання (будуть встановлені робочі місця для дис-

петчерів служб, задіяних в роботі Дата-центру) 

та приміщення з бек-апами (для зберігання ін-

формації). До серверів Дата-центру в межах 

єдиної спільної системи будуть під’єднані ві-

деокамери, розташовані на території м.Івано-

Франківська: як ті, які в місті встановлені на 

даний час, так і ті, які будуть додатково придба-

ні в межах бюджету проєкту. Важливою части-

ною проєкту є встановлення програмного забез-

печення, яке відповідатиме потребам СБУ, ГУ-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

НП в Івано-Франківській області, Управління 

патрульної поліції в м.Івано-Франківську, Слу-

жбі оперативного реагування, КП "Муніципаль-

на варта", Управління з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та 

діяльності правоохоронних органів. 

Проводиться робота щодо підготовки докумен-

тації для підписання грантової угоди та прове-

дення стартової конференції. 

Оперативна ціль С.3.2.  Реалізація 

проекту "Доступний Івано-

Франківськ" 

       

3.8. Надання автотранспортних послуг 

"Соціальне таксі" 
1260,0 100,0 34,4 0 34,4% 

За наданням послуги "Соціальне таксі" зверну-

лося 95 осіб, яким надано 1603 послуги 
 

Всього по Стратегічному напряму 

С:  
 30 066,5 26 950,0 34,4 140,0    

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 0,0 170,0 0%  

Відсутність достат-

нього фінансування  

4.2. Комп'ютерна грамотність людей 

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

Відсутність достат-

нього фінансування  

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

нього фінансування  

Оперативна ціль D.1.2.  Запрова-        
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

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 0,0 195,0 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  
4.5. Платформа для розвитку іннова-

ційних технологій навчання природ-

ничим дисциплінам у середній і вищій 

школі 

300,0 170,0 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 0,0 600,0 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. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

4.7. Школа волонтерів-інструкторів 350,0 350,0 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 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 0,0 0% Розроблено ПКД та передано на експертизу 
Відсутність фінан-

сування 

4.10. Будівництво дитячого садка в 

мікрорайоні "Каскад" в м.Івано-

Франківську 

70597,0 
(уточнено -  

кошторисна 

вартість) 

1112,4 999,99 112,41 89,9% Продовжуються будівельно-монтажні роботи  

Оперативна ціль D.1.5.  Співпраця 

між професійно-технічними навча-

льним закладами та промисловими 

підприємствами і МСП міста 

       

4.11. Співпраця між професійно-

технічними навчальними закладами та 

промисловими підприємствами і МСП 

міста 

180,0 100,0 0,0 100,0 2% 

На офіційному сайті міста Івано-Франківська та 

на сторінці управління праці у фейсбуці розмі-

щені  три тематичні інформаційні фільми за 

напрямками підготовки спеціалістів робітничих 

спеціальностей професійно-технічними навча-

льними закладами "Обирай професію, яка затре-

бувана на ринку праці". Зазначені фільми пере-

дані в загальноосвітні заклади нашого міста для 

ознайомлення учнів 9-11 класів.  

Проведення інших заходів буде проводитись 

після закінчення карантину. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

24.12.2020р. Івано-Франківською міською радою 

прийнято рішення №372-3 "про Програму щодо 

співпраці між професійно-технічними навчаль-

ними закладами та промисловими підприємст-

вами і МСП Івано-Франківської міської терито-

ріальної громади". 

4.11.1. STEM освіта у професійних 

училищах та спеціалізованих школах 

2 443,9 

(380,7 -

кошти 

міського 

бюджету, 

2 063,2 -

грант) 

2 443,9 

(380,7 - 

кошти 

міського 

бюджету, 

2 063,2 -

грант) 

1261,1 

(37,5 – ко-

шти місь-

кого бю-

джету 

1223,6 гра-

нтові кош-

ти) 

 

343,2 51,6% 

Проведено ряд зустрічей з керівниками ПТУ за 

участі відповідних технічних спеціалістів з пи-

тань підготовки технічних завдань та вимог до 

обладнання, яке планується придбати для ПТУ 

за кошти проекту та у відповідності до бюджету 

проєкту. Відбулись зустрічі з представниками 

бізнесу щодо співпраці з ПТУ. завдяки реалізації 

проєкту у 2020 році вище професійно-технічне 

училище №21 та професійний політтехнічний 

ліцей поповнили свою матеріально-технічну 

базу сучасним і професійним обладнанням. Це 

дозволить їхнім студентам підвищити технічну 

обізнаність та стати більш конкуретоздатними. 

 

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 20,0 0,0 20,0 0%  

У зв’язку з каран-

тинними обмежен-

нями курси не про-

водились 

4.13. Бізнес школа для розвитку підп-

риємництва 
750,0 300,0 0,0 90,0 0%  

У зв’язку з каран-

тинними обмежен-

нями заходи не 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

проводились 

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 0,0 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 - - - 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 0,0 2,9 0,0 20% 

Закуплено електронні інфрачервоні безконтактні 

термометри (2 шт.) на суму 2 900,00 грн. 

 

4.17.Створення "Центру здоровʼя ди-

тини". Оснащення сучасним діагнос-

тичним обладнанням дитячих медич-

них закладів  

4 937,5 3 017,5 
126,6  

(благодійні 

кошти)  

3 017,5 1% 

На базі КНП "МДКЛ ІФМР" функціонує катам-

нестичний кабінет. 

Планується оснащення катамнестичного кабіне-

ту сучасним обладнанням для діагностики вад 

слуху і зору у немовлят. 

Для покращення роботи лікувально-

діагностичного відділення закладу було закуп-

лено та встановлено опромінювач ОБП, щиток 

захисний, дозатори ліктьові та підставки, диспа-

нсери, ванночки та інше. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

Для покращення роботи відділення реабілітації 

та відновного лікування, катамнестичного кабі-

нету закуплено та встановлено  парафінонагрі-

вач, вертикалі затор та інше. 

4.18. Покращення якості медичного 

обслуговування населення в первин-

ній медичній допомозі Івано-

Франківської ОТГ 

4 300,0 3 000,0 

5119,0  

(в т.ч.  

1619,0 – з 

міського 

бюджету, 
3500,0 

субвенції з 

державного 

бюджету) 

 1 318,0 54% 

КНП "ЦПМКДД"- Закуплено:  

- Тести на грип на суму 8 699,75 грн. 

- Тести на COVID-19 на суму 72 950,29 грн. 

- Тест-смужки Акку-Чек на суму  
552 420,00 грн. 

- Закуплено електронні інфрачервоні безко-

нтактні термометри (10 шт.) на суму 

16 500,00 грн. 
- Засоби індивідуального захисту на суму 

321 903,00 грн. 

- Деззасоби на суму 450 000 грн. 

- Розхідні матеріали на суму 58 684,74 

грн. (пробірки, голки хірургічні, рентгенів-

ська плівка, гінекологічні комплекти то-

що). 

- Спірометр – 34 800 грн. 

- Обладнання і предмети довгострокового 

користування для педіатричного відділення 

№8 (Програма "Сучасна дитяча полікліні-

ка, комфортна для всіх") – 60 884 грн. 

- Медикаменти і обладнання (амбулаторія 

ЗПСМ с. Крихівці) – 27 470 грн. 

- Медикаменти (амбулаторія ЗПСМ с. Ми-

китинці) – 14 788,43 грн. 

Підключено  систему для ПЛР у реальному часі 

Gene-Xpert  для діагностики  туберкульозу в СП 

"МП №1" (державний бюджет). 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

КНП "Центр первинної медичної допомоги 

ІФМР": Закуплено: 

- тести на COVID-19), засоби індивідуального 

захисту, розхідні матеріали. 

За рахунок субвенції з державного бюджету 

закуплено 2 машини 

4.19. Покращення якості медичного 

обслуговування населення в Івано-

Франківській області шляхом викори-

стання інтервенційних методів ліку-

вання 

1500,0 750,0 1499.2 1989,6 75,3% 

На базі КНП "Центральна міська клінічна лікар-

ня ІФМР" закуплено вироби медичного призна-

чення (монітори пацієнта, ретрактори, розхідні 

матеріали) 

Проведено ургентно: коронографій-513, стенту-

вань-303. В КНП "Міська клінічна лікарня №1  

ІФМР" (хірургічне відділення) проведено 297 

операцій з використанням малоінвазивних мето-

дів. В відділенні травматології КНП "МКЛ №1 

ІФМР " та ортопедії зросла кількість оператив-

них втручань з використанням ендопротезів; 

кількість операцій з використанням ендопроте-

зів в 2020 році -  71. 

 

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, регі-

ону, яка має бути спрямована на на-

дання високоспеціалізованої стаціона-

рної та амбулаторної допомоги шля-

хом використання інтервенційних 

методів лікування 

117 000,0 

кошти 

бюджету 

розвитку 

0,0 0,0 100% 

На базі КНП "ЦМКЛ ІФМР" в 2020р. встановле-

ний комп'ютерний томограф, виготовлений в 

Японії. Отримано в рамках участь у непроект-

ному гранті уряду Японії. Також отримано інше 

діагностичне ендоскопічне обладнання – брон-

хоскоп, монітор пацієнта та гастроскоп. 

 

Оперативна ціль D.2.4. Розробка та        
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

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  

1027,4 876,4 481,8 394,2 54,9% 

 В КНП "Центральна міська клінічна лікарня 

ІФМР" встановлені пандуси в корпусах № 2,5 

Влаштовано туалетну кімнату в урологічному 

відділенні.Частково утеплено стіни фасаду кор-

пусу №5.Заміна вікон та світильників на енерго-

зберігаючі. 

В КНП "Міська клінічна лікарня №1  ІФМР" 

Проведені ремонтні роботи по облаштуванню 

нового заїзду з пандусом. Проведено капітальні 

та поточні ремонтні роботи за власні кошти 

851318,18грн. 

В КНП "Міський клінічний перинатальний 

центр ІФМР" виготовлена проектно-кошторисна 

документація та експертний висновок по капіта-

льному ремонту мереж постачання кисню на 

суму 66613,00грн. З них-35640,00 грн.-міський 

бюджет та 30973,00 грн.-власні надходження. 

Виконаний капітальний ремонт санвузла  у від-

діленні анестезіології та інтенсивної терапії-

47841,60 грн.-субвенція обласного бюджету 

Закуплені 8 акумуляторних батарей для підтри-

мки роботи операційного обладнання на суму 

78336,00 грн.-НСЗУ 

У  гінекологічному корпусі здійснений поточ-

ний ремонт електрообладнання щитової із прид-

банням автоматів вводу резерву на загальну 

суму 156 722,33 грн. 

 

 80,2 80,2 80,2 0,0 100% 

Проведено енергетичний аудит по грантовому 

проекту. Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію та проведено будівельну експер-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

тизу на проведення робіт з метою усунення не-

доліків виявлених при проведенні енергетичного  

аудиту. Проведено заміну вікон та дверей на 

енергоощадні.  

 596,7 596,7 596,7 0,0 100% 

Поточний ремонт каналізаційних мереж у СП 

"МДП" КНП "ЦПМКДД" на суму 127 389,80 

грн. Ремонтні роботи вентиляційної системи СП 

"МП №1" на суму 14 958,95 грн.Поточні ремон-

тні роботи кабінетів СП "МП №1, №2" на суму 

34 417,00 грн. Встановлення металопластикових 

вікон – 136 600 грн.Капітальний ремонт рентге-

нологічного кабінету СП "МП №3" - 284 248 

грн. 

 

 3 000,0 3 000,0 

3190,9  

(в т.ч. 

2 959,9 - 
міський 

бюджет,  

140,0 - 

благодійні 

кошти, 

78,0 - 

спецфонд, 

13,0 - 

кошти 

НСЗУ 

0,0 98,7% 

В КНП "МКПЦ ІФМР" закуплено за кошти мі-

ського бюджету апарат штучної вентиляції ле-

гень у відділення інтенсивної терапії новонаро-

джених, за благодійні кошти пульсоксиметр.  

Також за благодійні кошти  закуплено стерилі-

затор повітря, комп'ютерну техніку, тощо. За 

кошти спецфонду - установку проявну до рент-

ген-апарату, каталку для транспортування хво-

рих та ін. 

 

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  160,79 160,79 42% Заходи, передбачені проектом у 2020р. виконані Проведення части-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

відзначення державних свят частково. ни заходів відміне-

но у зв’язку з впро-

вадженням каран-

тину 

4.23. "Літо+" 60,0 20,0 0,0 0,0 40% 

Працівники бібліотек, дотримуючись карантин-

них вимог, спільно з батьками та вчителями, 

використовуючи інноваційні ігрові форми біблі-

отечної роботи, пов`язані з книгою і читанням, 

на майданчиках міста, у парках, скверах, а також 

на прибудинкових територіях бібліотек провели 

тематичні різнопланові заходи – літературні 

жмурки, інтерактивні вікторини, розважальні 

пікніки, літературні пінг-понги, бібліотечні ві-

кенди, бібліо-арт-майстерні, години творчості, 

конкурси, літературні читання, майстер-класи, 

пізнавальні мандрівки тощо. Діти розміщува-

лись на безпечній дистанції одне від одного і 

бібліотекарі обирали такі форми заходів, які б 

допомогли юним учасникам отримати нові 

знання, захопитися книгою та читанням, цікаво 

провести дозвілля і не піддати загрозі здоров’я 

юних читачів. Кожен захід в середньому відві-

дувало від 5 до 10 дітей. 

Значна частина 

заходів, запланова-

них в межах проєк-

ту, не могли бути 

втіленими через 

запровадження ка-

рантину у зв’язку з 

епідемією COVID-

19. 

4.24. Екологія мовного середовища 

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

 

  

Відсутність достат-

нього фінансування  

Оперативна ціль D.3.2.  Забезпечен-

ня доступності та актуальності соці-

ально-культурних послуг для всіх 

категорій населення 

       

4.25. Фестиваль "Івано-Франківськ - 

місто для життя" та проведення свят-
866,5 300,0 0,0 0,0 0%  

Проведення заходів 

відмінено у зв’язку 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

кових заходів, присвячених Дню міста   з впровадженням 

карантину і відмі-

ною всіх масових 

заходів 

4.26. Відкритий конкурс юних вико-

навців на духових та ударних інстру-

ментах 

50,0 45,0 0,0 45,0 0%  

Проведення конку-

рсу відмінено у 

зв’язку з впрова-

дженням карантину 

і відміною всіх ма-

сових заходів 

4.27. Всеукраїнський конкурс юних 

виконавців ім.В.Лисенка 
95,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Конкурс прово-

диться один раз у 

два роки. Останній 

конкурс відбувся у 

2019 році 

4.28. Відкритий міський конкурс обра-

зотворчого мистецтва "Франковий 

мотив" 

37,0 15,0 0,0 0,0 30% 

У серпні 2020 року працівниками дитячої худо-

жньої школи була організована виставка дитя-

чих робіт – переможців попередніх конкурсів 

Проведення захо-

дів відмінено у 

зв’язку з впрова-

дженням каранти-

ну і відміною всіх 

масових заходів 

4.29. Фестиваль танцювального мис-

тецтва "Stanislaviv dance" 
100,0 35,0   0,0 0,0 0% Заходи, передбачені проєктом, не реалізовані 100,0 

4.30. Віртуальна реальність в бібліоте-

ках Івано-Франківська – спосіб вихо-

вати у дітей цікавість до бібліотеки та 

читання 

238,0 238,0 0,0 238,0 30% 

Бібліотекарі разом з працівниками відділу про-

грамного забезпечення АБІС протягом року, 

коли це дозволяли карантинні обмеження, у 

приміщеннях центральної дитячої бібліотеки, 

бібліотеки-філії №1 по роботі з дітьми та на 

різних майданчиках міста провели ряд заходів із 

залученням окулярів віртуальної реальності та 

презентацій книг з доповненою реальністю. Зок-

238,0 
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нання 
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Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

рема, було проведено екскурсії-

відеоознайомлення, розважально-ігрові програ-

ми, файл-презентації, віртуальні мандрівки та ін.  

На початку року бібліотекою в подарунок було 

отримано 16 книг з доповненою реальністю "Кіт 

у чоботях", "Спляча красуня" та "Лускунчик і 

мишачий король". Всі книги розповсюджені 

серед бібліотек Івано-Франківської міської 

централізованої бібліотечної системи і на даний 

час доступні для видачі користувачам. Протягом 

року для бібліотеки-філії №4 (вул. Вовчинецька, 

188) та бібліотеки-філії №5 (вул. Галицька, 100) 

було придбано 3 набори окулярів віртуальної 

реальності. Також в рамках проєкту "Віртуальна 

реальність у бібліотеці" у грудні учні Школи 

комп’ютерної майстерності представили однос-

торінковий файл для дитячої бібліотеки, робота 

над створенням якого тривала з кінця 2019 року.  

 

4.31.  Фестиваль "Все українське на 

новий лад"  
575,0 221,0 186,5 186,5 100% 

Всі заходи, передбачені проектом, виконані в 

повному обсязі 
 

4.32. Фестиваль "Новорічні витребе-

ньки" 
270,0 110,0 0,0 0,0 0% Заходи, передбачені проєктом не реалізовані 

Проведення фести-

валю відмінено у 

зв’язку з впрова-

дженням карантину 

і відміною всіх ма-

сових заходів 

4.33. Інформаційний простір для не-

зрячих 
790,0 0,0 0,0 790,0 10% 

Отримано в подарунок від БО "Благодійний 

фонд "Бібілотечна країна" близько 500 аудіок-

ниг, які стануть корисними та зручними у кори-

стуванні для людей з порушенням зору, зокрема, 

Протягом року зна-

чна частина заходів, 

запланованих в 

межах проєкту, не 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

для учасників проєкту "Інклюзія в бібліотеці", 

який реалізується у бібліотеці-філії №4 (вул. 

Коновальця, 132а). У рамках впровадження цьо-

го проєкту в життя протягом року, коли дозво-

ляли умови карантинних обмежень, працівника-

ми бібліотеки було проведено ряд навчальних та 

пізнавальних заходів для людей з вадами зору. 

 

могли бути втіле-

ними через запро-

вадження каранти-

ну у зв’язку з епі-

демією COVID-19. 

Не придбано спеці-

алізоване облад-

нання  у зв'язку із 

відсутністю фінан-

сування. 

4.34. Капітальні ремонти в бібліотеках 

Департаменту культури 
1900,0 75,0 0,0 0,0 0% 

Проведення капітальних ремонтів не планува-

лось. 

Відсутність бюдже-

тних призначень  

4.35. Капітальні ремонти в народних 

домах 
6000,0 7 423,7 83,673 7 340,03 1,37% 

Розроблено кошторис та експертизу на  прове-

дення робіт з капітального ремонту Муніципа-

льного центру дозвілля  по вул. Набережна, 42 в 

м.Івано-Франківську. Встановлення пожежної 

сигналізації, в т.ч. ПВР+роботи  

Завершуються роботи  по народному дому в селі 

Угорники Івано-Франківської міської ради 

 

4.36. Капітальні ремонти в школах 

Департаменту культури  
5917,0 847,4 146,568 700,83 17% 

Капітальний ремонт кабінетів Дитячої Худож-

ньої школи по вул. Павлика, 17в м. Івано-

Франківську, в т.ч. ПВР+роботи (перехідний)

  

Впровадження ка-

рантину 

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 7,0 82,08 58,35 71% 

В ІІ півріччі 2020р. частково відбулись заплано-

вані заходи 

Через посилення 

карантинних захо-

дів не вдалось реа-

лізувати всі заходи. 
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

4.38. Фестиваль "Різдво у Франківсь-

ку"  
394,0 252,8 118,2  0,0 100% 

Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в 

повному обсязі. 
 

4.39. Фестиваль "Купальська ніч" 210,0 80,0 0,0 0,0 0% Заходи, передбачені проєктом не реалізовані 

Проведення фести-

валю відмінено у 

зв’язку з впрова-

дженням карантину 

і відміною всіх ма-

сових заходів. 

4.40. Фестиваль весільно-ресторанної 

музики "Лабух-ФЕСТ" 
330,0 120,0 0,0 120,0 0% Заходи, передбачені проєктом не реалізовані 

Проведення фести-

валю відмінено у 

зв’язку з впрова-

дженням карантину 

і відміною всіх ма-

сових заходів 

4.41. Фестиваль патріотичної пісні 105,0 100,0 0,0 0,0 0% 
Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в 

повному обсязі. 
 

4.42. Фестиваль духовної та естрадної 

пісні "Великодні дзвони" 
205,0 75,0 0,0 0,0 0% Заходи, передбачені проєктом не реалізовані 

Проведення фести-

валю відмінено у 

зв’язку з впрова-

дженням карантину 

і відміною всіх ма-

сових заходів. 

4.43. Фестиваль-конкурс молодіжної 

музики "Едельвейс" 
265,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Фестиваль прово-

диться  раз у два 

роки. Останній фес-

тиваль відбувся у 

2019 році 

4.44. Фестиваль "Мамина пісня" 188,0 70,0 0,0 0,0 0% Заходи, передбачені проєктом не реалізовані 

Проведення фес-

тивалю відмінено 

у зв’язку з впро-

вадженням каран-
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Проєкти за стратегічними цілями 

Бюджет проекту на 

2018-2020 роки  

(тис. грн.) 

Освоєно 

з місько-

го бю-

джету за 

2020р., 

тис.грн 

Потреба у 

фінансу-

ванні з 

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

% вико-

нання 

проекту 

за 2020р. 

Виконані роботи 
Перешкоди в реа-

лізації проекту 

Всього 2020р 

тину і відміною 

всіх масових за-

ходів. 

4.46. Збереження та популяризація 

самобутності українського мистецтва 

Прикарпаття народним вокальним 

ансамблем "Гуцулочки" 

220,0 70,0 0,0 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. 
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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 2020р.,  

тис. грн 
Всього 2020р. 

А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу 734 278,0 62 759,0 4,0 

В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та 

дружньої до довкілля інфраструктури 
2 633 910,7 1 213 572,7 

309 440,8  

(в т.ч. 5851,3 тис.грн та 
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2 793,5 тис.євро інші 

джерела) 

С. Місто відкритої влади та сучасного управління 30 066,5 26 950,0 34,4 

D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного 

культурного середовища 
231 689,2 

31 750,0 

(в т.ч. 2063,2 

тис.грн інші дже-

рела 

14 136,2  

(в т.ч. 5 081,2  

інші джерела) 

Разом, тис. грн 3 629 944,4 

1 335 031,7 

(в т.ч. 2063,2 

тис.грн інші 

дже-рела 

323 615,4 тис.грн  

(в т.ч. 5851,3 тис.грн 

та 2 793,5 тис.євро 

інші джерела) 

 


