
 

Звіт  

про роботу управління економічного та інтеграційного розвитку 

за ІІІ квартал 2020року  
 

Відділ економічного аналізу та стратегічного планування 
Здійснено моніторинг та підготовлено звіт про стан виконання Стратегії розвитку 

Івано-Франківської міської ОТГ на період до 2028 року  за І півріччя 2020 року та 

інформацію про результати реалізації ініціатив і проєктів, які впроваджуються у місті Івано-

Франківську за підтримки Проєкту ПРОМІС, які розглянуто на розширеному он-лайн 

засіданні Дорадчого комітету та комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку 

Івано-Франківської ОТГ на період до 2028 року. 

Підготовлено інформацію про стан виконання  Програми стимулювання економічного 

розвитку Івано-Франківської міської обʼєднаної територіальної громади за ІІ квартал 2020 

року. 

Підготовлено інформацію про основні економічні показники окремих обласних 

центрів за І півріччя 2020 року з графічним матеріалом, яка розглянута на оперативній нараді 

у міського голови, розміщена на офіційному сайті міста та на сторінці управління 

економічного та інтеграційного розвитку у соціальній мережі Facebook. 

Оновлено соціально-економічний паспорт Івано-Франківської міської ради та 

підготовлено інтегровану довідку по Івано-Франківській міській раді, які надано в ОДА. 

З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста шляхом залучення 

додаткових надходжень до міського бюджету здійснюється та надається щомісяця 

фінансовому управлінню аналіз щодо виконання (невиконання) окремих планових 

показників та інформацію про заходи, що вживалися для забезпечення надходжень до 

міського бюджету за 2020 рік.   

Підготовлено інформацію щодо очікуваного виконання доходів у 2020 році та 

прогнозні показники на 2021-2023 роки у розрізі платежів, контроль за надходженнями яких 

покладено на управління. 

Підготовлено узагальнену інформацію про стан виконання заходів з наповнення 

бюджету міста за І півріччя 2020 року, затверджених рішенням виконавчого комітету  від 

20.02.2020р. №234 "Про заходи щодо наповнення бюджету міста, дотримання режиму 

економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2020 рік". 

Підготовлено документи для подання 2-х проєктів на обласний конкурс проєктів і 

програм розвиту місцевого самоврядування. 

Підготовлено лист Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства щодо формування переліку інвестиційних проєктів. 

Проведено моніторинг та підготовлено звіт про стан виконання програми місцевого 

економічного розвитку за І півріччя 2020 року. 

Підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету "Про затвердження реєстру 

виплат матеріальної грошової допомоги населенню Івано-Франківської міської об'єднаної 

територіальної громади", що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації природного 

характеру, яка виникла у червні 2020 року. 

Підготовлено проєкти рішень виконавчого комітету про затвердження актів 

обстеження та дефектних актів  по КДНЗ №35 "Вишиванка"  по дамбі та берегоукріпленню 

р.Бистриця Надвірнянська в с.Угорники (правий берег нижче моста до с.Підлужжя), 

пошкоджених стихією 12-25 червня 2020 року. 

Здійснюється щомісячний аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб, 

акцизного податку та місцевих податків і зборів.  

Підготовлено інформацію на інформаційний запит рейтингового агентства ТОВ 

"Кредит-Рейтинг" про економічний і соціальний розвиток міста за І півріччя 2020 року для 

проведення процедури оновлення кредитного рейтингу міста Івано-Франківська. 



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 2019 рік та ІІ квартал 2020 року. 

На виконання п.5 розпорядження облдержадміністрації від 06.11.2018р. №644 "Про 

затвердження плану заходів з реалізації в області у 2018-2020 роках Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року"  підготовлено  інформацію про виконання за 

ІІ квартал 2020 року. 

Підготовлено презентації на тему: "Виконання місцевих податків і зборів", 

"Виконання Стратегії розвитку Івано-Франківської ОТГ за І півріччя 2020 року", "Івано-

Франківськ у порівнянні з окремими обласними центрами України"  для представлення 

пріоритетів та потенційних можливостей міста та ОТГ на засіданнях круглих столів, 

Дорадчої ради при міському голові, Раді підприємців при виконавчому комітеті міської ради, 

під час участі у вебінарах. 

Підготовлено інформації про зовнішньоекономічну діяльність івано-франківських 

підприємств з окремими країнами зарубіжжя. 

Взято участь у навчанні за розробленою професійною програмою підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з 

питань місцевого економічного розвитку та он-лайн інформаційному заході щодо розвитку 

жіночого підприємництва, які були організовані Проєктом ПРОМІС; в он-лайн навчанні 

щодо внесення даних до АСМС 2.0, організованому Асоціацією міст України. 

Відповідно до звернень мешканців міста та відповідних висновків управління з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних 

органів міської ради фінансового управління підготовлено 3 рішення МВК "Про виділення 

коштів з резервного фонду бюджету Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної 

громади". 

Підготовлено відповіді на зауваження Державної регуляторної служби України щодо 

проєктів рішень Івано-Франківської міської ради. 

Підготовлено відповідь на журналістський запит В.Стріли щодо отриманої містом 

міжнародної технічної допомоги. 

Розглянуто та надано відповіді на 3 звернення на отримання публічної інформації. 

Всього підготовлено рішень виконавчого комітету міської ради – 11, рішень міської 

ради – 1. 

Підготовлено інформацію про стан інформаційної роботи у ІІІ кварталі. 

Підготовлено інформацію для проведення дистанційно ІІ наглядового аудиту системи 

управління якістю. 

Постійно оновлюється база відкритих даних. 

Постійно здійснюється робота з ведення діловодства управління. 

 

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". 

Впродовж трьох кварталів 2020 року здійснювалося забезпечення і вдосконалення 

функціонування єдиної автоматизованої системи моніторингу і аналізу споживання енергоносіїв 

та комунальних послуг будівлями усіх 57 бюджетних закладів охорони здоровʼя та культури, 

розташованих на території міської ради, якими вноситься інформація до бази даних 

програми "Smart City" компанії ТОВ "uMuni". 

У звʼязку з припиненням ТОВ "ФІАТУ" з 01.01.2020р. надання доступу усім закладам 

освіти міста до інформаційної системи енергомоніторингу, що призвело до унеможливлення 

внесення даних про споживання енергоносіїв в освітній галузі, а також враховуючи істотне 

підвищення вартості інформаційних послуг цієї компанії, підписано договір з компанією 



ТОВ "uMuni" про обслуговування усіх бюджетних закладів Івано-Франківської міської ОТГ (далі – 

ОТГ). 

З метою внесення в базу даних системи енергомоніторингу "Smart City" інформації про 

освітні заклади ОТГ, а також про бюджетні заклади сіл, які приєдналися до неї, проведена 

робота із збору даних про будівлі освітніх закладів та наявні у них лічильники споживання 

енергоносіїв, налагоджено співпрацю з енергоменеджерами цих закладів. 

Враховуючи постійне оновлення програмного забезпечення системи енергомоніторингу 

(СЕМ) та у зв᾿язку з долученням до неї 110 нових закладів спільно з ТОВ "uMuni" у першій 

половині четвертого кварталу 2020 року буде проведено вебінар для енергоменеджерів 

бюджетних установ ОТГ з питань роботи в СЕМ, енергозбереження та підвищення 

енергоефективності будівель бюджетних закладів. 

Постійно здійснюється моніторинг використання енергоресурсів установами та 

закладами, що фінансуються з міського бюджету, щокварталу проводиться аналіз 

дотримання встановлених лімітів та виконання планів заходів з енергозбереження, 

затверджених  рішенням виконавчого комітету міської ради від 07.05.2020р. № 454. 

Результати моніторингу свідчать про те, що контроль за споживанням енергоресурсів у 

бюджетних закладах, здійснення заходів з енергозбереження та підвищення 

енергоефективності будівель дозволяють істотно скорочувати видатки на оплату енергоносіїв. 

 Так, завдяки реалізації І-го етапу та виконанню частини ІІ-го етапу проєкту "Підвищення 

енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська",  впровадженню 

інших енергоефективних заходів річна економія коштів на оплату енергоносіїв зросла з 13,15 

млн. грн. у 2016 році до 17,386 млн. грн. у 2019 році. Річна економія (розрахункова) від 

впровадження заходів на комунальних підприємствах у 2019 році склала 9,448 млн. грн. Економія за 

8 місяців 2020 року у бюджетних закладах склала 18,04 млн. грн., у т.ч.: в закладах освіти - 

14,11 млн. грн., у закладах охорони здоровʼя – 3,39 млн. грн.; у закладах культури - 0,42 млн. 

грн., у закладах соціальної політики – 0,12 млн. грн. 

Розпочато 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. 

Відповідно до "Програми охорони навколишнього природного середовища м.Івано-

Франківська на 2016-2020 роки" підготовлено і подано у встановленому порядку в 

управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 17 запитів про виділення 

коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на виконання 

природоохоронних заходів у 2020 році на загальну суму 25714,02 тис. грн. На подані запити 

рішенням обласної ради передбачено виділити з обласного фонду у 2020 році 4793,0 тис. грн.  

Підготовлено звіти про виконання "Програми сталого енергетичного розвитку м. 

Івано-Франківська на період до 2020 року" та "Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки" у 2019 році та у І 

півріччі 2020 року. 

Триває робота над розробкою "Програми охорони навколишнього природного 

середовища Івано-Франківської міської ОТГ на 2021-2025 роки". З цією метою проведено 

роботу із формування узагальнених пропозицій від виконавчих органів міської ради, 

комунальних підприємств, сільських рад і старостинських округів щодо природоохоронних 

заходів, які будуть включені до Програми. 

Розпочато роботу над розробкою "Програми сталого енергетичного розвитку та 

клімату Івано-Франківської міської ОТГ до 2030р". Опрацьовується питання підготовки 

стратегічної екологічної оцінки цієї Програми і "Програми охорони навколишнього 

природного середовища Івано-Франківської міської ОТГ на 2021-2025 роки". Триває збір 

матеріалів для розробки екологічного паспорта Івано-Франківської міської ОТГ. 

Підготовлено заявку для участі у конкурсі на отримання гранту на проведення 

енергоаудиту і отримання енергетичного сертифікату будівель Комунального 

некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської 

ради", який став переможцем конкурсу. На даний час зазначені роботи виконані, документи, 

у т.ч. енергетичний сертифікат, отримані. Підготовлено і подано на розгляд регіональної 



комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору 

інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 

2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, документи проєкту 

"Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Комунального некомерційного підприємства 

"Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради" загальною вартістю 19,485 

млн. грн. 

Впродовж звітного періоду підготовлено 4 проєкти рішень виконавчого комітету 

міської ради. 

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 постійно розміщуються  новини з 

питань екології та енергозбереження. На даний час розміщено 287 новин. 

Починаючи з жовтня 2018 року, інформація з питань екології та енергозбереження 

розміщується також на сторінці "Екомісто.ІФ" у мережі Фейсбук, створеній для тіснішої 

комунікації і співпраці з населенням задля поліпшення стану довкілля у місті. За цей час на 

сторінці розміщено 498 новин, у т ч. 132 – у 2020 році (станом на 25.09.2020р.). 

Працівники відділу беруть участь у розгляді звернень мешканців міста про стан 

довкілля з виїздами на місце із залученням працівників Івано-Франківської міськрайонної 

філії ДУ "Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України", управління з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів. 

За рахунок коштів, виділених за результатами організованого відділом енергозбе-

реження та екології засідання комісії з розподілу коштів міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища, Міською дитячою екологічною станцією (МДЕС) 

вирощено у тепличному комплексі 4870 декоративних рослин, посаджено на квітниках 1470 

цих рослин, на території МДЕС закладено виноградник, посаджено 11 дерев і 12 кущів. На 

території Департаменту освіти та науки посаджено 658 декоративних рослин. У рамках 

проєкту "Екорух "Місто квітів" вирощено 1000 декоративних рослин. 

 

Відділ координації закупівель та цінового моніторингу 
Станом на 01.10.2020 року на території м.Івано-Франківська торгівлю  товарами 

народного споживання здійснюють 1459 закладів торгівлі загальною площею 155,7 тис.м2  та  

434  підприємства ресторанного господарства. 

На території міста функціонують: торгові центри та  супермаркети – 54; продовольчі 

магазини – 842; промислові магазини – 542; книгарні- 21; ресторани, кафе, кав’ярні – 434.  

Послуги побутового обслуговування населення надаються через 381 підприємство 

побуту.  

Протягом звітного періоду забезпечено організацію та проведення 4 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 58 заяв суб’єктів господарської діяльності, які 

надійшли через Центр надання адміністративних послуг.  

В третьому кварталі 2020 р. підготовлено 1 розпорядження міського голови, 12 рішень 

виконавчого комітету міської ради, відповідно до яких надано погодження 31 суб’єкту 

господарювання на розміщення торгових майданчиків, об’єктів дрібнороздрібної торгівлі,  

надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарку. 

У  липні-вересні 2020 року проводилось адміністрування договорів на право  

тимчасового користування елементами благоустрою для розміщення тимчасових споруд, 

літніх та всесезонних торгових майданчиків  та  укладено 33 нових договори. 

Всього надійшло коштів до міського бюджету  1078,7 тис. грн., зокрема:   

- за розміщення  тимчасових споруд      -  556,06 тис. грн.;  

- за розміщення торгових майданчиків  -  385,7 тис. грн; 

- за розміщення об’єктів  дрібнороздрібної торгівлі   -  136,9  тис.грн. 



У липні 2020 року напередодні професійного свята "Дня працівника торгівлі"  у 

відпочинковому  комплексі "Люм’єр" проведено зустріч  керівництва міста із 

представниками  оптової та роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства, в ході 

якої відзначено подяками міського голови кращих  працівників  цієї  галузі. 

Напередодні святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності України 

працівниками відділу координації закупівель та цінового моніторингу  в письмовій формі 

суб’єктів господарювання центральної частини міста повідомлено в письмовій формі щодо 

тематичного оформлення вітрин, а також дотримання правил торгівлі під час масових 

заходів у місті.   

 22-24 серпня 2020 року працівники відділу приймали активну участь в організації 

святкового ярмарку до Дня Незалежності України на площі Ринок у м.Івано-Франківську.  

Підприємці та жителі Івано-Франківської ОТГ представили для гостей та мешканців міста 

запашний мед, свіжозібрану полуницю, барвисті вишиванки та вироби ручної роботи.  

 Працівники відділу постійно беруть участь у роботі рейдової групи щодо легалізації 

праці у торгових підприємствах міста, закладах ресторанного господарства та підприємствах 

побутового обслуговування, проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 

дотримання правил торгівлі, трудового та санітарного законодавств.   

 Здійснювалась робота щодо відстеження змін до законодавства України та інших 

нормативно-правових актів, проводилась роз’яснювальна робота з суб’єктами 

господарювання та мешканцями міста щодо роботи в умовах карантину. Також 

здійснювалася підготовка питань на розгляд міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій та тимчасової міської протиепідемічної комісії. 

  Впродовж звітного періоду на виконання розпорядження міського голови  від 

11.11.2016р.  №761-р "Про створення робочої групи  з моніторингу закладів торгівлі міста 

щодо реалізації підакцизних товарів" здійснено моніторинг 109 закладів торгівлі щодо 

реалізації  підакцизних товарів. Одночасно  із продавцями  торгових закладів проводилось 

роз’яснення  щодо  дотримання чинного законодавства під  час реалізації акцизних товарів. 

Протягом звітного періоду щомісячно 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, також дана інформація висвітлювалась на сайті міста. 

У звітному періоді розглянуто і надано вчасно відповіді на 17 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. 

 

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

промисловим підприємствам основного кола та популяризації їх промислового потенціалу.   

Здійснено порівняльний аналіз обсягів реалізації промислової продукції за І-ше 

півріччя 2020 року в розрізі по галузях промисловості та по підприємствах. За результатами 

підготовлено аналітичну довідку. Підготовлено інформацію про стан виконання заходів 

Програми посилення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва в 

м.Івано-Франківську за І-ше півріччя та Програми економічного і соціального розвитку 

м.Івано-Франківська на 2020р. в частині, що стосується діяльності промисловості міста 

Івано-Франківська. 

З метою вирішення актуальних проблем місцевого підприємництва здійснюється 

співпраця з Радою підприємців при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради. У 

ІІІ-му кварталі проведено 1 засідання. Під час зустрічі з підприємцями 18.08.2019р. 

обговорено проєкти регуляторних актів, які вносилися на розгляд чергової сесії міської ради 

та ряд нововведень щодо підприємницької діяльності, які пропонувалися до законопроектів 

Верховної Ради України. За результатами засідання підготовлено звернення до Голови 

Верховної ради України з проханням відтермінувати введення в дію РРО для визначених 



груп платників податку та зниження податкового навантаження на представників МСП у 

період пандемії, адже згідно з результатами опитування у І-му півріччі місцевий бізнес на 

сьогодні найбільше потребує та очікує зниження податкового навантаження (70,7%) та 

фінансово-кредитної підтримки (48,8%).  

Працівниками відділу постійно здійснюється консультування малого й середнього 

бізнесу щодо можливості отримання доступних кредитних ресурсів, у т.ч. в рамках 

запровадженої державної кредитної програми "5-7-9". 

Проведено роботу з підготовки пакету необхідних документів щодо обсягу та вартості 

відновлювальних робіт на пошкоджених внаслідок повені 12-25 червня 2020р. об'єктах 

Івано-Франківської ОТГ, для отримання коштів з Державного резервного фонду на їх 

відновлення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.2020 року № 

811-р.  

Також проводилася робота щодо формування реєстру та підготовки необхідних 

документів для виплати матеріальної допомоги мешканцям Івано-Франківської ОТГ за 

зруйновані та пошкоджені будинки внаслідок згаданого вище стихійного лиха. 

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.  

22-24.08.2020р. на площі Ринок з нагоди Дня Незалежності організовано і проведено 

ярмарку сільськогосподарської продукції, в рамках якої місцеві виробники та представники 

сіл, які ввійшли до Івано-Франківської ОТГ, мали можливість презентувати свою продукцію. 

Захід проведено на належному рівні з дотриманням карантинних вимог та обмежень. 

Учасниками були понад 30 харчопереробних підприємств та підприємці – медовари, 

сировари, хлібопекарі. 

Постійно оновлюється та доповнюється інформація про місцеву продукцію і місцевих 

виробників на офіційному сайті http://market.mvk.if.ua/. 

Також напередодні 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. 

16.07.2020р. на літній терасі кінотеатру "Люм'єр" організовано та проведено 

урочистості з нагоди Дня бухгалтера та аудитора за участю міського голови Руслана 

Марцінківа, представників Спілки бухгалтерів Прикарпаття та інших організацій. В ході 

зустрічі було презентовано діючі навчальні програми для бухгалтерів та пакет 

консультаційних послуг з бухгалтерського та податкового обліку, звітності, управлінського 

менеджменту тощо. 17 кращих бухгалтерів відзначено подяками міського голови.  

 З нагоди Дня підприємця 06.09.2020р. підготовлено перелік суб'єктів господарювання 

до нагородження подяками міського голови, а також трудових колективів зазначених 

підприємств – грамотами виконавчого комітету міської ради. Згідно затвердженого графіку 

працівниками відділу здійснюється супровід міського голови до представників малого та 

середнього бізнесу Івано-Франківська – 14-ти кращих платників податків міста з метою 

відзначення подяками та грамотами з нагоди професійного свята. У вересні здійснено 10 

візитів на місцеві виробництва.  

Опрацьовано з керівниками підприємств, підприємцями та подано пропозиції з нагоди 

наступних професійних свят: 

-  до Дня машинобудівника (27.09.2020р.) щодо відзначення подяками міського 

голови кращих працівників підприємств: ДП ВО "Карпати", ТОВ "Мікрол", АТ "Івано-

Франківський локомотиворемонтний завод", ПрАТ "Івано-Франківський завод 

"Промприлад", ПрАТ "Івано-Франківський арматурний завод", ТОВ "Ектос -ІФ", ПП 

"Корунд", ТОВ "Імпекс" – також з нагоди 25-річчя діяльності;  

- до Дня працівника харчової галузі промисловості (18.10.2020р.) – працівників 

підприємств:  ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат", "ПрАТ "Івано-Франківська 

харчосмакова фабрика", ТОВ НВФ "Елітфіто" та інших. 



З нагоди Міжнародного дня глухих (26.09.2020р.) – працівників Івано-Франківського 

УВП УТОГ (керівника та трудовий колектив).  

Усього за сумлінну працю та високу професійну майстерність нагороджено понад 70 

кращих працівників місцевих промислових підприємств та підприємців.   

Розпочато співпрацю з експертами ПРОМІС щодо розробки проєкту Програми 

розвитку соціального підприємництва на території Івано-Франківської ОТГ. Сформовано 

перелік залучених осіб – представників соціальної сфери, бізнесу, громадських організацій, 

науковців та представників структур з підтримки МСП, розроблено графік проведення 

фокус-груп для обговорення та узагальнення основних акцентів.  

Постійно здійснюється моніторинг показників реєстрації та припинення діяльності 

малого бізнесу. У період карантину реєстрація ФОП та юридичних осіб суттєво зменшилася 

(у 2,5 рази), але за результатами ІІІ-го кварталу ситуація  покращилася. Станом на 

01.09.2020р. спостерігається позитивна динаміка у здійсненні реєстрації підприємницької 

діяльності у місті Івано-Франківську (+278), понад 52% зареєстрованих ФОП - жінки. 

У серпні – вересні впродовж періоду перебування Івано-Франківська у "червоній зоні" 

карантинних обмежень працівниками відділу постійно проводилася інформаційно-

роз'яснювальна робота з керівниками промислових підприємств, підприємцями щодо 

впровадження та дії обмежувальних заходів на території Івано-Франківської ОТГ. 

З метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в Івано-Франківську 

триває робота з розробки сайту "Івано-Франківськ – місто, сприятливе для бізнесу". 

Працівниками відділу постійно здійснюється наповнення сайту міста, а також 

сторінки управління економічного та інтеграційного розвитку в соціальній мережі Facebook, 

актуальною інформацією в сфері промисловості та розвитку малого і середнього бізнесу в 

Івано-Франківську, регіоні та в країні в цілому.   

Працівником відділу забезпечено виконання обов'язків секретаря тендерного комітету 

та Уповноваженої особи по здійсненню закупівель через авторизований електронний 

майданчик. Забезпечено проведення ряду закупівель для реалізації двох транскордонних 

проєктів та інших потреб управління. 

  Відділом промисловості та розвитку підприємництва здійснюється координація 

діяльності з реалізації регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Це, в свою 

чергу, передбачає забезпечення повноти та якості виконання структурними підрозділами 

міської ради, її виконавчого комітету вимог чинного регуляторного законодавства, а також 

здійснення моніторингу, перегляду та аналізу дії регуляторних актів спільно з їх 

розробниками. 

Протягом звітного періоду своєчасно та у повному обсязі забезпечено дотримання 

процедури прийняття і відстеження результативності поточних регуляторних актів. 

На основі звернень розробників проєктів регуляторних актів внесено 3 доповнення до 

рішення виконавчого комітету від 19.11.2019р.  № 1367 "Про затвердження плану діяльності 

виконавчого комітету міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік" та 2 

доповнення до рішення міської ради від 20.11.2019р.  №319-33 "Про затвердження плану 

діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 

рік". 

На підставі Планів з підготовки регуляторних актів забезпечено підготовку 

структурними підрозділами міської ради, її виконавчого комітету 2 проєктів регуляторних 

актів, проведено 2 відкриті громадські обговорення, 10 регуляторних актів проходять 

процедуру прийняття згідно ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності". 

Відділом промисловості та розвитку підприємництва забезпечено підготовку 

інформаційних матеріалів та проєктів експертних висновків для засідань постійної 

депутатської комісії з питань підприємництва та регуляторної діяльності. З початку року 

проведено 3 засідання депутатської комісії, сформовано 10 пакетів документів регуляторних 

актів, що були надіслані до Державної регуляторної служби України для підготовки 

пропозицій щодо удосконалення проєктів відповідно до принципів державної регуляторної 

політики. 



Відповідно до плану-графіку проведено відстеження результативності регуляторних 

актів у 2020 році, з метою оцінки стану впровадження регуляторних актів та досягнення 

ними цілей, задекларованих при їх прийнятті, було здійснено 19 відстежень результативності 

регуляторних актів, з них 11 – базові, 8 – повторні. 

Інформація про здійснення покрокових заходів згідно з процедурою розгляду та 

прийняття регуляторного акту, а саме: зміни до Плану, повідомлення про оприлюднення 

проєктів регуляторних актів, а також проєкти регуляторних актів, аналізи регуляторного 

впливу регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів, 

інформація про здійснення регуляторної діяльності оприлюднювалася на офіційній сторінці 

виконавчого комітету міської ради в мережі Інтернет та в газеті "Західний кур’єр".  

 

Відділ міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста 
Євроінтеграція 

За підтримки Європейського Союзу управлінням економічного та інтеграційного 

розвитку здійснюється реалізація 2-х транскордонних проєктів у рамках Програми "Румунія-

Україна 2014-2020", а саме: проєкт "Назад до наших спільних коренів" та проєкт "STEM 

освіта у професійних училищах та спеціалізованих школах".  

Працівниками відділу міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста постійно 

проводиться роз’яснювальна робота щодо прав та обов’язків громадян України при перетині 

кордонів з країнами ЄС в рамках дії карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням 

епідемії коронавірусу. 

З метою обміну досвідом країн-членів Асоціації міст, нагороджених Призом Європи, 

щодо боротьби з пандемією коронавірусу організовано участь секретаря міської ради у 

черговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації, яке відбулось у місті Ченстохова 

(Польща) у режимі онлайн. Крім того, в рамках Асамблеї відбулось засідання молодіжної 

ради, у якій взяли участь представники відділу міжнародних звязків, туризму та промоції 

міста з презентацією "Виклики та можливості для європейської єдності". Забезпечено 

перекладацький  супровід заходу. 

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 2020 рік, затвердженої Кабінетом Міністрів України. 

Міжнародна співпраця 

Станом на 30.09.2020 року Івано-Франківськ має документально оформлені зв’язки з 

25 органами місцевого самоврядування за кордоном. З метою активізації співпраці Івано-

Франківська з суб'єктами та адміністративно-територіальними утвореннями іноземних 

держав  поновлено Угоди про партнерську співпрацю з містом Кошалін та Гміною Хшанув  у 

Польщі. В напрямку розширення міжнародної співпраці продовжується робота по 

налагодженню партнерства з містом Міхаловце (Словаччина). 

З метою виконання партнерських угод та продовження співпраці з містами 

європейських країн в умовах карантину налагоджено комунікацію шляхом використання 

інтернет-ресурсів.  

Організовано зустрічі за участю міського голови та інших представників виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради з Генеральним Консулом Республіки Польща у 

Львові, Генеральним Консулом Угорщини в Ужгороді та з представниками китайської 

компанії  в Україні China Machinery Engineering Corporation. 

Забезпечено привітання від партнерських міст Любліна, Жешова та Рибніка у Польщі, 

міста Брест у Білорусі та міста Руставі у Грузії для мешканців Івано-Франківська з нагоди 

Дня Незалежності України. На офіційному сайті міста та на сторінці управління 

економічного та інтеграційного розвитку у мережі Facebook розміщено відеоролики з 

привітаннями  від представників національних меншин, а саме: Угорського культурно-

освітнього центру в Івано-Франківську, Чеського Центру при Посольстві Чеської Республіки 

у Києві, ГО "Парі-ІФ", яка входить до національної мережі ГО "Альянс Франсез". 



Спільно з КП ПІК "Палац" надано сприяння Центру польської культури в Івано-

Франківську у проведенні  на території Палацу Потоцьких Днів польської культури 28-30 

серпня 2020 року. Програма заходів передбачала квест вулицями міста, відкриття виставки 

про лічницю доктора Аполінарія Тарнавського, словесно-музично-мультимедійне видовище 

про історію Станіслава – Івано-Франківська, а також вечір польської музики, танцю та 

майстер-класів з народних ремесел. 

Туризм та промоція 

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму, підвищення 

частки туристичної галузі в економічних показниках міста підготовлено та внесено на 

розгляд міської ради проєкт рішення "Про затвердження Програми розвитку туристичної 

галузі Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", реалізація 

основних завдань якої дозволить покращити туристичну інфраструктуру міста, сприятиме 

зростанню кількості туристів та створюватиме позитивний імідж міста. 

З метою популяризації за кордоном і формування позитивного іміджу Івано-

Франківська підготовлено та внесено на розгляд міської ради проєкт рішення "Про 

затвердження Програми промоції Івано-Франківської  міської територіальної громади на 

2021-2025рр", яка спрямована на впровадження системи промоційних та маркетингових 

заходів для підвищення конкурентоздатності, іміджу та престижу міста на 

загальноукраїнському і міжнародному рівнях.   

З метою налагодження взаємодії органів виконавчої влади, бізнесу і громадськості 

проведено засідання Ради з питань підтримки та розвитку туризму в м.Івано-Франківську за 

участю суб’єктів туристичної діяльності міста Івано-Франківська, де було розглянуто шляхи 

виходу із кризи, яка склалася в туристичній галузі в умовах карантину. В результаті зустрічі 

запропоновано створення антикризової ініціативної групи з метою опрацювання 

стратегічних напрямків та визначення конкретних кроків, спрямованих на розвиток 

внутрішнього туризму. 

 З нагоди відзначення всесвітнього дня туризму проведено ряд тематичних заходів, а 

саме: організовано нагородження грамотами та подяками міського голови кращих 

екскурсоводів та краєзнавців міста; з метою вивчення туристичного потенціалу та 

визначення перспектив розвитку туризму на території Івано-Франківській МТГ 28 вересня 

організовано круглий стіл з питань підтримки та розвитку туристичної галузі за участю 

сільських голів та в.о. старост приєднаних громад; проведено 5 безкоштовних екскурсій для 

мешканців центральною частиною міста на різну тематику із залученням найкращих гідів та 

екскурсоводів міста; організовано проведення інтелектуального квізу Mind Game Ivano-

Frankivsk на туристичну тематику за участю суб’єктів туристичної діяльності, викладачів та 

студентів інституту туризму, велотуристів та  активних мандрівників міста. 

За звітний період представники відділу міжнародних зв’язків, туризму та промоції 

міста взяли участь у заходах (в тому числі онлайн), спрямованих на розвиток внутрішнього 

туризму та промоцію міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Представлено звіт із 

реалізації маркетингової стратегії міста та впровадження бренду міста на черговому 

розширеному засіданні Дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку Проєкту 

ПРОМІС та Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку Івано-Франківської 

міської ОТГ. Організовано представлення міста на засіданні круглого столу "Регіональний 

туризм у часи COVID-19: шляхи подолання кризи в умовах глобальної "нової реальності" в 

рамках якого учасники відвідали унікальний інтерактивний музей Прикарпаття "Центр 

спадщини Вигодської вузькоколійки". За участю представників відділу відбулись установчі 

збори громадської спілки "Дороги смаку Прикарпаття", яка має на меті об’єднати виробників 

традиційних локальних продуктів, заклади харчування, заклади розміщення та інших 

операторів туристичного ринку Івано-Франківщини у мережу гастрономічних маршрутів з 

одноіменною назвою. 

Забезпечено участь Івано-Франківська в реалізації ініціативи АМУ "Міста України – 

відновимо український туризм разом" та у проєкті, запропонованому містом Кам’янець-

Подільський, "Відкрий Україну" для підтримки туристичної галузі в містах України. 



Представники відділу міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста взяли участь у 

проєктних зустрічах та семінарах, спрямованих на розвиток туризму в Івано-Франківську, 

зокрема у двох семінарах з реалізації  проєкту "Назад до наших спільних коренів" в рамках 

Програми транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-2020, в рамках якого 

планується облаштування музею зброї на території Палацу Потоцьких, та у семінарі щодо 

підготовки проєктів транскордонного, національного та регіонального співробітництва, 

можливості залучення представників громадських організацій до участі в національних та 

міжнародних грантових програмах. Крім того, представники відділу міжнародних зв’язків, 

туризму та промоції міста взяли участь у зустрічі зі стейк-холдерами щодо реалізації проєкту 

"Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського 

регіону" у рамках Дунайської Транснаціональної Програми, що фінансується з фондів ЄС. 

Спільно з представниками Ямницької ОТГ проводилась робота з написання спільного 

проєкту щодо розширення веломаршруту "Козакова долина" та підготовлено проєкт 

"ВелоГаличина", який передбачає будівництво велосипедної інфраструктури між Івано-

Франківською та Ямницькою ОТГ. 

 Проводилась робота по підготовці туристичної та промоційної літератури для 

наповнення міського Туристично-інвестиційного Центру. Постійно відбувається оновлення 

туристичного контенту на інтернет-ресурсах міста, проводиться робота з оптимізації 

туристичного сайту міста. 

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

Франківська забезпечено виготовлення промоційних матеріалів (чашки, еко-блокноти, 

набори еко-чаїв, сувенірні набори з ручками та брелками, футболки, шкарпетки, захисні 

маски). 

 

 
 

 


