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Звіт про роботу управління економічного та інтеграційного 

розвитку за ІІІ квартал 2018 року 
 

Відділ економічного аналізу та стратегічного планування 
Здійснення контролю в межах своєї компетенції за виконанням соціально-

економічних програм  

Надано в ОДА ряд інформацій стосовно розвитку території міської ради на 

виконання урядових та регіональних програм, зокрема Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року; на виконання плану заходів з реалізації у 2015-2017 

роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.   

Підготовлено презентації: "Формування високого рівня привабливості Івано-

Франківська, як одна із основних умов залучення інвестицій" для участі у міжнародному 

форумі в м.Брест (Республіка Білорусь), "Івано-Франківськ - місто комфортного 

проживання" для презентації на IV Міжнародному інвестиційно-економічному форумі.  

Здійснення економічного прогнозування, координації та регулювання 

соціально-економічного розвитку міста, проведення єдиної державної економічної 

політики на території міської ради. Розробка щорічного проекту програми 

економічного і соціального розвитку міста, яка є основою для складання проекту 

бюджету міста 

Підготовлено узагальнену інформацію про виконання за ІІ квартал 2018 року заходів 

щодо наповнення бюджету міста, дотримання режиму економії бюджетних коштів та 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2018 рік, які затверджені рішенням 

виконавчого комітету міської ради  від 01.03.2018р. №239. 

 Здійснюється щомісячний аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб та 

податку на нерухоме майно, єдиного податку.  

Визначення цілей та пріоритетів розвитку економіки, її галузевої структури. 

Участь у розробці стратегічного плану економічного розвитку міста та сіл, що 

входять до Івано-Франківської міської ради, проведення моніторингу реалізації 

стратегічних цілей. Розробка пріоритетних напрямків соціально-економічного 

розвитку міста на середньострокову перспективу. 

Взято участь у  розробці "Плану місцевого економічного розвитку м.Івано-

Франківська до 2020 року"  в рамках ініціативи "Мери за економічне зростання".  

Взято участь у розробці Програми підвищення конкурентоспроможності малого і 

середнього підприємництва. 

Підготовлено пакет документів та проект рішення виконавчого комітету для 

розгляду на регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у 2019 році.  

Моніторинг виконання державних та міських цільових програм. 

Проведено моніторинг виконання міських цільових програм за ІІ квартал 2018 

року. Інформація про кількість діючих міських програм, про стан їх виконання та 

фінансування подається в ОДА. 

Здійснювалася перевірка на відповідність Порядку розробки міських цільових 

програм та ведеться реєстр всіх програм, розроблених структурними підрозділами. 

Аналіз основних соціально-економічних показників розвитку території міської 

ради та надання інформації рейтинговим агентствам і потенційним інвесторам. 

На виконання розпорядження облдержадміністрації від 24.11.2016р. №794 "Про 

проведення моніторингу та рейтингової оцінки результатів соціально-економічного 

розвитку районів і міст області" підготовлено інформацію про причини зниження окремих 

показників за результатами моніторингу за І півріччя 2018 року. 
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Зібрано та надано інформацію ТОВ "Кредит–Рейтинг" для проведення процедури 

оновлення кредитного рейтингу міста Івано-Франківська. 

 Підготовлено інформацію для Офісу ефективного регулювання (BRDO) з метою 

підготовки до рейтингу Regional Doing Business-2018. 

 Підготовлено інформацію ТОВ "Кредит–Рейтинг" для розробки інвестиційного 

паспорта міста Івано-Франківська. 

Проаналізовано та підготовлено інформацію про основні показники розвитку міста 

Івано-Франківська у порівнянні з окремими обласними центрами. 

Підготовлено інформації про зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність 

івано-франківських підприємств з окремими країнами зарубіжжя. 

Підготовлено інформацію за 2017 рік для розміщення в Автоматизованій системі 

муніципальної статистики (АМУ). 

Підготовлено інформацію про будівельну діяльність у м.Івано-Франківську 

(інфографіка) за 2017 рік до Дня будівельника. 

Підготовка висновків, проектів рішення виконавчого комітету та сесії міської 

ради щодо виділення коштів з резервного фонду міського бюджету 

Відповідно до звернень мешканців міста та відповідних висновків управління 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних 

органів міської ради і фінансового управління підготовлено три рішення МВК "Про 

виділення коштів з резервного фонду міського бюджету". 

Взаємодія з іншими відділами, управліннями, структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради, органами державної виконавчої влади, 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими 

організаціями, тощо з питань економічного розвитку міста 

Підготовлено інформацію про потенціал міста Івано-Франківська для розміщення у 

альманаху "Ділова Івано-Франківщина". 

Взято участь у підготовці IV Міжнародного інвестиційно-економічного форуму. 

Підготовлено відповіді на 5 запитів на публічну інформацію та інтернет-звернення. 

Постійно здійснюється робота з ведення діловодства управління. 

 

Відділ промисловості та розвитку підприємництва 
Відділ промисловості та розвитку підприємництва постійно сприяє діяльності 

промисловим підприємствам основного кола та популяризації їх промислового 

потенціалу.   

Протягом ІІІ - го кварталу поточного року на основі даних Головного управління 

статистики у м.Івано-Франківську здійснено порівняльний аналіз обсягів реалізації 

промислової продукції за І-ше півріччя 2018 року в розрізі по галузях промисловості та по 

підприємствах.  

Також в телефонному режимі проведено опитування керівників підприємств щодо 

діючого стану справ на підприємствах, проблемних питань та прогнозу обсягів 

виробництва у ІІ-му півріччі 2018 році та за підсумками року.  

За результатами підготовлено аналітичну довідку про підсумки діяльності 

промислових підприємств основного кола за І півріччя 2018 року. 

 Підготовлено інформацію про виконання заходів Програми підтримки малого і 

середнього підприємництва на 2017-2018р.р. за І півріччя 2018р. та Програми 

економічного і соціального розвитку міста Івано-Франківська на 2018 рік в частині, що 

стосується діяльності промисловості міста Івано-Франківська. 

Здійснювалася постійна співпраця з Дорадчою радою при міському голові. За 

результатами чергового засідання Дорадчої ради 08.06.2018р. проведено чергове засідання 

на ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат", під час якого підприємства харчопереробної 

галузі презентували зразки інноваційної продукції, а також відбулося обговорення шляхів 



 3 

покращення співпраці місцевих виробників з торговими мережами міста, підготовка 

проекту трьохстороннього Меморандуму про співпрацю та про залучення місцевих 

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

та інших закладах освіти міста. 

 У ІІІ кварталі з метою впровадження картки іванофранківця продовжено роботу з 

основними харчопереробними підприємствами щодо можливості реалізації продукції зі 

знижкою у соціальних магазинах міста, а також у фірмовій мережі кожного з місцевих 

виробників. 

В рамках здійснення підготовчих заходів до відзначення Дня незалежності України  

проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств щодо 

забезпечення чистоти прилеглих територій промислових підприємств та належного 

оформлення адмінбудівель національною атрибутикою. 

З метою популяризації місцевої продукції та сприяння в реалізації місцевим 

товаровиробникам проводяться промоційні акції "Купуємо івано-франківське – даємо 

роботу іванофранківцям", щорічні передсвяткові ярмарки, тематичні фестивалі тощо. У 

серпні – вересні поточного року організовано та проведено ряд тематичних фестивалів 

"Свято винограду та вина" і "Свято хліба". Фестивалі проведено на належному рівні за 

участю понад 50-ти місцевих виробників та  підприємців - хлібопекарів регіону. 

Організовано та проведено урочистості до відзначення Дня підприємця 07.09.2018р. 

Кращих платників податків – представників малого та середнього бізнесу Івано-

Франківська нагороджено грамотами виконавчого комітету та відзначено подяками 

міського голови. Захід відбувся за участі громадськості, ЗМІ, членів Ради підприємців, 

Дорадчої ради, секретаря міської ради, заступника міського голови та інших 

представників виконавчого комітету міської ради. 

Спільно з управлінням інвестиційної політики здійснено підготовчі заходи до 

проведення ІV Міжнародного економічного форуму "Партнерство та перспектива": 

підготовлено інформацію до довідника «Про промислові підприємства Івано-

Франківська», підготовлено та надіслано запрошення керівникам промислових 

підприємств, підприємцям, громадським організаціям, університетам міста. Також 

опрацьовано з керівниками промислових підприємств організацію презентації 

інноваційної продукції під час заходу (ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат", ТОВ 

"Мікрол", ТОВ "Інтелком" та інші). 

Подано пропозиції щодо відзначення Дня машинобудівника та Дня працівників 

харчової промисловості, опрацьовано з керівниками підприємств, сформовано та надано 

перелік кращих працівників підприємств зазначених вище галузей (ДП ВО "Карпати", 

ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад", до десятиріччя з дати заснування 

підприємства - ТзОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед", а також харчопереробні ТДВ 

"Івано-Франківський хлібокомбінат", ТОВ "Залізнична пекарня") до нагородження 

грамотами виконавчого комітету та подяками міського голови. Взято участь в 

урочистостях до Дня машинобудівника та заходах до відзначення 10-річчя згаданого вище 

підприємства, підготовлено інформацію міському голові про зазначені підприємства. 

З метою сприяння місцевим виробникам в реалізації продукції, розширенні діючих 

та пошуку нових ринків збуту спільно з відділом цінового моніторингу та координації 

закупівель здійснюється інформаційна підтримка промислових підприємств міста щодо 

участі у тендерних закупівлях, зокрема щодо дати проведення конкурсних торгів, терміну 

подачі та вимог заповнення заявки учасника, технічних вимог до предмету тендерних 

закупівель, пакету необхідних документів тощо. 

21.09.2018р. організовано та проведено спільний навчальний захід для замовників 

Івано-Франківської міської ради та учасників з питань публічних закупівель. Захід 

відбувся за участю міського голови, а також представників департаменту регулювання 

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

господарювання. 
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 Продовжується робота з питань розробки Програми посилення 

конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва в м.Івано-Франківську 

спільно з представниками проекту ПРОМІС - визначено основні напрямки, за якими 

розроблятимуться заходи зазначеної Програми, узагальнюються подані пропозиції. 

Протягом звітного періоду проведено 4 робочих зустрічі з представниками малого бізнесу, 

громадських організацій та з структурними підрозділами. 

Відділ постійно надає сприяння щодо забезпечення функціонування та розширення 

мережі фірмової торгівлі місцевих виробників. Фірмова торгівля отримала позитивні 

відгуки споживачів через якість та цінову доступність місцевої продукції. Зокрема, 

визначення місць під малі архітектурні форми для здійснення торгівлі на території міста 

відбувається з врахуванням інтересів та пропозицій місцевих товаровиробників, на 

засіданнях Дорадчої ради при міському голові періодично обговорюються шляхи 

покращення умов для здійснення торгівлі. Як результат, станом на 01.09.2018 року в місті 

функціонують 107 об’єктів фірмової торгівлі, у тому числі  34 об’єкти - малі архітектурні 

форми. 

В рамках реалізації заходів Програми підтримки малого підприємництва на 2017-

2018р.р. опрацьовано запровадження механізму відшкодування частини відсоткових 

ставок по кредитуванню для малого та середнього підприємництва. Працівниками відділу 

здійснено співпрацю з КБ "Приватбанк", підготовлено проект рішення "Про затвердження 

Порядку надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання в місті Івано-

Франківську", затверджено сесією міської ради від 30.08.2017р. На даний час опрацьовано 

умови кредитування кількох основних банківських установ, сформована конкурсна 

комісія. Робота триває. 

Здійснювалась постійна тісна співпраця з Радою підприємців при виконавчому 

комітеті Івано-Франківської міської ради, громадськими організаціями, структурами 

підтримки бізнесу, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з 

питань розвитку та підтримки бізнесу, вирішення актуальних проблем місцевого 

підприємництва. У 2018 році проведено 2 засідання. Під час засідання Ради підприємців 

19.06.2018р. обговорено проекти регуляторних актів, які вносилися на розгляд чергової 

сесії міської ради.  

З метою підтримки бізнесу та надання допомоги підприємцям-початківцям 

забезпечено функціонування Центру розвитку підприємництва “Бізнес-інкубатор” при 

ІФНТУНГ, на базі якого потенційні та діючі суб’єкти підприємництва мають можливість 

отримати комплекс бізнес-послуг на безкоштовній основі.  

На виконання договору про співпрацю з Івано-Франківським національним 

технічним університетом нафти і газу управлінням економічного та інтеграційного 

розвитку спільно з управлінням праці у квітні – травні 2018 року організовано 

двомісячний курс навчань з основ комп’ютерної грамоти та основ програмування для 

учасників АТО, членів їх сімей та для пенсіонерів - власників картки іванофранківця. 

Навчання проводилися у ЦРП  "Бізнес-Інкубатор". Курс навчань пройшли 42 учасники. 

По закінченню навчань відбулося вручення міським головою учасникам відповідних 

сертифікатів. Окрім цього, існує також можливість залучення учасників АТО до вивчення 

іноземних мов на курсах в українсько-канадському СП "МБЕРІФ Бізнес-Центр".  

Відділом промисловості та розвитку підприємництва здійснюється координація 

діяльності з реалізації регуляторної політики у сфері господарської діяльності.  

 Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності" протягом ІІІ кварталу поточного року забезпечено 

дотримання процедури прийняття та відстеження результативності поточних 

регуляторних актів, поданих структурними підрозділами виконавчого комітету, своєчасно 

та у повному обсязі.  

Зокрема, протягом звітного періоду на підставі Планів з підготовки регуляторних 

актів на 2018 рік забезпечено належну підготовку структурними підрозділами 
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міськвиконкому та комунальними підприємствами 5 проектів регуляторних актів, у тому 

числі 3 проекти рішень міської ради, проведено 5 громадських обговорень відповідно. 

Погодження проектів регуляторних актів – рішень міської ради здійснено в Державній 

регуляторній службі України. 

 

Відділ енергозбереження та екології 
Основні напрями і заходи місцевої політики щодо забезпечення сталого 

енергоощадного розвитку та охорони довкілля у м.Івано-Франківську визначені 

"Програмою сталого енергетичного розвитку м. Івано-Франківська на період до 2020р." та 

"Програмою охорони навколишнього природного середовища м.Івано-Франківська на 

2016-2020 роки". 

Відділом здійснюється забезпечення і вдосконалення функціонування єдиної 

автоматизованої системи моніторингу і аналізу споживання енергоносіїв та комунальних 

послуг закладами бюджетної сфери. До роботи у системі залучені усі 95 закладів освіти (за 

програмою, розробленою ТОВ "ФІАТУ"), а також усі 57 будівель закладів охорони 

здоров’я та культури (програма "Smart City" компанії ТОВ "uMuni"), якими вноситься до 

баз даних обох систем інформація про споживання усіх видів енергоносіїв. На даний час 

здійснюється внесення даних за серпень. 

Відділом здійснюється контроль наповнення енергоменеджерами бюджетних 

закладів міста баз даних про споживання енергоносіїв. 

У травні відділом проведено аналіз стану внесення зазначеної інформації 

закладами освіти, культури та охорони здоров’я за 8 місяців 2018 року. За результатами 

аналізу керівникам відповідних виконавчих органів міської ради надіслано подання щодо 

вжиття заходів з усунення недоліків у роботі з енергомоніторингу і забезпечення 

щоденного внесення інформації до бази даних. 

Постійно здійснюється моніторинг використання енергоресурсів установами та 

закладами, що фінансуються з міського бюджету, щоквартально – аналіз дотримання 

встановлених лімітів та виконання плану заходів з енергозбереження, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018р. №251 "Про використання 

лімітів споживання енергоносіїв і комунальних послуг у 2017 році виконавчими органами 

Івано-Франківської міської ради та підпорядкованими їм бюджетними закладами". 

Ініційовано роботу із встановлення у бюджетних закладах міста засобів 

дистанційної передачі даних про споживання енергоносіїв та заміни приладів їх обліку на 

сучасні, що дозволяють автоматизувати збір та передачу цих даних через Інтернет. 

Зібрано і узагальнено інформацію про фінансування і виконання у І півріччі 2018 року на 

території міської ради природоохоронних заходів, затверджених "Програмою охорони 

навколишнього природного середовища міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки", 

затвердженою рішенням міської ради від 02.05.2018 №103-19, а також заходів "Програми 

сталого енергетичного розвитку м.Івано-Франківська на період до 2020 р." у редакції, 

затвердженій рішенням міської ради від 28.07.2015р.  № 1807-56. 

На підставі попередніх статистичних даних про викиди в атмосферу і за даними 

Головного управління ДФС України в області про сплату екологічного податку суб'єктами 

господарювання в м. Івано-Франківську виконано аналіз сплати згаданого податку за 2017 

рік. Згідно з результатами аналізу та висновками Головного управління ДФС в області, 

розміри екологічного податку, сплаченого суб’єктами господарювання, зареєстрованими 

на території міської ради, за 2017 рік, відповідає чинному законодавству. 

Вивчено порядок підготовки моніторингового звіту про виконання вимог Угоди мерів, 

підготовлено та надіслано відповідні запити про подання відповідної інформації усім виконавчим 

органам міської ради та комунальним підприємствам, які беруть участь у реалізації "Програми 

сталого енергетичного розвитку м.Івано-Франківська на період до 2020 р.". 

Дев’яти підприємствам, установам та організаціям видано довідки щодо наявності 
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пропозицій та зауважень з приводу публікацій про наміри отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

З метою формування свідомого ставлення населення до охорони довкілля та 

використання енергоресурсів у розділі "Діяльність з енергозбереження та екології" 

офіційного сайту виконавчого комітету міської ради станом на 19.09.2018р. розміщено 2 

новини з питань екології та 2 – з питань енергозбереження. 

Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 02.10.2015 р. №647 "Про 

стан наповнення бюджету Пенсійного фонду України в області" відділом підготовлена та 

подана Головному управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області 

відповідна інформація за ІІ квартал 2018 року. 

Впродовж 3 кварталу відділом підготовлено 3 проекти рішень виконавчого 

комітету міської ради, зокрема, розроблено заходи, пов’язані з проведенням Днів сталої 

енергії, перелік яких затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 

05.09.2018р. №956. 

На запити облдержадміністрації підготовлено 8 інформацій з питань 

енергозбереження, 2 - з питань екології, 1 – з питань наповнення Пенсійного фонду. 

Своєчасно здійснюється підготовка інформацій міському голові щодо виконання рішень 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови; міській раді – про виконання її 

рішень; листів з питань діяльності відділу тощо. 

 

Відділ міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста 
Європейська інтеграція 

За найбільш активну популяризацію європейського ідеалу за результатми 2017 

року, Парламентська асамблея Ради Європи у 2018 році присудила щорічну премію Приз 

Європи (Europe prize) Івано-Франківську. Урочисте вручення премії представниками 

ПАРЄ відбулось 28 вересня 2018 року в рамках ІV Міжнародного інвестиційно-

економічного форуму "Партнерство і перспектива". В  заході взяли участь 7 офіційних 

делегацій з поріднених та партнерських міст за кордоном  та 3 іноземних дипломатичних 

місій в Україні. За сприяння відділу, на базі вищих навчальних закладів, шкіл та бібліотек 

проводились тематичні лекції, виставки малюнків, флешмоби, Євроквести, літературні 

конкурси та інші пізнавальні і культурні заходи, спрямовані на інформування 

громадськості міста про Євросоюз та євроінтеграцію. До участі в молодіжному концерті, 

присвяченому врученню місту Призу Європи, були запрошені  три мистецькі колективи з 

міст-побратимів у Польщі та Молдові. 

В рамках запровадження ЄС безвізового режиму для України працівниками відділу 

постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо прав та обов’язків громадянам 

України, які бажають виїхати в країни ЄС за правилами безвізового режиму.  

Протягом звітного періоду за сприяння управління економічного та інтеграційного 

розвитку керівництво та представники структур виконавчого комітету міської ради 

прийняли участь у заходах, спрямованих на євроінтеграцію, а саме: 6 вересня секретар 

міської ради О.Савчук взяла участь в 28 Міжнародному економічному форумі в Криниці 

Здруй (Польща) з презентацією міста на засіданні дискусійної панелі «Інфраструктурне 

інвестиційне співробітництво між містами Карпатcького Регіону». 

Міжнародна співпраця 

Станом на 1 жовтня 2018 року місто Івано-Франківськ має документально 

оформлені поріднені зв’язки з 24 містами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, 

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

З метою розширення Євроатлантичного співробітництва, відділом підготовлено та 

надіслано ініціативні листи про налагодження партнерської співпраці між 

муніципалітетами до міста Брешія (Італія) та за сприяння Посла КНР налагоджено 

партнерські зв’язки з  містом Наньнін. 
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Протягом звітного періоду відділом було забезпечено організацію 8 міжнародних 

візитів представників виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, 

депутатського корпусу до поріднених і партнерських міст за кордоном (Зєльона Гура, 

Люблін, Криниця Здруй, Свідніца (Польща), Пршерув (Чехія), Брест(Білорусь), 

Страшенський район (Молдова), Руставі (Грузія); організовано на належному рівні 

перебування в місті та зустрічі з представниками влади 16 іноземних делегацій. 

Підготовлено та надано інформацію управлінню інформаційної діяльності та комунікації з 

громадськістю Івано-Франківської ОДА  про заходи щодо реалізації в Івано-Франківську  

Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2018 рік, затвердженої Кабміном. 

 В рамках підготовчих заходів з реалізації Акції "Дні добросусідства", метою якого 

було проведення групою волонтерів з Івано-Франківська відновлювальних та 

впорядковувальних робіт біля колишніх греко-католицьких церков та на кладовищах, що 

знаходяться на території українсько-польського прикордоння, зокрема в Люблінському 

воєводстві, налагоджено співпрацю з війтом гміни Ульхувек та старостою Томашовського 

повіту Польщі, Це в свою чергу допомогло забезпечити належні умови проживання та 

харчування групи молоді в с.Корчмін, Томашовського повіту. Крім того, здобуто 

підтримку даної ініціативи Генеральними Консульствами Польщі у Львові та України у 

Любліні. 

Туризм 

В напрямку розвитку фестивального туризму в місті протягом ІІІ кварталу 2018 

року на виконання заходів "Програми розвитку туристичної галузі в Івано-Франківську на 

2016-2020рр" відділом надано сприяння в організації фестивалю "Свято меду", який 

відбувався 21-22 липня на площі Ринок. В рамках фестивалю проведено  ярмарок меду та 

продуктів бджільництва, різноманітні майстер-класи, семінари та лекції за участю відомих 

пасічників та гостей з закордону. Найкращі представники галузі були відзначені 

грамотами та подяками міського голови за значні досягнення і розвиток бджолярства та 

медоробства на Прикарпатті. 

 В рамках програми святкових заходів до Дня Незалежності, 25-26 серпня відбувся 

щорічний фестиваль "Свято винограду та вина" в якому взяли участь більше 50 учасників 

з різних куточків України, які представили понад 20 сортів винограду і 25 видів вина. На 

фестивалі діяла виставка та дегустація столових сортів винограду, вирощених на 

Прикарпатті, були представлені продукти бджільництва, сироваріння, а також вироби 

майстрів народних ремесел. 

2 вересня на площі Ринок проходив VІIІ щорічний фестиваль, присвячений 

завершенню збору врожаю, "Свято хліба та сиру". В рамках фестивалю відбулася 

виставка-продаж кондитерської та пекарської продукції, зокрема, короваїв, хлібів, 

булочок, рогаликів, тістечок, тортів, частування стравами національної кухні, майстер-

класи для дітей та дорослих, різноманітні конкурси. Відвідувачі цьогорічного свята мали 

можливість не лише придбати щось смачне, а й поспостерігати та самі долучитися за 

процесом випічки хліба. На виставці свою продукцію представили близько 12 організацій 

пекарського виробництва та 8 сироварень. Одночасно зі "Святом хліба" проходив 

традиційний ярмарок декоративно-ужиткового мистецтва «Прикарпатський вернісаж» на 

якому мешканці міста могли купити найрізноманітніші речі побутового вжитку – 

керамічний та глиняний посуд, вироби із дерева, ковані скульптури, продукцію 

бджільництва, вишиті сорочки, прикраси. 

22 серпня за сприяння відділу, в рамках реалізації українсько-канадського Проекту 

ПРОМІС "Розумний туризм в Івано-Франківську" відбулася презентація нового 

мобільного додатка "Відвідай Івано-Франківськ", в якому зібрано усю необхідну 

інформацію про місто. Мета розробки такого мобільного додатка – сприяти розвитку 

туристичного потенціалу міста, формування бази даних і оприлюднення та поширення 

інформації щодо  ресурсів громади та підсилення зовнішньої привабливості міста.  

http://pleddg.org.ua/ua/2017/mista-partneri-promis-otrimayut-fina/
http://pleddg.org.ua/ua/2017/mista-partneri-promis-otrimayut-fina/
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 Також проводиться робота з облаштування інформаційно-туристичних стендів, кіосків на 

зупинках громадського транспорту та автостанціях приміського та міжміського 

сполучення. 

Представники відділу та управління спільно з турфірмами та туроператорами міста 

презентували туристичний потенціал Івано-Франківська на Міжнародній туристичній 

виставці-ярмарку "Тур’євроцетр – Закарпаття 2018" в Ужгороді. 

За сприяння відділу в рамках відзначення всесвітнього Дня туризму організовано 

нагородження грамотами та подяками виконавчого комітету міської ради кращих 

туроператорів та представників туристичної галузі міста. Крім того,  організовано 

екскурсії містом, відвідування антикварного ресторану "Шпиндель", подорож до міст 

Яремча, Верховина, Буковель  з метою проведення інформаційного ФАМ-тріпу  та 

прийому  канадських туроператорів. 

В рамках українсько-канадського проекту «Партнерство для розвитку міст» 

(ПРОМІС) завершилась робота над розробкою бренду м.Івано-Франківська. Відділом 

організовано та проведено підсумкове засідання конкурсної комісії на кращу розробку 

дизайну бренда міста Івано-Франківська на якому було обрано найкращий варіант, що 

максимально відображає впізнаваність міста. 

З метою популяризації міста за кордоном і формування позитивного іміджу Івано-

Франківська забезпечено виговлення промоційних матеріалів з метою проведення IV 

Міжнародного інвестиційно-економічного форуму "Партнерство та перспектива" та 

урочистої церемонії вручення (роздаткова література, банери, подарункові набори з 

чашками та карпатським чаєм). 

 

Відділ координації закупівель та цінового моніторингу 
Станом на 20.09.2018 р. торгівлю товарами народного споживання здійснює 1621 

магазин загальною площею 160538,0 кв.м та 681 підприємство ресторанного господарства 

на 37856 посадкових місць. Побутове обслуговування населення здійснюється через 398 

підприємств побуту.  

Протягом звітного періоду забезпечено організацію та проведено 5 засідань комісії 

з організації сезонної торгівлі, основним завданням якої є врегулювання розміщення та 

облаштування торгових майданчиків, дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері 

розваг з врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних, торговельних 

норм, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та правил 

благоустрою м. Івано-Франківська. Загалом опрацьовано 38 заяв суб’єктів господарської 

діяльності, які надійшли через Центр надання адміністративних послуг.  

Так, в третьому кварталі 2018 р. підготовлено 8 розпоряджень міського голови, 9 

рішень виконавчого комітету міської ради. Це дало змогу забезпечити поступлення коштів 

до міського бюджету на суму 71,9 тис.грн. за облаштування лотків дрібнороздрібної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг за звітний період, за облаштування літніх та 

всесезонних торгових майданчиків – 280,1 тис.грн.  

Підготовлено проект рішення міської ради "Про встановлення заборони продажу 

пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у місті Івано-

Франківську".  

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності" 23.08.2018 року проведено громадські слухання щодо 

розгляду вищевказаного рішення.  

Протягом звітного періоду проводилось адміністрування договорів на право  

тимчасового користування елементами благоустрою для розміщення тимчасових споруд. 

Укладено 22 договори, а до міського бюджету поступило – 364,31 тис.грн. 

Працівники відділу постійно беруть участь у роботі рейдової групи щодо 

легалізації праці у торгових підприємствах міста, закладах ресторанного господарства та 
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підприємствах побутового обслуговування, в комісії по демонтажу, адміністративної 

комісії. Протягом липня-серпня 2018 року в 340 закладах торгівлі проведено 

інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання правил торгівлі, трудового та 

санітарного законодавств.   

Щодекадно проводилось відслідковування динаміки цін на основні продукти 

харчування в торговій мережі міста та на ринках міста. За результатами моніторингу цін 

подавалась довідка-реєстр цін на основні продовольчі товари в торгових центрах, на 

ринках міста в Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації та висвітлювалась дана інформація на сайті міста. 

З нагоди  святкування професійного свята "Дня працівника торгівлі" 30 липня 

2018р. організовано та проведено зустріч керівництва міста та представників оптових баз, 

закладів торгівлі та ресторанного господарства. Під час зустрічі відзначено подяками 

міського голови кращих працівників цієї галузі.  

Напередодні святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності України 

працівниками відділу координації закупівель та цінового моніторингу повідомлено в 

письмовій формі суб’єктів господарювання центральної частини міста щодо тематичного 

оформлення вітрин, а також дотримання правил торгівлі під час масових заходів у місті.   

У звітному періоді розглянуто і надано вчасно відповіді на 29 звернень (скарги, 

пропозиції) мешканців міста. Аналіз тематики звернень свідчить, що в основному 

громадяни звертаються з питань роботи торгових підприємств, ринків, закладів 

ресторанного господарства та незаконної торгівлі на території міста. 

На виконання розпорядження міського голови від 11.11.2016р. № 761-р "Про 

створення робочої групи з моніторингу закладів торгівлі міста щодо реалізації 

підакцизних товарів" працівниками відділу координації закупівель та цінового 

моніторингу проводились обстеження закладів торгівлі, в яких реалізується підакцизна 

продукція. Інформація надавалась в ДФС Івано-Франківської області. 

У серпні 2018 року підготовлено інформацію щодо наявності великих 

торговельних центрів на території міста ( в т.ч. з дитячими кімнатами). 

У третьому кварталі 2018 р. на офіційному сайті міста створено додатково розділ 

"Захист прав споживачів", в якому висвітлюється актуальна інформація щодо захисту прав 

споживачів.  

Публічні закупівлі 

На виконання Закону України "Про публічні закупівлі" та рішення виконавчого 

комітету від 15.12.2016р. № 851 здійснювалось оприлюднення інформації про проведення 

закупівель товарів, робіт та послуг через систему електронних державних закупівель. 

Для забезпечення відкритості і прозорості інформації щодо здійснення публічних 

закупівель відділом координації закупівель та цінового моніторингу здійснювався 

моніторинг функціонування двох нових розділах офіційного сайту міста, які транслюють 

інформацію з ProZorro в он-лайн режимі: 

1) Державні закупівлі / Закупівлі – відображаються всі закупівлі, розміщені 

структурними підрозділами та комунальними підприємствами Івано-Франківської міської 

ради в із зазначенням теперішнього статусу закупівель та з можливістю вибору 

закупівель, які Вас цікавлять, за допомогою різноманітних параметрів 

(http://www.mvk.if.ua/tender); 

2) Державні закупівлі / Статистика – дозволяє переглянути статистику закупівель 

Івано-Франківської міської ради за різними показниками (http://www.mvk.if.ua/bipr). 

Протягом звітного періоду проводилась робота щодо покращення результатів 

роботи в системі ProZorro. 

З цією метою продовжено співпрацю з Центром компетенцій ProZorro в Івано-

Франківській області.  

Зокрема, 21.09.2018р. організовано та проведено спільний навчальний захід для 

замовників Івано-Франківської міської ради та учасників з питань публічних закупівель. 

http://www.mvk.if.ua/tender
http://www.mvk.if.ua/bipr
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Захід відбувся за участю міського голови, а також представників департаменту 

регулювання закупівель Мінекономрозвитку України. 


