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Додаток  

до рішення Івано-Франківської 

міської ради 

від ______________ №___________ 

 

І. БЮДЖЕТ МІСТА 

 

Основним і важливим напрямком роботи у сфері фінансів є 

організація виконання місцевого бюджету за доходами і видатками. 

Фінансове управління разом з ГУ ДФС в Івано-Франківській області, 

управлінням Державного казначейства України у місті Івано-Франківську, 

відповідними виконавчими органами Івано-Франківської міської ради 

забезпечує надходження доходів до місцевого бюджету та ефективне 

використання бюджетних коштів.  
 

1. Доходи  

За 9 місяців 2020 року бюджет міської територіальної громади в 

цілому по надходженнях загального та спеціального фонду виконано до 

річного плану на 64,1 % (при плані на piк із врахуванням змін в сумі 2 791 

451,8 тис.грн фактично надійшло 1 789 688,7 тис.грн, що на 325 592,2 

тис.грн. менше, ніж у відповідному періоді минулого року). 

Загальний фонд із врахуванням трансфертів до уточнених річних 

планових показників виконано на 63,3 %, при плані на рік з урахуванням 

змін в cумi 2 664 390,9 тис.грн фактично надійшло 1 687 550,3 тис.грн, що 

на 320 680,4 тис.грн менше від надходжень за вiдповiдний період минулого 

року. 

Спеціальний фонд із врахуванням трансфертів до річних планових 

показників виконано на 80,4 %, при плані на рік із врахуванням змін в cумi 

127 060,8 тис.грн фактично надійшло 102 138,5 тис.грн, що на 4 911,7 

тис.грн менше від надходжень минулого року. 

Субвенцій з Державного, обласного та інших бюджетів надійшло 399 

223,7 тис.грн, при плані на рік з урахуванням змін 526 175,9 тис. грн, що 

становить 75,9 %.  

  

2. Видаткова частина 

Бюджет Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної 

громади за 9 місяців 2020 року виконано на 59,9 % до річного плану з 

урахуванням змін (2 823 510,9 тис. грн). Використання становить 1 689 910,3 

тис. грн, в тому числі: 

- з видатків загального фонду з урахуванням субвенцій з державного 

бюджету забезпечено виконання на 67,3 % до річного плану з урахуванням 

змін. При плані з урахуванням змін 2 107 658,9 тис. грн використано 1 419 

158,1 тис. грн; 
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- з видатків спеціального фонду з урахуванням субвенцій з 

державного бюджету забезпечено виконання на 37,8 % до річного плану з 

урахуванням змін. При плані з урахуванням змін 713 275,1 тис. грн, 

використано 269 934,6 тис. грн; 

- обсяг надання кредитів бюджету план з урахуванням змін – 11 012,0 

тис. грн, за 9 місяців 2020 року надано кредитів на суму 1 284,1 тис. грн. 

Повернення кредитів становить 466,5 тис. грн при плані 8 435,0 тис. грн.  

З місцевого бюджету за 9 місяців 2020 р. вилучена в державний 

бюджет реверсна дотація в сумі 51 606,6 тис. грн.  

Резервний фонд бюджету Івано-Франківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік затверджений з урахуванням внесених 

змін у сумі 8000,0 тис. грн, згідно прийнятих рішень виконавчого комітету 

розподілено коштів в сумі 7 310 818 тис. грн, та відповідно до наданих 

документів станом на 01.10.2020 року використано коштів у сумі 6 451 391 

тис. грн. 
 

ІІ. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА  

 

У 2020 році основні зусилля у сфері житлової, комунальної політики 

та благоустрою були спрямовані на завершення робіт на перехідних 

об’єктах, роботи на яких було розпочато в попередні роки, та на покращення 

благоустрою міста, здійснення капітальних ремонтів міжбудинкових 

проїздів, прибудинкових територій, тротуарів та пішохідних зон на 

новостворених об’єктах. З метою покращення дорожньо-транспортної 

інфраструктури основні заходи були спрямовані на здійснення поточного та 

капітального ремонту доріг та міжбудинкових проїздів; реконструкцію 

тротуарів та облаштування зручних пішохідних зон; відпочинкової 

інфраструктури; розробку проєктно-кошторисної документації для 

підвищення безпеки руху тощо.  

 

1. Діяльність у сфері будівництва, реконструкції, та капітального 

ремонту об’єктів транспортної інфраструктури та комунального 

господарства 

 
     Управління здійснює функції замовника з будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту об’єктів житла, соціальної сфери, 

комунального будівництва і інших, які фінансуються з державного, 

місцевих бюджетів та інших джерел. 

Головним завданням управління капітального будівництва 

міськвиконкому є реалізація державної політики в галузі будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів житла, соціальної сфери та 

комунального господарства. 
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Із всіх джерел профінансовано – 125 458,07 тис. грн.  

Основним джерелом фінансування були: 

міський бюджет – 115 553,98 тис. грн (92.10%  від усіх отриманих 

коштів); 

субвенція з обласного бюджету – 3 008,57 тис. грн (2.40%  від усіх 

отриманих коштів); 

субвенція з інших бюджетів – 6 895,52 тис. грн (5.50%  від усіх 

отриманих коштів) – із них субвенція Крихівецької сільської ради – 787,86 

тис. грн; субвенція Хриплинської сільської ради – 3 890,99 тис. грн; 

субвенція Угорницької сільської ради – 356,54 тис. грн; субвенція Галицької 

районної ради – 1 860,13 тис. грн. 

Велика увага приділялася розвитку дорожньо-транспортної 

інфраструктури. Основні заходи були направлені на виконання робіт з 

будівництва доріг та капітального ремонту вулиць. 

Наймасштабнішим будівельним об’єктом міста Івано-Франківська є 

новий міст в Пасічну, будівництво якого складається з трьох черг. Тривають 

роботи з будівництва конструкцій самого моста. 

Наступний етап проєкту — розв’язка на вул. Надрічній. Проєктно-

кошторисна документація виготовлена пройшовши всі рівні погоджень та 

отримано позитивну експертну оцінку. З метою дотримання ЗУ «Про 

публічні закупівлі», а також визначення підрядної організації, управлінням 

проводиться процедура закупівлі робіт через Prozorro. 

Триває виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

будівництво вулиці Хіміків на ділянці від ЗОШ №24 до річки Бистриця 

Солотвинська. 

Не менш важливим є реалізація проєкту з будівництва Північного 

бульвару на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного. Траса 

проєктної ділянки є ланкою яка з’єднує існуючі міські вулиці Г. Мазепи – Р. 

Гурика – Південний бульвар – Бельведерська – П. Мирного з Північним 

бульваром.  

Завершено роботи з будівництва вул. 24 Серпня та вул. Стуса (на 

ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня). 

Завершено капітальний ремонт вулиці Озаркевича та вулиці 

Республіканської. 

Триває виконання робіт з капітального ремонту 6 вулиць: вул. 

Ушинського; вул. Софіївка; вул. Макогона; вул. Коперніка; вул. Надрічна 

(старої частини); вул. Січинського. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано 

позитивний експертний висновок по об’єкту: «Капітальний ремонт вул. 

Національної Гвардії в м. Івано-Франківську (в межах вулиць Коновальця – 

Львівська)». З метою визначення підрядної організації було проведено 

закупівлю робіт та підписано договір з переможцем у ІІІ кварталі 2020 року.  
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Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та передано 

експертній організації для проходження експертизи по об’єкту: 

«Капітальний ремонт вул. Крайківського в м. Івано-Франківську»  

Також виконуються проєктні роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт 

вулиці Гімназійна в м. Івано-Франківську». 

Тривають роботи з капітального ремонту пішохідної зони на вул. 

В.Стуса в м. Івано-Франківську.  

Станом на 15.11.2020 року тривають роботи з реконструкції вул. 

Автоливмашівської (від залізничного переїзду до вул. Юності). У 

поточному році вдалось завершити роботи з прокладання інженерних 

мереж, а також влаштувати чорновий шар асфальтного покриття. 

Також у 2020 році Департаментом було продовжено підготовку 

напрацювань проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

вулиць в історичному середмісті Івано-Франківська. Так, на замовлення 

Департаменту виготовлено ПКД на «Капітальний ремонт вул. Вірменської» 

та «Капітальний ремонт вул. Шпитальної». 

 

2. Розвиток відпочинкової інфраструктури, капітальні ремонти 

тротуарів та пішохідних зон. Міжбудинкових проїздів 

У 2020 році продовжені роботи з влаштування відпочинкової 

інфраструктури на міському озері. Цьогоріч виконано роботи з монтажу 

основного освітлення, змонтовано лавочки та урни. Також виконано роботи 

з нанесення дорожньої розмітки на велосипедній доріжці. 

Протягом звітного періоду управлінням було влаштовано дитячі 

майданчики у 5 дворах міста, а саме:  

встановлення дитячого майданчика на вулиці Весняній у мікрорайоні 

Опришівці Івано-Франківської міської ради; 

влаштування обладнання для ігрового майданчика на вул. Івана Павла 

ІІ, 23-25; 

влаштування обладнання для спортивно-ігрового майданчика на вул. 

Галицькій 111,109 на Набережній ім.В.Стефаника, 2; 

влаштування обладнання для спортивно-ігрового майданчика на вул. 

Молодіжній, 44; 

влаштування обладнання для спортивно-ігрового майданчика в сквері 

біля кінотеатру «Космос»; 

Також триває підготовка до виконання робіт з будівництва дитячого 

спортивного майданчика на розі вулиці Коновальця-Блавацького в 

мікрорайоні Опришівці Івано-Франківської міської ради та влаштування 

обладнання для дитячого майданчика та тіньового ігрового навісу в ДНЗ 

№12 на вул. Довгій, 4-а.  

Завершено роботи з реконструкції дворової господарсько-побутової 

та дощової каналізації на вул. Хіміків, 15-19 у м. Івано-Франківську. 
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Також виконано роботи з нового будівництва котельні в с. Хриплин 

Івано-Франківської міської ради. 

Продовжуються роботи з: 

будівництва каналізаційної мережі в селі Хриплин Івано-Франківської 

міської ради; 

будівництва каналізаційної мережі в селі Угорники Івано-

Франківської міської ради; 

Відновлено зруйнований переїзд через р. Млинівка на вул. Тараса 

Шевченка та зруйноване берегоукріплення р. Млинівка на вул. Злуки в с. 

Черніїв Івано-Франківської ОТГ. Також влаштовано з’їзд до урочища 

«Вільша» в с. Черніїв Івано-Франківської ОТГ. 

Не менш важливим та успішним завданням було здійснення 

капітальних ремонтів міжбудинкових проїздів та облаштування 

прибудинкових територій. Впродовж звітного періоду вдалося 

відремонтувати 33 міжбудинкові та прибудинкові ділянки. У роботі – ще 24. 

 

3. Благоустрій міста: озеленення міста, влаштування газонів 

У сфері благоустрою міста основною метою роботи Департаменту 

було покращення зовнішньої привабливості міста, створення комфортного 

та зручного середовища не тільки в центральній частині міста, а й в усіх його 

мікрорайонах. Для досягнення цієї мети було виконано комплекс заходів з 

озеленення міста. 

Важливим елементом благоустрою, стало озеленення міста.  Зокрема 

на послуги зі зрізки аварійних дерев, формування крон дерев та садіння 

нових дерев і кущів було передбачено 6034,08 тис. грн, що на 4604,42 тис. 

грн менше, ніж у 2019 році. З початку 2020 року було зрізано 950 аварійних 

дерев, проведено обрізку та формування крон дерев на вулицях міста, 

вздовж ліній електропередач та поблизу світлофорних об’єктів. Зокрема, 

проведено обрізку нижніх гілок та формування крон на 943 деревах, 

викорчувано 504 пні.   

Станом на 15.11.2020 року  висаджено 2119 дерев, що вдвічі більше, 

ніж за аналогічний період у 2019 році. Причому, як і в попередньому році 

Департамент ставив високі вимоги до саджанців дерев – висота не нижче 2,5 

м, з комом землі, що забезпечило максимальне приживлення дерев.  

Окрім дерев, значна увага приділялася садінню кущів, зокрема на 

замовлення Департаменту впродовж 2020 року було висаджено 1290 кущів 

бірючини для формування живоплоту вздовж вулиць та прибудинкових 

територій міста. 

Значний об’єм роботи виконано з утримання клумб та зелених зон. На 

ці цілі з міського бюджету в 2020 році було виділено 4000,0 тис. грн. 
 

 
4. Впровадження передових практик в управлінні житловим 

фондом 
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За результатами засідання постійно діючої комісії для розгляду 

питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого 

опалення, підготовлено 8 рішень виконавчого комітету та отримано дозволи 

на відключення співвласникам 111-ти будинків у місті Івано-Франківську.  

Завдяки інформаційній підтримці працівників Департаменту, 

затвердженню нової Програми впровадження енергоефективних заходів у 

житловому фонді та створенню револьверного фонду, 4 багатоквартирних 

будинки (ОСББ «Богунська, 4», ОСББ «Молодіжна, 36», ОСББ «Гердан», 

ОСББ «Наша господа») реалізовують заходи по програмі «Енергодім», до 

яких належить комплекс наступних видів робіт: ремонт даху, утеплення 

горища, стін та цокольних приміщень, заміна вікон та дверей на 

енергозберігаючі, встановлення системи вентиляції (рекуператорів), 

модернізація мереж державною установою «Фонд енергоефективності». 

Також Департаментом організовано курси підвищення кваліфікації 

для керівників ОСББ за спеціальністю «Менеджер (управитель) житлового 

будинку (групи будинків)» з врученням відповідних сертифікатів. 

До цієї навчальної програми ввійшли наступні тематичні блоки: 

менеджмент в управлінні житловим будинком; 

законодавство в сфері управління нерухомістю; 

порядок прийняття будинку в управління та складання плану; 

фінансове управління діяльністю ОСББ; 

бухгалтерський облік; 

основи та базові принципи енергоменеджменту; 

юридичний супровід аспектів діяльності ОСББ; 

джерела фінансування капітальних ремонтів; 

експлуатація житлових будинків та інженерних мереж. 

З метою належного та вчасного інформування, а також вирішення 

невідкладних звернень щодо функціонування житлового фонду створено 

відповідні viber-групи з відповідних тематичних питань. 

 

5. Реєстрація та розподіл житла  

Станом на 15.11.2020 рік на квартирному обліку при виконавчому 

комітеті Івано-Франківської міської ради перебувають 10807 сімей, які 

бажають отримати житло за рахунок державних коштів, з них: 

на загальній – 5894; 

на першочерговій – 3385; 

на позачерговій – 1248; 

військовослужбовців, звільнених в запас чи відставку – 209; 

переселенці із територій радіоактивного забруднення – 71. 

На соціальному квартирному обліку за місцем проживання перебуває 

13 осіб. 
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На обліку внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання 

перебуває 4 особи. 

Крім того,  на обліку перебуває 5293 сім’ї, які бажають отримати 

житло  за рахунок ЖБК. 

За звітний період поставлено: 

на чергу першочерговиків – 36 

на чергу позачерговиків – 22; 

Станом на 15.11.2020 року на земельному обліку при виконавчому 

комітеті Івано-Франківської міської ради перебувають 4896 осіб, які 

бажають отримати земельну ділянку під індивідуальне будівництво: 

на загальній черзі №1 – 651; 

на загальній черзі №2 – 691; 

на загальній черзі №3 – 1481; 

на пільговій черзі №1 – 1838; 

на пільговій черзі №2 – 235; 

За звітний період (на 15.11.2020р.) працівниками відділу надано 565 

адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг,  а 

саме: 

постановка на облік потребуючих поліпшення житлових умов за 

місцем проживання; 

постановка на квартирний облік за місцем роботи;  

внесення змін в облікову справу потребуючих поліпшення житлових 

умов; 

надання дозволу на передачу жилих приміщень (кімнат) у 

гуртожитках міста у власність громадян; 

надання дозволу на переоформлення договору найму;  

виключення житлових приміщень з числа службових;  

надання службового житла;  

видано ордери на житлові приміщення; 

взяття на облік громадян, які бажають отримати земельну ділянку під 

індивідуальне будівництво;  

перереєстрація, внесення змін та поновлення документів облікової 

справи. 

Розглянуто 405 звернень. 

Видано 43 ордери на вселення в житлові приміщення. 

З них - 8 квартир 

          - 7 службових 

          - 28 гуртожитки. 
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6. Покращення матеріально-технічної бази комунальних 

підприємств. Залучення коштів 

В умовах обмеження ресурсів місцевих бюджетів важливе значення 

має пошук та залучення додаткових джерел фінансування. Тому у 2020 році 

Департамент приймав активну участь у розробці проєктів із розвитку 

міської інфраструктури за рахунок різних джерел фінансування, як 

державних фондів так і міжнародних фінансових інституцій. 

Представники Департаменту входять до складу робочої групи проєкту 

«Оновлення рухомого складу у місті Івано-Франківську», який фінансується 

Європейським банком реконструкції та розвитку. З метою впровадження 

проєкту надана допомога в проведенні тендеру щодо вибору консультанта 

від ЄБРР для написання Плану корпоративного розвитку КП 

«Електроавтотранс». Проведено спільну роботу з Консультантом ЄБРР, 

представниками комунального підприємства та представниками 

муніципалітету щодо розробки стратегії розвитку громадського 

комунального транспорту в місті Івано-Франківську, розробки Договору 

про надання транспортних послуг за вимогами та стандартами ЄБРР. 

Надано супровід та допомогу в проведенні тендеру на будівництво нової 

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

«вул. Гетьмана Мазепи – вул. Р. Гурика – Південний бульвар – Північний 

бульвар». 

Працівниками Департаменту спільно з КП «Електравтотранс» 

підготовлено рішення міської ради про підтримку участі комунального 

підприємства у проєкті «Міський громадський транспорт України», а також 

про надання місцевої гарантії для забезпечення виконання КП 

«Електроавтотранс» всіх кредитних зобов’язань з метою підписання 

субкредитного договору з Міністерством фінансів України та 

Міністерством інфраструктури України для реалізації заходів проєкту 

Європейського інвестиційного банку  (підпроєкт «Оновлення рухомого 

складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську»), а саме 

придбання 9-ти дуобусів. 

Також, в рамках даного проєкту, в лютому 2020 року проведено 

установчу зустріч представників муніципалітету, КП «Електроавтотранс»  з 

представниками консультантів ЄІБ – компанією Egis щодо розробки та 

затвердження «Плану сталої міської мобільності» та «Стратегії міського 

громадського транспорту до 2030 року». Створено робочу групу із 

представників структурних підрозділів виконавчого комітету та КП 

«Електроавтотранс». 

Крім того, Департаментом регулярно проводився моніторинг щодо 

відкриття конкурсних пропозицій та проєктів, як міжнародних так і 

всеукраїнських, на отримання грантових коштів для розвитку міської 

інфраструктури.  
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Так, Департаментом прийнято участь у конкурсі Асоціації органів 

місцевого самоврядуванням «Єврорегіон Карпати – Україна» в рамках 

Програми підтримки місцевих ініціатив карпатських громад з проєктом 

«Відновлення питних джерел в історичному середмісті Івано-Франківська» 

та отримано грант у розмірі 250,0 тис. грн. Метою проєкту є влаштування 

криниць в історичній частині міста з відтворенням їх середньовічного 

вигляду. Зазначеним проєктом передбачається проведення досліджень, 

аналізу та розробки проєктно-кошторисної документації для відновлення 

трьох криниць, а також здійснення промоційних заходів для популяризації 

культурної спадщини міста та підвищення його туристично-рекреаційного 

потенціалу. Крім того, дані криниці слугуватимуть джерелом питної води 

для мешканців міста, туристів та гостей, а також і для тварин.  

 
 

IІІ. ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА 

 

Управління транспорту та зв’язку створено рішенням сесії Івано-

Франківської міської ради та функціонує з 20 січня 2016 року.  

Завданням управління є контроль за якістю надання послуг 

перевезення пасажирів громадським транспортом у місті, організація 

заходів щодо безпеки руху, контроль за діяльністю операторів паркувальних 

зон та майданчиків для паркування. 

Загальна кількість транспортних засобів (автобусів), які обслуговують 

міські маршрути складає 197 одиниць, з них – 56 одиниці великого класу на 

маршрутах: № 22 – 6 автобусів, № 27 – 6 автобусів, № 40К-8 автобусів, № 

41К – 8 автобусів, № 45- 2 автобуси, № 47-3 автобуси, № 49-4 автобуси, № 

53 – 3 автобуси; № 54- 3 автобуси; № 55 – 10 автобусів; № 56 – 1 автобус. 

Мережа громадського транспорту нараховує 34 автобусні маршрути 

та 7 тролейбусних маршрутів. 

 

1. Організація роботи щодо вдосконалення маршрутної мережі 

міста 

Робота управління направлена на вдосконалення міської маршрутної 

мережі пасажирських перевезень, впорядкування організації дорожнього 

руху у місті, підвищення якості пасажирських перевезень, безпеки руху 

транспорту та безпеки пасажирів. 

Враховуючи пропозиції мешканців міста та за результатами 

проведених конкурсів забезпечено роботу наступних комунальних 

маршрутів: 

1.  Маршрут № 27 «м-н «Каскад» - вул. Пулюя»; 

2. Маршрут № 41К «м-н «Каскад» - Онкодиспансер (субота, неділя, 

святкові дні – «Міське кладовище»)»; 



10 

 

3. Маршрут № 55 «с. Крихівці (субота, неділя, святкові дні – 

«Міське кладовище») – Автостанція № 2»; 

4. Маршрут №40К «м-н «Каскад»- АС-3»; 

5. Маршрут №45 «с.Підлужжя-Набережна ім.В.Стефаника»; 

6. Маршрут №49 «вул.Юності - Набережна ім.В.Стефаника»; 

7. Маршрут №47 «Вокзал-с.Братківці»; 

8. Маршрут №53 «вул.Гната Хоткевича – с.Черніїв»; 

9. Маршрут №54 «вул.Гната Хоткевича – с.Хриплин»; 

10. Маршрут №56 «Вокзал – с. Чукалівка». 

З метою забезпечення перевезень мешканців міста до садово-городніх 

масивів у 2020 році курсували спеціальні маршрути, а саме: 

1. Вокзал – Автоливмаш - ДБК (сади). 

2. АС-2 (Пасічна) – Хриплин. 

3. Вокзал – Дем`янів Лаз. 

4. Вокзал – об`їзна с. Рибне (дачі). 

5. Вокзал – Тисмениця (дачі). 

6. Вокзал – с. Крихівці. 

7. Вокзал – с. Черніїв. 

8. Вокзал – с. Старий Лисець. 

9. Вокзал – с. Тязів. 

10. Гранд Базар – с. Угринів. 

11. Вокзал – с. Павлівка. 

12. Вокзал – с. Ценжів. 

13. Вокзал – с.Клузів. 

Умови перевезень: 

- безкоштовний проїзд (з обов`язковим пред`явленням посвідчення) 

усіх пільгових категорій пасажирів відповідно до чинного законодавства; 

- вартість проїзду для інших пасажирів – 4.00 грн. 

Також протягом року у вихідні та окремі святкові дні курсуватиме 

спеціальний маршрут «Вокзал – с. Чукалівка» для перевезення мешканців 

міста до Міського кладовища. 

 

2. Забезпечення контролю за дотриманням договорів на 

перевезення 

Керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про автомобільний транспорт», умовами 

Договору на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті 

загального користування міста Івано-Франківська, з метою забезпечення 

дотримання вимог щодо надання послуг з перевезення пасажирів у 

відповідності до вимог Порядку надання послуг з перевезення пасажирів у 

міському пасажирському транспорті загального користування міста Івано-

Франківська розпорядженням міського голови від 22.02.2016 року № 80 

було затверджено склад рейдової групи з контролю за дотриманням 
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договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування міста Івано-Франківська. До перевізників, які 

порушили умови договору перевезення було вжито фінансові санкції. За 

період з 01.12.2019 р. до 15.11.2020 р. складено 50 актів на загальну суму 42 

500,00 гривень. 

Відповідно до розпорядження міського голови від 29.11.2016 року           

№ 806-р «Про затвердження складу громадських інспекторів з контролю за 

роботою громадського транспорту міста Івано-Франківська» управлінням 

транспорту та зв’язку спільно з громадськими інспекторами здійснено 57 

виїзних обстежень на маршрутах. При виявленні порушень умов договорів 

на перевезення пасажирів громадським транспортом на перевізників 

складалися акти та застосовувалися фінансові санкції у розмірі 850 грн за 

кожне встановлене порушення. 

Підготовлено зміни в договори на перевезення пасажирів та зміни в 

паспорти маршрутів. 

Також підготовлено документи для подачі позову у суд щодо несплати 

перевізниками міста штрафних санкцій згідно умов договору. 

Проводились спільно з представниками Управлінням патрульної 

поліції та Управління Укртрансбезпеки в Івано-Франківській області 

обстеження випуску транспортних засобів на маршрут. 

 

3. Забезпечення безкоштовного перевезення пільгових категорій 

населення 

Відповідно до рішення від 04.04.2019 р.  №406 «Про тарифи на проїзд 

у міському пасажирському транспорті загального користування» погоджено 

для перевізників, які здійснюють перевезення на міських автобусних 

маршрутах загального користування на підставі договору (надалі – 

Перевізники), граничний розмір тарифу на проїзд пасажирів у міському 

пасажирському автотранспорті загального користування у розмірі 6,00 

гривень з 15 квітня 2019 року. 

Перевізники забезпечують з 10.00 год. до 16.00 год. без обмежень, до 

10.00 год. та після 16.00 год. у кількості 3 пільгових місця в кожному 

транспортному засобі, який обслуговує міські автобусні маршрути 

загального користування міста Івано-Франківська безоплатне перевезення 

пільгових категорій громадян, які мають право безоплатного проїзду в 

міському пасажирському транспорті загального користування, а саме: осіб 

з інвалідністю внаслідок війни; учасників бойових дій; учасників АТО; осіб 

– постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 1 категорії; учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС – 2 категорії; дітей, які потерпіли від ЧАЕС, яким 

встановлено інвалідність, пов’язану з цією катастрофою; ветеранів 

військової служби; ветеранів органів внутрішніх справ; ветеранів державної 

пожежної охорони; ветеранів Державної служби спеціального зв’язку; 

ветеранів служби цивільного захисту; ветеранів Державної кримінально-
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виконавчої служби; ветеранів податкової міліції; батьків 

військовослужбовця, який загинув, помер або пропав безвісті під час 

проходження військової служби; осіб з інвалідністю військової служби; 

реабілітованих; дітей з багатодітної сім’ї; осіб з інвалідністю 1, 2 та 3 групи, 

дітей з інвалідністю та осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю 1 групи 

або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з 

інвалідністю 1 групи або дитину з інвалідністю); пенсіонерів за віком та 

учнів.  

Безоплатне перевезення осіб з інвалідністю 3 групи та пенсіонерів за 

віком у міському пасажирському транспорті загального користування 

здійснюється при наявності посвідчення, яке надає право безкоштовного 

проїзду та «Картки іванофранківця». 

Наразі, пільгу на безоплатний проїзд в громадському транспорті 

м.Івано-Франківська  отримують такі категорій громадян:  

інваліди війни; 

учасники бойових дій; 

особи- постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС— 1 категорії; 

 учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — 2 категорії; 

 діти, які потерпіли від ЧАЕС, яким встановлено інвалідність, 

пов’язану з цією катастрофою; 

ветеран військової служби; 

ветеран органів внутрішніх справ; 

ветеран державної пожежної охорони; 

ветеран Державної служби спеціального зв’язку; 

ветеран служби цивільного захисту; 

ветеран Державної кримінально-виконавчої служби; 

ветеран податкової міліції; 

батьки військовослужбовця, який загинув, помер або пропав безвісті 

під час проходження військової служби; 

інвалід військової служби; 

реабілітовані (стаття 1);  

дитина з багатодітної сім’ї; 

інваліди 1 та 2 групи; 

діти – інваліди (1 супроводжуючий інваліда);  

передбачено право  пенсіонерів за віком та інвалідів на безоплатний 

проїзд на міському пасажирському транспорті загального користування та 

приміських маршрутах. 

Також відповідно до п. 2.3.3. Договору на перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування міста Івано-

Франківська перевізників зобов’язано здійснювати за рахунок власної 

господарської діяльності безоплатне перевезення пенсіонерів та пільгових 

категорій громадян на маршрутах загального користування з 10.00 год. до 

16.00 год. без обмежень, до 10.00 год. та після 16.00 год. безоплатне 

перевезення пенсіонерів та пільгових категорій громадян здійснювати у 
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кількості 3 пільгових місця в кожному транспортному засобі, який 

обслуговує міські автобусні маршрути загального користування міста Івано-

Франківська. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 

23.02.2017 р. № 145 забезпечено пільговий проїзд учнів у міському 

пасажирському транспорті загального користування за наявності 

учнівського квитка: 

щоденно з 7:00 до 19:00 год, за винятком вихідних, святкових днів і 

канікул; 

щоденно з 7:00 до 21:00 год. для учнів Івано-Франківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1, Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, Івано-Франківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 11, Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22, за винятком вихідних, 

святкових днів і канікул; 

у суботу з 7:00 до 21:00 год. для учнів Івано-Франківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1, Івано-Франківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 11 та Української гімназії № 1.  

Організовано та забезпечено перевезення прочан, учасників АТО, 

дітей до відпустових місць та місць реабілітації. З початку року здійснено 

більше 200 поїздок. 
  

4. Заходи щодо організації безпеки дорожнього руху 

Рішенням виконавчого комітету від 21.01.2016 р. № 48 створена 

міська комісія з безпеки дорожнього руху, на якій розглянуто близько 324 

питання, за результатами яких управління транспорту та зв’язку сприяє 

наданню обов’язкових до розгляду та реагування рекомендацій 

відповідальним службам, установам та організаціям щодо пріоритетів у 

виконанні ремонтних робіт, встановленні дорожніх знаків, острівців 

безпеки, антикишень, нанесення дорожньої розмітки, засобів обмеження 

руху та паркування, примусового зниження швидкості, світлофорних 

об’єктів, організації місць зупинки та паркування, велосипедної 

інфраструктури. 

Організовано проведення 11 засідань міської комісії з безпеки 

дорожнього руху. 

Спільно з управлінням патрульної поліції міста проводиться 

моніторинг щодо необхідності встановлення технічних засобів організації 

дорожнього руху тощо. 

Проведено встановлення 95 дорожніх знаків на наступних вулицях: 

Коновальця, Симоненка, Й.Сліпого, Бандери, Федьковича, Гнатюка, 

Павлика, Вагилевича, Горбачевського, Угорницька, Незалежності – Нова, 

М. Підгірянки, Миколайчука, Вовчинецька, Довга, Галицька, Івасюка, 

Північний бульвар, Джохада Дудаєва, Гната Хоткевича, Сагайдачного, 

Січинського, Целевича – Хіміків, 24 – Серпня, Сахарова, Микитинецька – 

Незалежності, Вірменська. 
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Встановлені пристрої примусового зниження швидкості (лежачі 

поліцейські) на наступних вулицях: Рильського, Селянська, 15, Паркова 

(біля монастиря), Гната Хоткевича, 50, корп.3, Вовчинецька біля ЗОШ№16, 

М. Підгірянки, 14а, М. Підгірянки 26, Покутська, Миколайчука, 11, 

Тролейбусна, 15, Галицька, 126, Вовчинецька, 207 (ремонт), Вовчинецька 

біля ЗОШ №16 (ремонт), Шухевичів ДЮСШ (ремонт), Миколайчука, 7, 

Хоткевича, 50, корп.1, Пасічна, 20, Івасюка, 32, І.Павла ІІ, 18, Довженка,3, 

Довженка,7, Довженка,11, Галицька, 124А, Деповська(біля ПП), 

Кисілевської, 31, Дорошенка,16, О. Кисілевської, 1-3. 

Встановлено сферичні дзеркала на вулиці Угорницькій - Рівній. 

Облаштовано освітлення пішохідних переходів: Гетьмана Мазепи 

(біля медучилища); Дорошенка,29; Чорновола,98-99; Надвірнянська, 75 в с. 

Черніїв, Надвірнянська-Князя Святослава-Стефініних у с. Черніїв. 

Виготовлено паспорти майданчиків для платного паркування на 

наступних вулицях: Вовчинецькій, 10-34 (від зупинки ГТ до квіткового 

ринку;  Грюнвальдська (біля скверу); Гаркуші, 8-24; Академіка Сахарова, 

28-32; Академіка Сахарова, 34-36; Європейська площа (біля пам’ятника С. 

Бандері); В.Великого, 9-11 (від ТЦ «Фуршет» до зупинки ГТ); Тролейбусна 

(від візового центру до вул. Хіміків); Тролейбусна (від вул. Хіміків до ЗОШ 

№18); Тролейбусна (від м-ну «Плюс» до ЗОШ№18). 

Виготовлено робочий проєкт «Нове будівництво світлофору на 

перехресті вулиць Хіміків – Галицька в м. Івано – Франківську». 

Замовлено в проєктній організації робочий проєкт «Капітальний 

ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вул. Є. Коновальця – вул. 

Ботанічна в м. Івано – Франківську». 

Оголошено конкурс з визначення операторів паркування в місті Івано 

– Франківську згідно рішення виконавчого комітету №1092 від 15.10.2020 

року. 

  

5. Заходи щодо створення безперешкодного життєвого середовища 

для осіб з обмеженими фізичними можливостями 

 

На даний час курсує за маршрутами перевезення близько 57 таких 

автобусів. Низькопідлогові автобуси передбачені на маршрутах: 

маршрут № 22 (вул. Хоткевича – АС-2) 6 транспортних засобів; 

маршрут № 24 (с. Хриплин – вул. Б. Хмельницького) 1 транспортний 

засіб (пандус); 

маршрут № 27 (м-н «Каскад» - вул. Пулюя) 6 транспортних засобів; 

маршрут № 41К (м-н «Каскад» - Онкодиспансер (субота, неділя, 

святкові дні – «Міське кладовище»)) 8 транспортних засобів; 

маршрут № 44 (Обласна лікарня – вул. Дудаєва) 1 транспортний засіб 

(пандус); 

маршрут № 49 (вул. Юності – вул. Набережна) 4 транспортних 

засобів; 
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маршрут № 55 (с. Крихівці (субота, неділя, святкові дні – «Міське 

кладовище») – Автостанція № 2) 10 транспортних засобів; 

маршрут № 38 («Обласна лікарня-с. Драгомирчани») - 1 транспортний 

засіб (пандус); 

маршрут № 45 («с.Підлужжя-набережна ім.В.Стефаника») - 2 

транспортних засоби; 

маршрут № 47 («Вокзал-с.Братківці») - 3 транспортних засоби; 

маршрут № 40К («м-н «Каскад»-АС-3») - 8 транспортних засобів. 

маршрут №53 («вул.Гната Хоткевича – с.Черніїв») - 3 транспортних 

засоби; 

маршрут №54 («вул.Гната Хоткевича – с.Хриплин») - 3 транспортних 

засоби; 

маршрут №56 («Вокзал – с. Чукалівка») - 1 транспортний засіб. 

Кількість транспортних засобів, які здійснюють перевезення 

пасажирів на маршрутах загального користування м. Івано-Франківська 

обладнаних звуковою системою інформування пасажирів 35 тролейбусів. 

Спільно з громадською організацією «Біла тростина» визначено 

технічні особливості та проведено тендер і монтаж обладнання на 

маршрутах № 21, 25, 35, 40, 44, 48. 

 

6. Робота відділу інспекторів з паркування 

На підставі рішення Івано-Франківської міської ради від 03.10.2019р. 

№1130 «Про уповноваження інспекторів з паркування Управління 

транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради розглядати справи 

про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання 

транспортних засобів», з 13 листопада 2019 року розпочата робота з 

притягнення до адміністративної відповідальності порушників ПДР в 

частині стоянки та паркування в місті Івано-Франківську. 

Притягнення до адміністративної відповідальності проводиться за 

порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів 

зафіксованих шляхом фото-відеофіксації згідно наступних норм Кодексу 

України про адміністративні правопорушення: 

Част. 1 ст. 122 КУАП за порушення п 15.10 ПДР, стоянка в зоні дії 

заборонних знаків: 3.34, 3.35, 3.36 (непарні дні), 3.37- (парні дні). 

Порушення правил стоянки біля дорожньої розмітки 1.4 ПДР жовтого 

кольору. Санкція у виді штрафу в розмірі 255 грн. 

Част. 3 ст.122 КУАП за порушення п.15.10 ПДР, стоянка на 

пішохідному переході (або ближче 10 метрів до пішохідного переходу або 

краю перехрестя та в місцях виїзду з прилеглої території), що перешкоджає 

іншим учасникам дорожнього руху, в т.ч. пішоходам. Санкція у виді штрафу 

в розмірі 510 грн. 
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Част. 5 ст.122 КУАП, Порушення правил паркування на місцях для 

осіб з інвалідністю, без відповідних на те підстав. Санкція від 1020 до1700 

грн. 

Якщо штраф оплачений порушником до 10 днів з дати порушення – 

санкція зменшується на 50 відсотків. Фото (відео) фіксація здійснюється на 

планшетах LENOVO tab M-10, які офіційно сертифіковані для використання 

в Україні. 

У процесі роботи інспектори проводять інформаційну роз’яснювальну 

роботу і кінцевою метою їх роботи є суворе та неухильне виконання правил 

стоянки та паркування, визначених ПДР. У випадку вчинення 

правопорушення – невідворотність притягнення до відповідальності стає 

основним дисциплінуючим фактором з подальшого недопущення 

порушення правил стоянки і паркування в місті Івано-Франківську та 

усунення перешкод у користуванні транспортною інфраструктурою для 

законослухняних водіїв та громадського транспорту.  

Після закінчення 30 денного строку, якщо накладений штраф не 

оплачений, то постанова про притягнення до адміністративної 

відповідальності направляється у Відділ державної виконавчої служби за 

місцем реєстрації власника транспортного засобу.  Якщо транспортний засіб 

зареєстрований на юридичну особу, до відповідальності притягається 

керівник, або уповноважена особа.  

Інформація про складені постанови та суми штрафів за період з 

01.12.2019 до 16.11.2020р. 

Інспекцією з паркування складено 4547 матеріалів про 

адміністративні правопорушення в сфері порушення правил стоянки та 

паркування на суму 1 474 036 грн.  

Всього фактично поступило штрафів з 01.12.2019р. до 16.11.2020р.  на 

2533 постанови на загальну суму 777 314 грн. 

Відділ інспекторів з паркування веде роботу із захисту інтересів у 

судах в зв’язку з оскарженням постанов про притягнення до 

адміністративної відповідальності. Позивачам в основному відмовляють у 

задоволенні позовних вимог. Три позови в процесі розгляду в судах 

цивільної юрисдикції. Одна справа перебуває в апеляційному оскарженні у 

Восьмому апеляційному адміністративному суді (м. Львів). Також ведеться 

робота із розгляду звернень мешканців міста щодо стихійного паркування 

та порушень ПДР у частині паркування та стоянки автомобілів. 

Першочерговими питаннями та проблемами, які підлягають 

вирішенню для подальшої ефективної роботи відділу інспекторів з 

паркування УТіЗу, є: забезпечення працівників відділу належними 

робочими місцями та впровадження електронного комплексу фіксації 

адміністративних правопорушень  для обміну інформацією, закупівля 

евакуатора. 
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ІV. МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА 

БУДІВНИЦТВОМ 

  

1. Діяльність у сфері контролю за будівництвом 

За звітний період Управлінням здійснено 13 позапланових перевірок 

дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності при 

здійсненні підготовчих та будівельних робіт. 

За результатами проведених позапланових перевірок за період з 

грудня 2019 р. до грудня 2020 року винесено 13 постанов по справі про 

адміністративне правопорушення (фізичні особи), та 1 постанова про 

накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності 

(юридичні особи та фізичні особи-підприємці). Також було проведено 4 

планові перевірки за результатами яких винесено 4 постанови про 

накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. 

За результатами проведених перевірок за звітний період посадовими 

особами Управління винесено 18  постанов.  Накладено штрафних санкцій 

на загальну суму 1 061 408 грн, з яких сплачено добровільно до міського 

бюджету – 201 908 грн, відправлено до Івано-Франківського міського 

відділу ДВС для виконання в примусовому порядку – 81 760 грн та 

оскаржується у суді – 777 740 грн.  

Звертаємо увагу на те, що відповідно до п. 3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.03.2020 р. № 219 «Про оптимізацію органів 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», зупинено дію 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 «Про 

затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю» (Офіційний вісник України, 2011 р, № 40, ст. 1647) до початку 

виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування. 

Враховуючи  вищенаведене, в Управлінні на даний час відсутні 

правові підстави для проведення позапланових перевірок з питань 

дотримання вимог містобудівного законодавства. 

Однак за час дії вищевказаної постанови на адресу Івано-Франківської 

міської ради та Управління надходять численні звернення фізичних і 

юридичних осіб щодо виконання незаконних будівельних робіт суб’єктами 

містобудування, які можуть призвести до аварійності будинків, нещасних 

випадків на будівництві, в тому числі летальних. Так в період дії 

вищевказаної постанови до Управління надійшло 25 звернень щодо 

виконання будівельних робіт без дозвільних документів, також Управління 

немає змоги перевірити виконання 10 приписів, виданих до прийняття 

вищевказаної постанови. 

Управління неодноразово зверталось до Державної архітектурно-

будівельної інспекції України та Мінрегіонбуду, про надання роз’яснень 
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щодо повноважень держархбудконтролю під час зупинення дії постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 “Про затвердження 

Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю”, 

проте на даний час безрезультатно. 
 

2. Збереження архітектурного середовища та охорони 

культурної спадщини. Діяльність у сфері  дозвільних та 

реєстраційних функцій 
 

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від    

18.08.2016 р.  № 553 «Про внесення змін до переліку адміністративних 

послуг» та від 15.09.2016 р. № 625 «Про адміністративні послуги», 

Управлінням через Центр надання адміністративних послуг надаються 

наступні послуги: 

реєстрація повідомлень про початок виконання підготовчих робіт;  

реєстрація повідомлень про початок виконання будівельних робіт; 

реєстрація повідомлень про зміну даних у  декларації про початок 

виконання будівельних робіт; 

реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність до 

експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного 

паспорта; 

реєстрації декларації (внесення змін до декларації) про готовність до 

експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до 

об’єктів з незначними наслідками (СС1); 

реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта 

відповідно до Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в 

експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 

дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель 

і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), 

збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без 

дозвільного документа на виконання будівельних робіт; 

видача дозволу на виконання будівельних робіт (зміна даних у дозволі 

на виконання будівельних робіт); 

видача сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта. 

На офіційному сайті Управління розміщено роз’яснювальну 

інформацію щодо заповнення документів дозвільного характеру. 

Працівниками Управління надаються консультації в Центрі надання 

адміністративних послуг з питань заповнення дозвільних та реєстраційних 

документів, а також безпосередньо в Управлінні надаються консультації 

громадянам, з питань, щодо дотримання вимог містобудівного 

законодавства, які відносяться до компетенції Управління. 

За звітний період Управлінням внесено до Єдиного реєстру 774 

документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт 
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і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, 

відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування 

та анулювання зазначених документів (далі – Реєстр): 
№ 

з/п 

Назва послуги Зареєстро

вано 

1.  Реєстрація повідомлень про початок виконання підготовчих 

робіт 

8 

2.  Реєстрація повідомлень про початок виконання будівельних 

робіт  

234 

3.  Реєстрація повідомлень про зміну даних у декларації 

про початок виконання будівельних робіт 

17 

4.  Реєстрація декларацій про готовність об’єкта до 

експлуатації  

193 

5.  реєстрація декларацій про готовність до експлуатації 

об’єкта, збудованого на земельній ділянці відповідного 

цільового призначення без дозвільного документа на 

виконання будівельних робіт 

178 

6.  Видача дозволів на виконання будівельних робіт  86 

7.  Видача сертифікатів відповідності закінченого 

будівництвом об’єкта 

58 

 ВСЬОГО 774 

 

 

3. Управління земельними ресурсами та комунальним 

господарством 
 

Станом на 16.11.2020 року на обліку перебуває 908 діючих договорів 

оренди землі на території м. Івано-Франківська, загальною площею 

244,2650 га на суму 50,66 млн. грн річної орендної плати, а також 69 

договорів оренди землі на території старостинських округів загальною 

площею 317,06 га на суму 1,1 млн. грн річної орендної плати. 

Протягом звітного періоду Департаментом підготовлено 101 проєкт 

договору оренди землі та 46 додаткових угод до договорів оренди, які були 

передані орендарям для подальшої реєстрації. 

З метою забезпечення надходжень до міського бюджету від продажу 

землі протягом звітного періоду було укладено 19 договорів купівлі-

продажу земельних ділянок комунальної власності міста на суму 6,839 млн. 

грн. 

Також за звітний період відбулося 4 засідання узгоджувальної комісії 

виконавчого комітету міської ради з розгляду земельних спорів, на яких 

розглянуто 57 питань. 

З метою зменшення податкового навантаження на мешканців Івано-

Франківської міської територіальної громади, які не здійснюють 

підприємницьку діяльність, рішенням міської ради від 03.07.2020 року 

зменшено ставки податку для земель з цільовим призначенням: 01.05 Для 

індивідуального садівництва, 02.01 Для будівництва і обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

та 07.03 Для індивідуального дачного будівництва. 

Варто зазначити, що одним із пріоритетних напрямків діяльності 

Департаменту у сфері управління землями, є підготовка проєктів рішень 

міської ради щодо передачі (оформлення) прав власності (користування) 

земельними ділянками Івано-Франківської міської територіальної громади.  

Окремо слід звернути увагу на передачу відповідно до рішення Івано-

Франківської міської ради від 22.05.2020 року № 149-40 в постійне 

користування громадській організації «Асоціація сприяння фізичній 

реабілітації осіб з інвалідністю «Звитяга Нескорених» двох земельних 

ділянок з метою будівництва та експлуатації спортивного комплексу в м. 

Івано-Франківську.  

У перспективі після завершення будівництва спортивного комплексу 

громадська організація повинна передати безоплатно у власність Івано-

Франківської міської об’єднаної територіальної громади відкритий 

майданчик для ігрових видів спорту. 
 

 

4. Забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів 

їх сімей  

Протягом звітного періоду надано дозволи на складання проєктів 

землеустрою щодо відведення 23 земельних ділянок, а саме: 

3 учасникам АТО для ведення особистого селянського господарства; 

4 членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО та 3 учасникам 

АТО для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд (присадибна ділянка); 

4 членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО та 7 учасникам 

АТО для будівництва індивідуальних гаражів; 

2 учасникам АТО для індивідуального садівництва. 

Крім цього, затверджено проєкти землеустрою та передано у власність 

9 земельних ділянок, а саме: 

1 учаснику АТО для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1 члену сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО та 3 учасникам 

АТО для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1 члену сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО та 3 учасникам 

АТО для будівництва індивідуальних гаражів. 

Також протягом звітного періоду  громадській організації «Івано-

Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО» надано дозвіл на 

складання проєктів землеустрою щодо відведення 4 земельних ділянок 

загальною площею 1,65 га, а також затверджено проєкт землеустрою щодо 

відведення однієї земельної ділянки та передано в постійне користування 5 
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земельних ділянок загальною площею 2,39 га. для будівництва та 

обслуговування багатоквартирних житлових будинків для учасників АТО. 

 

5. Проведення  земельних торгів  

З метою ефективного та раціонального використання земель 

комунальної власності, а також забезпечення надходження коштів до 

міського бюджету, Департаментом постійно проводяться роботи по 

підготовці та проведенню земельних торгів, в тому числі виявлення 

потенційно-привабливих земельних ділянок для їх продажу на земельних 

аукціонах. 

З цією метою на засіданнях відповідної робочої групи по визначенню 

земельних ділянок, які можуть бути запропоновані як лоти для продажу на 

торгах, було розглянуто пропозиції по 15 земельних ділянках,  з яких для 

формування лотів на торги затверджено міською радою 6 земельних 

ділянок. 

Також протягом звітного періоду комісією з конкурсного відбору 

виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, та виконавця земельних 

торгів проведено відбір виконавців послуг із землевпорядних робіт, а саме: 

оцінки 8 земельних ділянок для продажу власникам нерухомого 

майна, яке розташоване на цих земельних ділянках; 

розроблення технічної  документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель на 5 об'єктах; 

робіт із землеустрою щодо поділу 2 земельних ділянок; 

робіт із землеустрою щодо виготовлення документації на 6 земельних 

ділянках. 

Також варто зазначити, що 11 лютого 2020 року відбулися торги з 

продажу права власності на земельну ділянку на вул. Галицькій, біля 142 б, 

кадастровий номер – 2610100000:01:006:0006. 

На торгах було успішно продано земельну ділянку, площею 0,0200 га, 

цільове призначення 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

Вартість, за якою реалізовано земельну ділянку, у 4,8 рази перевищила 

стартову ціну продажу лота та становить 597 224,15 грн. 

 

6. Діяльність у сфері самоврядного контролю за використанням 

земель та комунального майна Івано-Франківської міської 

територіальної громади  

Завдяки здійсненим заходам самоврядного контролю за 

використанням земель міста на рахунок міського бюджету сплачено кошти 

у розмірі 1 245 528,16 грн.  

Крім того, з метою приведення у відповідність до чинного 

законодавства процесів використання земельних ділянок комунальної 
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власності без правовстановлюючих документів, а також з метою 

забезпечення надходження до міського бюджету коштів за використання  

таких земельних ділянок без правовстановлюючих документів 

Департаментом було здійснено ряд заходів, зокрема: 

здійснено обстеження 100 земельних ділянок; 

підготовлено 53 повідомлення юридичним та фізичним особам -

землекористувачам про проведення обстежень земельних ділянок; 

за результатами обстежень складено 77 актів обстеження; 

підготовлено та направлено клопотання 57 землекористувачам щодо 

усунення виявлених порушень обстежених земельних ділянок; 

підготовлено та направлено землекористувачам 34 претензії щодо 

добровільної сплати суми безпідставно збережених коштів за використання 

земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Івано-

Франківська на загальну суму 4 591 073,77 грн.; 

скеровані матеріали щодо 15 земельних ділянок в Департамент 

правової політики для подачі позовів до суду про стягнення безпідставно 

збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми 

власності на території м. Івано-Франківська на загальну суму 1 898 188,31 

грн.; 

скеровані матеріали щодо земельної ділянки до Івано-Франківської 

місцевої прокуратури для подачі позову до суду про стягнення безпідставно 

збережених коштів за використання земельною ділянкою комунальної 

форми власності на території м. Івано-Франківська на загальну суму 1 882 

598,17 грн. 

Крім цього, при здійсненні контролю за належним виконанням умов 

договорів користування комунальним майном підготовлено та направлено: 

31 лист та претензії про неналежне виконання умов договорів оренди 

на загальну суму 2 251380,1 грн; 

3 виконавчі документи в органи державної виконавчої служби на 

загальну суму 141 822,18 грн; 

матеріали по 2 орендарях на загальну суму 110 165,56 грн направлено  

у Департамент правової політики для звернення до Господарського суду з 

позовними заявами; 

проведено 21 перевірку дотримання умов договорів купівлі-продажу 

комунального майна, за результатами яких складено 21 акт перевірки на 

загальну суму 29 089 891,39 грн. 

Також зазначаємо, що з метою підтримки суб’єктів господарювання, 

які орендують комунальне майно Івано-Франківської міської територіальної 

громади, відповідно до п. 4 рішення Івано-Франківської міської ради від 

22.04.2020 року №88-39 «Про заходи підтримки орендарів комунального 

майна в зв’язку з встановленням карантину та обмежувальних заходів» в 

період з 12.03.2020 року з 12.11.2020 року було припинено проведення 

заходів претензійно-позовної роботи зі стягнення заборгованості з орендної 
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плати, яка ведеться в досудовому порядку, по діючих договорах оренди 

комунального нерухомого майна.  

Крім цього, вказаним рішенням Івано-Франківської міської ради 

деяких орендарів об’єктів комунального нерухомого майна звільнено від 

сплати орендної плати на період дії карантину, установленого Кабінетом 

Міністрів України, на загальну суму близько 550,0 тис. грн. 

Одночасно повідомляємо, що Департамент комунальних ресурсів у 

телефонному режимі з усіма орендарями постійно проводить інформаційну 

та роз’яснювальну роботу з питання сплати орендних платежів та виконанні 

інших умов договорів оренди комунального майна. 

за рахунок приєднання 18 населених пунктів до м. Івано-Франківська 

площа земель Івано-Франківської територіальної громади, без урахування 

земель за межами населених пунктів, становить 17 164,55 га проти площі м. 

Івано-Франківська 3 648,80 га. 

При цьому варто зазначити, що нормативна грошова оцінка земель 

населених пунктів, що приєдналися до м. Івано-Франківська, невисока та 

потребує оновлення.  

З цією метою 22.05.2020 року прийнято рішення міської ради щодо 

надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Підлужжя. Наразі Департаментом 

здійснюються заходи організаційного характеру з метою відбору виконавця 

робіт щодо вказаної документації із землеустрою. 

 

  

V. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 

роботи та діяльності правоохоронних органів  Івано-Франківської міської 

ради, як структурний підрозділ міської ради є органом управління Івано-

Франківської місцевої ланки територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного захисту населення і територій Івано-Франківської 

області. Місцева ланка територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного захисту роботу впродовж звітного періоду здійснювала 

відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

03.02.2020р. № 51 «Про основні заходи цивільного захисту області на 2020 

рік» та Плану основних заходів міської ланки територіальної підсистеми 

Єдиної державної системи цивільного  захисту на 2020 рік, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.02.2020р. № 208. Також 

у звітному періоді працівниками управління забезпечувалося виконання 

рішень сесій міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського 

голови його доручень та його заступників міського голови, інше.  
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Розроблено План заходів підготовки Івано-Франківської міської ради 

до пропуску льодоходу, можливих повеней і паводків у 2020 році та 

затверджено на місцевій комісії з питань ТЕБ і НС 20.02.2020р. 

На засіданні місцевої комісії ТЕБ і НС 15 травня 2020 року 

затверджено «План організаційних і практичних заходів щодо запобігання 

нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах Івано-Франківської ОТГ 

у період літнього купального сезону 2020 року».  

Управлінням складено перелік водних об’єктів, які розташовані на 

території міста, а  Центром розвитку міста та рекреації укладено угоду на 

постійне та обов’язкове обслуговування між обласною рятувально-

водолазною службою. 

Також взято на облік на території міста плавзасоби (катамарани – 7 

шт., човни дерев’яні  4-місні – 11 шт., човни металеві 2-місні – 10 шт.), які 

готові до експлуатації. 

У травні 2020р. перевірено готовність позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Лімниця» в с.Вістова Калуського району до 

купального сезону. 

Проведена певна інформаційна робота з підготовки до купального 

сезону та організації чергування в місцях, визначених для масового 

відпочинку населення на водних об’єктах міста з сільськими головами 

Івано-Франківської міської ради: с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, 

с.Угорники, с.Хриплин, в.о. старост з метою запобігання і недопущення 

травматизму та загибелі людей, дотримання безпечної відстані між 

відпочиваючими в умовах гострої респіраторної хвороби COVID-19 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

В травні залучено сили і засоби обласної водолазно-рятувальної 

служби та обстежено і очищено дно акваторії міського озера від сторонніх 

предметів, а також русла річок Бистриць Надвірнянської, Солотвинської та 

піднято на береги  понад 600 кг різного роду ріжучих предметів, арматури, 

автопокришок тощо. 

Як наслідок, вперше за останніх 10 років, під час купального сезону 

не було зафіксовано загибелі людей на водних об’єктах міста.  

В поточному році значна увага приділялася профілактиці та 

запобіганню спалювання сухої рослинності в природних екосистемах. 

Зокрема відповідно до розпорядження міського голови від 08.04.2020р. № 

150-р. було утворено мобільну групу, яка здійснювала інспекцію території 

Івано-Франківської ОТГ в період з 09 квітня до 01 травня 2020 року. За цей 

час здійснено 15 виїздів та складено 3 адміністративні протоколи, а також 

проведено 13 профілактичних бесід з громадянами. Спільно із УДСНС 

України в області забезпечувалися виїзди в населені пункти громади і через 

гучномовний пристрій доносилася до населення інформація про 

недопущення та небезпеку спалювання сухостою, побутових та рослинних 

відходів. 
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На виконання вимог розпорядження міського голови від 19.08. 2020р. 

№ 309-р «Про створення та роботу мобільної групи із профілактики та 

запобігання спалювання сухої рослинності та інших побутових відходів на 

території Івано-Франківської ОТГ» за період з 25.08. до 10.10.2020 року 

здійснено 21 виїзд групи територією громади та складено 34 протоколи на 

громадян за ст.152 КУпАП  відповідно до п.27.4  правил благоустрою.  

Всі заходи заплановані Планом основних заходів ЦЗ м. Івано-

Франківська на 2020 рік в основному виконані, невиконаними з об’єктивних 

причин залишаються заходи:  

забезпечення всіх спеціалізованих служб цивільного захисту засобами 

індивідуального захисту; 

 накопичення матеріально-технічних резервів для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій окремими суб’єктами господарської діяльності 

міста;  

доукомплектування аварійно-ремонтних бригад міських аварійних 

служб новою спеціальною технікою і обладнанням;  

облаштування на потенційно небезпечних об’єктах систем раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій;  

не проведено в повному обсязі паспортизацію об’єктів підвищеної 

небезпеки.  

Івано-Франківською місцевою ланкою територіальної системи єдиної 

державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ), управлінням НС 

міської ради, як робочим органом міської постійно діючої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснювалося 

організаційне, інформаційне та методичне забезпечення її роботи, 

виконання попереджувальних заходів та вирішення оперативних питань з 

ліквідації аварійних ситуацій, які мали місце протягом минулого року на 

території міста. Згідно плану роботи міської постійно діючої комісії з питань 

ТЕБ і НС, заплановані заходи на 2020 рік виконані, крім того були 

розглянуті позачергові питання, які потребували негайного вирішення. 

Всього за звітний період проведено 25 засідань комісії ТЕБ і НС, де 

розглянуто 59 питань.  

Також у звітному році управління забезпечувало координацію 

діяльності КУ «ІФ МАРС». Даною установою за період з 01 січня до 15 

листопада 2020 року здійснено 642 виїзди, з них: 131 – пожежегасіння, 185 

– надання допомоги мешканцям, 88 – ліквідацію наслідків негоди, 19 разів 

приймали участь в охороні масових заходів, 38 – ліквідації посівів 

борщівника Сосновського, 156 – спрямовані на боротьбу з 

розповсюдженням коронавірусної хвороби та 25 – виїзди на рятування 

тварин. У період з березня до 02 листопада цього року працівниками 

установи продезінфіковано 410 житлових будинки, адміністративних та 

виробничих приміщень, навчальних закладів, спортивних та культових 

споруд. 
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З метою підвищення готовності органів управління сил та засобів ЦЗ 

Івано-Франківської міської ланки територіальної системи ЄДС ЦЗ до дій у 

надзвичайних ситуаціях та їх рівня готовності до виконання завдань в місті 

сплановано та проведено:  

спеціальних об’єктових навчань                                                --  19; 

спеціальних об’єктових тренувань                                              --  46; 

тренувань спеціалізованих служб та формувань                      --   63                                                               

На виконання розпорядження міського голови від 06.03.2015р. № 89-

р «Про порядок створення та організацію роботи консультаційних пунктів» 

протягом року проводилась робота щодо забезпечення належного 

функціонування консультаційних пунктів. У міській раді відкрито і 

організовано роботу 11-ти консультаційних пунктів та забезпечено їх 

необхідною наочною літературою, нормативними документами. У 

наступному році планується створити такі пункти у старостинських округах 

Івано-Франківської ОТГ. 

Щомісяця проводились перевірки Івано – Франківської міської 

системи централізованого оповіщення, під час яких узагальнювалася 

інформація про стан апаратури для оповіщення населення про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Станом  на 15.11.2020 року в місті Івано-Франківську є в наявності 9 

вуличних гучномовців, 5 145 радіоточок, 24 електросирени. Також залучено 

для проведення оповіщення населення  технічні засоби рекламної агенції 

«Вуличне радіо». 

Міським головою особлива увага приділяється захисту населення від 

різних рівнів та ступенів небезпеки. Щорічно видається міським головою 

розпорядження про створення на території міської ради пунктів обігріву в 

умовах різкого пониження температурного режиму. Вже на період 2020-

2021 років на базі комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-

Франківської міської ради» створені денні пункти обігріву, а на базі 

Будинку нічного перебування (вул. Млинарська) цілодобовий.  

З метою укріплення водозахисної дамби на річці Бистриця 

Надвірнянська в районі с Угорники, за наслідками червневої повені 2020 

року, працівниками управління в місяці липні із с.Пасічна Надвірнянського 

району завезено 243 тонни негабаритного каменю та 257,1 тонни для 

укріплення берегової лінії річки Бистриця Надвірнянська поряд 

вул.Горохолинської в м.Івано-Франківську. 

Управлінням налагоджену тісну співпрацю із в.о. старост 

старостинських округів. Особливо це проявилося під час проведення робіт 

з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій викликаної стихією, яка 

пройшла територією міської ради. Зокрема силами працівників управління, 

а також КУ «ІФ МАРС» у червні 2020 року забезпечено перевезення 

населення через річку Ворона, організовано тимчасове їх харчування. 
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За дорученням міського голови начальником управління організовано 

роботу міських служб з відновлення підвісного мостового переходу  в 

с.Підлужжя, залізобетонних містків у селах Тисменичани та Камінне. 

Впродовж  червня - липня працівники управління приймали участь в 

роботі комісії з обстеження стану підтоплених під час червневої стихії 

житлових будинків, присадибних ділянок громадян міської ОТГ. 

За наслідками проведеної роботи 17 сімей отримали із резервного 

фонду державного бюджету України матеріальну допомогу на подолання 

повеневої стихії  по 20 тис.грн. кожна сім’я. 

Також за кошти резервного фонду державного бюджету України 

відновлено водозахисну дамбу на річці Бистриця Надвірнянська в районі 

села Угорники,  а також частково у селі Микитинці. 

Працівниками управління у звітному році приділялася значна увага 

мобілізаційно-оборонній роботі. На початку року проведено 

інструкторсько-методичне заняття з посадовими особами 152 підприємств, 

установ та організацій відповідальних за військовий облік з метою 

покращення функціонування системи військового обліку та контролю за 

виконанням громадянами України військового обов’язку на період 

мобілізації та на воєнний час. 

Також надано методичну допомогу з питання функціонування 

системи військового обліку громадян України у 2 сільських радах та  40 

підприємствах, установах, організаціях міста Івано-Франківська. 

Опрацьовано та укладено 17 договорів на виконання мобілізаційних 

завдань. 

У рамках реалізації завдань «Довгострокової програми фінансування 

мобілізаційних заходів та оборонної роботи Івано-Франківської міської 

ради» використано кошти в сумі 517672, 73 грн, які спрямовані на 

заохочення мешканців призваних в ЗСУ за контрактом, придбання 

предметів, обладнання та інвентаря і  оплату послуг з перевезення.  

У зв’язку з введенням в дію на всій території України карантинних 

заходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2»» ( зі змінами) , значна увага  у звітному періоді  приділялась 

запобіганню поширенню небезпечної інфекції COVID-19 на території Івано-

Франківської ОТГ.  

У період 02-07 квітня 2020р. з 08.00 год.  до 20.00 год. за відповідним 

рішенням виконавчого комітету виставлялись блокпости в складі 

представників патрульної поліції, військовослужбовців 1241 Національної 

гвардії України та  працівників медичних закладів міста  на п’ятьох 

напрямках в’їзду в місто (Тисменицька траса, мікрорайон «Пасічна», 

Калуський напрямок, Галицький напрямок та с.Крихівці) для чого було 

залучено  військову техніку -  бронеавтомобілі «Краз». 
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З резервного фонду Івано-Франківської міської об’єднаної 

територіальної громади здійснено фінансування коштів та закуплено: 

захисні маски, антисептики, рукавиці нітрилові та в подальшому передано 

військовим, рятувальним підрозділам та правоохоронним органам міста. 

На виконання «Комплексної програми профілактики злочинності» на 

закупівлю матеріально-технічних засобів правоохоронним органам міста 

використано кошти в сумі 418536 грн. 

Впродовж звітного періоду в місті відбулося 507 заходів з масовим 

перебуванням громадян, у яких взяло участь понад 80000 громадян. Для 

забезпечення правопорядку залучалося 2830 працівників поліції та 2100 

військовослужбовців НГУ.  

 

 

VІ. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СТРАТЕГІЧНЕ 

ПЛАНУВАННЯ 

 

Успіхи міста Івано-Франківська підтверджуються лідерськими 

позиціями в різноманітних рейтингах за результатами аналізу прозорості та 

відкритості. 

Івано-Франківськ зайняв перше місце в рейтингу кращих міст для 

ведення бізнесу в Україні за версією Forbes Україна. 

Як відзначають автори рейтингу, він складений для того, щоб 

визначити перспективні напрямки розвитку бізнесу та залучення інвестицій. 

Оцінювалася привабливість для бізнесу міст з населенням від 90 000 

чоловік. Івано-Франківськ набрав 720 балів за 10 критеріями. Попри 

обмежене транспортне сполучення із іншими регіонами, місто отримало 

високі оцінки завдяки позитивній демографічній ситуації, легкості ведення 

бізнесу, привабливості для переселення, а також низькому рівню 

злочинності. 

Також Івано-Франківськ увійшов у п’ятірку кращих, як одне із 

найкомфортніших міст України, разом із Вінницею, Хмельницьким та 

Черніговим. Дослідження щодо комфортності українських міст провела 

Соціологічна група «Рейтинг" на замовлення Міжнародного 

республіканського інституту International Republican Institute (IRI). 

У рейтингу міст-учасників Індексу конкурентоспроможності міст 

України Івано-Франківськ посів друге місце. Шість міст - Хмельницький, 

Івано-Франківськ, Львів, Вінниця, Тернопіль та Чернігів - є містами з 

найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним 

врядуванням. Такими є результати дослідження «Індекс 

конкурентоспроможності міст України (ІКМ) 2019/2020". 

Івано-Франківськ увійшов у трійку лідерів у процедурах якості 

місцевої демократії за результатами моніторингу правового регулювання 

інструментів місцевої демократії в органах місцевого самоврядування 
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(ОМС) 16 міст-партнерів Проєкту ПРОМІС, а саме: Вінницька область — 

Вінниця, Ладижин, Хмільник, Жмеринка; Запорізька область — Запоріжжя, 

Мелітопіль, Енергодар, Бердянськ; Івано-Франківська область — Івано-

Франківськ, Яремче, Долина, Коломия; Полтавська область — Полтава, 

Миргород, Кременчук, Горішні Плавні. Відповідно до методики Проєкту 

ПРОМІС було здійснено аналіз правового регулювання 22 інструментів 

місцевої демократії за 190 індикаторами.  

Рівень соціально-економічного розвитку та інвестиційний потенціал 

Івано-Франківської міської ОТГ, як і в попередніх періодах, були високі, але 

динаміка окремих показників, що характеризують стан місцевої економіки, 

погіршилась (зокрема, відбувся спад обсягів реалізованої продукції 

місцевими промисловими підприємствами за 9 м. 2020р. у порівнянні з 9 м. 

2019р. на 11,6%; за січень-серпень 2020р. обсяг експорту та імпорту у 

порівнянні з січнем-серпнем 2019 року зменшився на 8,8%; зменшилася 

середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємствах 

основного кола звітності з 74,3 тис.осіб на початок 2020р. до 73,3 тис. осіб 

у ІІ кварталі 2020р.).  

У поточному році на соціальний та економічний розвиток громади 

значною мірою впливають несприятливі макроекономічні умови внаслідок 

обмеження економічної діяльності через запровадження карантину, що 

позитивно позначається також на динаміці доходної частини бюджету ОТГ 

та чинить тиск на видаткову частину внаслідок необхідності збільшення 

фінансування окремих галузей та антикризових заходів. 

З метою послаблення негативних наслідків, спричинених карантином 

та вимушеним сповільненням економіки, і створення передумов для 

максимально швидкого відновлення ділової активності та покращення 

показників соціально-економічного розвитку Івано-Франківської міської 

обʼєднаної територіальної громади розроблено та затверджено у червні 

цього року Програму стимулювання економічного розвитку Івано-

Франківської міської обʼєднаної територіальної громади. 

Підготовлено та прийнято рішення міської ради: «Про зменшення 

ставки єдиного податку для платників єдиного податку І та ІІ групи" та «Про 

внесення змін у рішення міської ради від 21.06.2018р. №172-20 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території м.Івано-Франківська" 

щодо зміни ставок єдиного податку з метою підтримки суб’єктів 

підприємницької діяльності в умовах обмежуючих заходів, необхідних для 

убезпечення мешканців від поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19. Дія рішення поширюється на територію ОТГ. 

Також розроблено у відповідності до вимог Податкового кодексу 

України та затверджено міською радою рішення про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Івано-Франківської міської ОТГ і ставок 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

На даний час діє Стратегія розвитку Івано-Франківської міської 

об'єднаної територіальної громади на період до 2028 року, яка розроблена у 
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співпраці з Проєктом «Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС), що 

впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової 

підтримки Уряду Канади, та з урахуванням думки громадськості. 

Щопівроку проводиться моніторинг виконання Плану реалізації у 2018-

2020 роках Стратегії розвитку. Інформації розміщені на офіційному сайті 

міста Івано-Франківська www.mvk.if.ua.   

Важливим показником для потенційних інвесторів є наявність 

позитивної кредитної історії міста Івано-Франківська та висновки 

рейтингового агентства щодо кредитного рейтингу міста. 29 жовтня 2020 

року рейтинговим агентством ТОВ «Кредит-Рейтинг" у процесі оновлення 

кредитного рейтингу міста Івано-Франківська за результатами аналізу 

економічних та фінансових показників, даних щодо демографічної ситуації, 

стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної 

у розпорядженні комунальної власності та перспективних планів на 

майбутнє, підтверджено кредитний рейтинг міста за національною шкалою 

на рівні uaBBB+ з прогнозом «стабільний". 

Подані в ОДА пропозиції щодо стратегічних напрямків та проєктів 

ввійшли до «Плану реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області 

на 2021-2023рр». 

Взято участь у робочих зустрічах у приєднаних старостинських 

округах з метою визначення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз 

для подальшого проведення SWOT-аналізу, розроблено заходи з 

наповнення бюджету Івано-Франківської міської ОТГ у 2020 році в частині 

ПДФО та місцевих податків і зборів старостинськими округами Івано-

Франківської міської обʼєднаної територіальної громади. 

Триває плідна співпраця з Програмою ЄС «Мери за економічне 

зростання». Заповнено анкету та резюме про визначення впливу карантину 

COVID-19 на економіку територіальної громади, розроблені 

координаторами Ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання", а також 

надано звіт про впровадження Плану місцевого економічного розвитку 

Івано-Франківської міської ОТГ. 

Підготовлено інформацію для реалізації проєкту «Рамкова угода МГТ 

– Проєкту модернізації тролейбусного транспорту в Івано-Франківську – 

Розробка програми корпоративного розвитку та участі зацікавлених сторін". 

Підготовлено та подано документи по 2-х проєктах для участі в 

обласному конкурсі проєктів і програм розвиту місцевого самоврядування, 

а саме: «Створення платформи сільськогосподарської кооперації власників 

ОСГ та логістично-збутової системи агропродукції Івано-Франківської 

міської ОТГ «Муніципальний агроринок" та «Мотузкове містечко з 

кемпінговою зоною у селі Узин Івано-Франківської міської ОТГ». 

Підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету «Про 

затвердження реєстру виплат матеріальної грошової допомоги населенню 

Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади», що 
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постраждали внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру, яка 

виникла у червні 2020 року. 

Відповідно до звернень мешканців міста та відповідних висновків 

управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 

роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради та фінансового 

управління підготовлено 21 рішення МВК «Про виділення коштів з 

резервного фонду бюджету Івано-Франківської міської об'єднаної 

територіальної громади» на суму 7,8 млн грн, в тому числі 16 громадянам 

виділено матеріальну допомогу на суму 315 тис.грн. 

 

1. Енергозбереження та екологія 

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 звітного періоду здійснювалося забезпечення і 

вдосконалення функціонування єдиної автоматизованої системи 

моніторингу і аналізу споживання енергоносіїв та комунальних послуг 

будівлями усіх 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»  у 2020 році надання доступу 

усім закладам освіти міста до системи енергомоніторингу (СЕМ), 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, 

енергоменеджерів цих закладів. 

На даний час енергоменеджерами закладів освіти розпочато внесення 

інформації про споживання енергоносіїв. 

Дані системи енергомоніторингу буде використано для визначення 

рівня енергоефективності усіх будівель бюджетної сфери, черговості 

проведення енергоаудиту будівель, визначення видів та обсягів необхідних 

робіт для його підвищення. 

Враховуючи постійне оновлення програмного забезпечення системи 

енергомоніторингу та у зв'язку з долученням до неї 110 нових закладів 



32 

 

спільно з ТОВ «uMuni» в першій половині грудня 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 етапу та виконанню частини ІІ 

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 10 місяців 2020 року у бюджетних закладах 

склала 14,406 млн грн, у т.ч.: в закладах освіти – 8,878 млн грн, у закладах 

охорони здоровʼя – 5,0603 млн грн; у закладах культури - 0,348 млн грн, у 

закладах соціальної політики – 0,12 млн грн. 

Здійснюється робота 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. 

Проводиться збір даних щодо використання енергоносіїв 

бюджетними закладами за 2020 рік і підготовка лімітів їх споживання на 

2021 рік, які будуть подані на затвердження виконавчому комітету в грудні. 

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. 

Згідно із заявками розпорядників коштів станом на 20.11.2020 р. з цієї 

суми виділено 3441,64 тис. грн. 

Розробляється «Програма охорони навколишнього природного 

середовища Івано-Франківської міської ОТГ на 2021-2025 роки». З цією 

метою зібрано та узагальнено пропозиції виконавчих органів міської ради, 

комунальних підприємств, сільських рад і старостинських округів щодо 

першочергових природоохоронних заходів, які необхідно здійснити у 2021-
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2025 роках. На основі отриманих пропозицій підготовлено докладний 

перелік заходів Програми із зазначенням їх вартості та років реалізації. 

Триває робота над розробкою «Програми сталого енергетичного 

розвитку та клімату Івано-Франківської міської ОТГ до 2030р» та 

стратегічної екологічної оцінки цієї Програми і «Програми охорони 

навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської ОТГ на 

2021-2025 роки». 

Спільно з експертами проєкту ПРОМІС розробляється екологічний 

паспорт Івано-Франківської міської ОТГ. 

У січні 2020 року розроблено проєкт «Проведення енергоаудиту, 

отримання енергетичного сертифікату будівель Комунального 

некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №1 Івано-

Франківської міської ради». Вартість проєкту - 151,20 тис. грн, з яких 90,72 

тис. грн профінансовано з грантових коштів GIZ. Проєкт реалізований у ІІ 

кварталі 2020 року. 

У ІІІ і IV кварталах розроблено та подано на конкурс інвестиційних 

програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 

2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 

проєкти «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КНП МКЛ №1 

ІФМР" вартістю 19485,3 тис. грн і «Реконструкція спортивних споруд та 

майданчиків Братковецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів на вул. 

Шевченка, 89 в с.Братківці Івано-Франківської міської ради ОТГ" вартістю 

22657 тис. грн. 

Впродовж звітного періоду підготовлено 5 проєктів 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 285 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 

504 новини, у т. ч. 136 – у 2020 році (станом на 23.11.2020р.). 

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. 

Відділ енергозбереження та екології здійснює організаційне та 

інформаційне забезпечення засідань комісії з розподілу коштів міського 

фонду охорони навколишнього природного середовища. Впродовж звітного 

періоду з міського фонду профінансовано 430,729 тис. грн, а саме: 
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Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою виділено 

415,0 тис. грн на реалізацію заходу «Створення нових зелених насаджень 

(придбання та садіння дерев)»; Міській дитячій екологічній станції - на 

реалізацію заходів: «Створення зелених насаджень на території міської 

дитячої екологічної станції», «Оснащення МДЕС приладами, обладнанням 

та інвентарем», «Придбання обладнання для компостування органічних 

відходів» виділено кошти в сумі 14,0 тис. грн.  

 

  

2. Місцеве підприємництво та заклади торгівлі. Сприяння 

розвитку підприємництва та промисловості 

 

В Івано-Франківську здійснюють свою діяльність 4066 економічно 

активних підприємств, з них 3 (0,1%) – великі підприємства, 136 (3,3%) – 

середні, 3927 (96,6%) - малі. 

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами за                        

9 місяців 2020 року в м.Івано-Франківську склав близько 7 486,3 млн.грн 

проти 8 471,2 млн.грн минулого року, що становить 88,4%. Частка міста у 

загальнообласному обсязі реалізації склала 17,7%.  

За 9 місяців 2020 року відбувся спад на 11,6% – зменшення обсягів 

реалізації промислової продукції спостерігалось майже за усіма основними 

галузями, що зумовлено негативним впливом пандемії COVID-19 на 

економіку. 

З метою створення умов для збільшення обсягів реалізації, 

розширення виробничих потужностей, освоєння нових технологій та 

інновацій, зміцнення міжгалузевих зв’язків налагоджено тісну співпрацю з 

промисловими підприємствами міста, здійснюється сприяння їх діяльності 

та популяризація їх промислового потенціалу.   

Здійснюється співпраця з Дорадчою радою при міському голові та 

Радою підприємців при виконавчому комітеті. Метою діяльності зазначених 

дорадчих органів є пошук та реалізація спільних для бізнесу та міської влади 

ідей, рішень, максимально корисних для розвитку обох сторін.  

Щокварталу, в ході засідань Дорадчої ради при міському голові з 

керівниками підприємств обговорюються проблемні питання, які 

стосуються їх поточної діяльності, та шляхи їх вирішення. В засіданнях 

Дорадчої ради беруть участь понад 30 керівників промислових підприємств, 

представники Головного управління статистики в Івано-Франківській обл, 

Головного управління ДФС в Івано-Франківській обл. та інші. В ході 

засідань Ради підприємців особлива увага приділяється обговоренню 

проєктів регуляторних актів, змінам у трудовому законодавстві, 

особливостям здійснення експортних операцій, співпраці з Торгово – 

промисловою палатою тощо. 

Впродовж періоду карантину та перебування Івано-Франківська у 

«червоній зоні» карантинних обмежень постійно проводилася 
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інформаційно-роз'яснювальна робота з керівниками промислових 

підприємств, підприємцями щодо впровадження та дії обмежувальних 

заходів (карантину) на території Івано-Франківської ОТГ, у т. ч. щодо 

спецперевезень для працівників окремих підприємств, поширень контактів 

швейних підприємств, які перепрофілювалися на пошиття ЗІЗ,  щодо 

наданих міською радою пільг по єдиному податку для окремих груп 

платників податків, можливості отримання ФОП часткової допомоги по 

безробіттю тощо. 

Для послаблення негативних наслідків, спричинених карантином, діяв 

Штаб з відновлення економіки Івано-Франківської ОТГ. Розроблені 

членами Штабу пропозиції взято за основу Програми стимулювання 

економічного розвитку Івано-Франківської міської об'єднаної 

територіальної громади, яку прийнято у червні 2020 року. 

З метою підтримки місцевого виробника у квітні розпочато 

інформаційну кампанію «Купуємо івано-франківське», в рамках якої 

постійно здійснюється інтенсивне наповнення сайту «Купуємо івано-

франківське» інформацією про місцевих виробників, кожному з яких надано 

можливість наповнення свого розділу на сайті інформацією про продукцію, 

новинки та контактні дані виробника. Станом на 01.10.2020р. на 

зазначеному сайті присутній 91 місцевий товаровиробник та занесено понад 

500 одиниць товару. Інформація про місцеву продукцію і місцевих 

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

доповнюється та оновлюється. 

Вжито заходи для покращення співпраці місцевих виробників та 

торгових мереж міста, до яких звернулися з проханням підтримати місцеву 

продукцію, розширити її асортимент та здійснювати своєчасні розрахунки 

за поставлений товар. У рамках цієї кампанії місцева продукція у 

супермаркетах маркується стікерами з надписом «Купуємо івано-

франківське – підтримуємо своє». 

Усього за сумлінну працю та високу професійну майстерність 

нагороджено понад 70 кращих працівників місцевих промислових 

підприємств та підприємців. 

Основу економічного розвитку міста складає розвиток малого і 

середнього бізнесу - 99,9% від загальної кількості економічно активних 

підприємств становлять підприємства МСБ. 

Внесок середніх та малих підприємств у загальний обсяг реалізованої 

продукції (товарів, послуг) підприємствами міста складає 85%, з них малих 

– 26,9%. На середніх та малих підприємствах працює близько 93,6% 

найманих працівників усіх підприємств-суб’єктів господарської діяльності 

міста.  

Постійно здійснюється моніторинг показників реєстрації та 

припинення діяльності малого бізнесу. У І-му півріччі у період карантину 

реєстрація ФОП та юридичних осіб суттєво зменшилася (у 2,5 рази), але за 

результатами ІІІ-го кварталу ситуація покращилася. Так, станом на 



36 

 

01.10.2020р. спостерігається позитивна динаміка у здійсненні реєстрації 

підприємницької діяльності у місті Івано-Франківську – в місті 

зареєстровано 28212 СПД (з яких 14662 - ФОП та 13550 - ЮО), що на 1852 

СПД більше, ніж на початок 2020 року, понад 52% зареєстрованих ФОП - 

жінки. 

З метою вирішення актуальних проблем місцевого підприємництва 

здійснюється співпраця з Радою підприємців при виконавчому комітеті 

Івано-Франківської міської ради. У 2020 році проведено 2 засідання. За 

результатами чергового засідання 18.08.2020р. 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%). 

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%». На початку її 

впровадження з метою інформування підприємців Івано-Франківської 

міської громади про державні та місцеві фінансові програми підтримки 

25.02.2020р. організовано семінар «Про можливості участі місцевого 

бізнесу у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%». За період дії 

програми, згідно з даними банківських установ, станом на 01.10.2020р. із 

загальної кількості на всеукраїнському рівні – 4 847-ми поданих заявок від 

початку кредитування на Івано-Франківську міську громаду припадає 4% 

виданих кредитів - це 198 укладених кредитних договорів на суму 30 млн. 

грн. 

У рамках реалізації державної програми підтримки бджолярів 

проведено роботу щодо формування реєстру власників пасік на території 

Івано-Франківської громади для отримання ними державних дотацій. Як 

результат, 10-ти суб'єктам господарювання і фізичним особам за утримання 

бджолосімей до кінця року надійде фінансова підтримка на суму 186,8 

тис.грн.  

На виконання однієї з основних цілей Програми посилення 

конкурентоспроможності малого й середнього підприємництва в м. Івано-

Франківську на 2019-2021рр. – реалізація навчальних програм у сфері 

малого й середнього підприємництва – організовуються навчальні тренінги, 

семінари та надається фінансова підтримка підприємцям-початківцям на 

основі конкурсу стартапів.  

За результатами проведеного у 2019 році конкурсного відбору, у 2020 

році здійснено фінансування 7-ми проєктів – переможців, які поєднали в 

собі креативність та інноваційний підхід (загальний бюджет – 325,0 

тис.грн.). 15.09.2020р. підприємці-початківці відзвітували про результати 

впровадження проєктів. 
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Особлива увага приділяється розвитку жіночого підприємництва. У 

жовтні спільно з ЦРП «Бізнес-Інкубатор» вже вдруге розпочато реалізацію 

проєкту «Успіх в бізнесі», який передбачає проведення двомісячного 

навчального тренінгу для жінок із започаткування та ведення 

підприємницької діяльності. Адже за результатами проведених навчань у 

2019 році 5 учасниць зареєстрували підприємницьку діяльність, тому 

позитивний досвід враховано та продовжено. Варто відзначити, що за 

успішну реалізацію проєктів у 2019 році м.Івано-Франківськ отримало від 

проєкту ПРОМІС відзнаку «Кращі ініціативи з гендерної рівності». 

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. Протягом карантину консультаційні 

послуги надавалися онлайн.  

На виконання договору про співпрацю з Івано-Франківським 

національним технічним університетом нафти і газу управлінням 

економічного та інтеграційного розвитку розпочато проведення 

двомісячного курсу навчань з основ комп’ютерної грамоти для людей 

старшого віку - власників картки іванофранківця. Через карантинні 

обмеження навчання відтерміновано. 

Спільно з експертами ПРОМІС розпочато розробку проєкту Програми 

розвитку соціального підприємництва на території Івано-Франківської 

міської ОТГ на 2021-2023рр. Пріоритетними напрямками програми є 

популяризація культури соціального підприємництва, впровадження 

освітніх ініціатив та фінансових інструментів. 

Постійно здійснюється інформування місцевого бізнесу про 

організацію та можливість участі у різноманітних тематичних семінарах, 

круглих столах, форумах, конференціях, які стосуються ведення 

підприємницької діяльності. 

На офіційній вебсторінці міста Івано-Франківська та на сторінці 

управління у мережі «Фейсбук» постійно висвітлюються новини та події, 

що стосуються започаткування та ведення підприємницької діяльності, 

нововведення у податковому законодавстві, впровадження кращих практик, 

цікавих стартапів тощо. Періодично розміщується інформація про діючі 

національні, міжнародні грантові конкурси, програми та умови участі в них.  

Також інформаційна підтримка бізнесу у м. Івано-Франківську 

здійснюється за допомогою мобільного додатку для смартфонів та 

планшетів, який містить інформацію про місто Івано-Франківськ, виконавчу 

владу, адміністративні послуги тощо. 

З метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в Івано-

Франківську триває робота з розробки сайту «Івано-Франківськ – місто, 

сприятливе для бізнесу». 
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3. Координація закупівель та ціновий моніторинг 

Основним завданням відділу координації закупівель та цінового 

моніторингу у 2020 році є сприяння в збільшенні загального обсягу 

товарообороту, зростання торговельної мережі міста, підвищення культури 

обслуговування населення та наповнення дохідної частини бюджету міста. 

У м. Івано-Франківську створені всі умови для формування і 

забезпечення ефективного функціонування мережі торгівлі,   ресторанного 

господарства та  підприємств побутового обслуговування постійно 

відбувається вдосконалення відносин між суб’єктами підприємницької 

діяльності та споживачами. 

Станом на 01.11.2020 р. торгівлю товарами народного споживання 

здійснює 1459 закладів торгівлі загальною площею 155,7 тис.кв.м та  434 

підприємства ресторанного господарства на 28,4 тис. посадкових місць. 

Побутове обслуговування населення здійснюється через 384 підприємства 

побутового обслуговування.  

На території міста знаходяться: 

торгові центри та супермаркети – 67; 

продовольчі магазини – 841; 

промислові магазини – 527; 

книгарні - 24; 

ресторани, кафе, кав’ярні, паби – 434. 

Останнім часом принципові перетворення відбуваються в підходах до 

організації торговельного процесу, змінюються форми і методи торгівлі, 

торговий бізнес став більш технологічним, торгові центри відповідають 

європейським стандартам за своїми площами, широтою асортименту, 

сучасними технологіями та якістю обслуговування. 

Протягом звітного періоду забезпечено організацію та проведення 14 

засідань комісії з організації сезонної торгівлі, основним завданням якої є 

впорядкування розміщення та облаштування торгових майданчиків, 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг із врахуванням архітектурних, 

санітарно-гігієнічних, пожежних, торговельних норм, функціонально-

планувальних, історико-культурних чинників та правил благоустрою м. 

Івано-Франківська. Загалом опрацьовано 418 заяв суб’єктів господарської 

діяльності, які надійшли через ЦНАП. 

На основі рекомендацій комісії підготовлено 6 розпоряджень міського 

голови та 33 рішення виконавчого комітету міської ради.  

Протягом звітного періоду проводилось адміністрування договорів на 

право тимчасового користування елементами благоустрою для розміщення 

тимчасових споруд, літніх та всесезонних торгових майданчиків та  

укладено 191 новий договір. 

Станом на  01.11.2020 р. всього надійшло коштів до міського бюджету  

3 575,4 тис. грн, зокрема:  
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за розміщення тимчасових споруд   -       2 116,0 тис. грн; 

за розміщення торгових майданчиків -    1 084,5 тис. грн; 

за розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі   -  374,9 тис. грн.  

Працівниками відділу здійснювалася 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. 

Протягом звітного періоду щодекадно проводилось відслідковування 

динаміки цін на основні продукти харчування в торговій мережі 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. Дана інформація висвітлювалась на оперативній 

нараді у міського голови та на сайті міста. 

З метою забезпечення функціонування, готовності та налагодження 

повноцінної роботи територіальних спеціалізованих служб цивільного 

захисту регіонального рівня підготовлено та надано інформацію в 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

ОДА щодо функціонування служби торгівлі та харчування у м.Івано-

Франківську.  Надано перелік суб’єктів господарювання, які можуть бути 

залучені до діяльності територіальної спеціалізованої служби торгівлі та 

харчування цивільного захисту регіонального рівня.  

Організовано та проведено зустріч керівництва міста із 

представниками торгових мереж супермаркетів щодо реалізації  продукції  

та налагодження співпраці з місцевими товаровиробниками, а також 

розміщення позначок  «Купуємо івано-франківське – підтримуємо своє!» 

поруч цінників на товари.      

З метою підтримки суб’єктів господарювання працівниками відділу 

підготовлено, а Івано-Франківською міською радою прийнято рішення про 

звільнення від плати за тимчасове користування окремими елементами 

благоустрою комунальної власності на період з 17 березня 2020 року до дня 

закінчення дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, 

суб’єктів господарювання, які користуються окремими елементами 

благоустрою комунальної власності для розміщення всесезонних торгових 

майданчиків та стаціонарних атракціонів. 

Також підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради, 

відповідно до якого зменшено на 50% плату за розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення 

ярмарок, зокрема встановлено плату:  
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1% від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент 

надання погодження, за один день розміщення об’єкта дрібнороздрібної 

торгівлі; 

1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент 

надання погодження, за один день розміщення об’єкта надання послуг у 

сфері розваг; 

1% від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент 

надання погодження за один день розміщення одного об’єкта 

дрібнороздрібної торгівлі на період проведення ярмарки.  

Спільно з управлінням праці міської ради та Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області організовано та 

проведено дві ознайомчі зустрічі із суб'єктами господарської діяльності, 

яким надано погодження на розміщення літніх торгових майданчиків та 

об'єктів дрібнороздрібної торгівлі. Присутніх ознайомлено із санітарними 

нормами, протиепідемічними заходами та рекомендаціями, затвердженими 

Головним державним санітарним лікарем України, з пільгами, які 

запроваджені на території Івано-Франківської ОТГ, а також було 

обговорено порядок, за яким роботодавці можуть звертатися за допомогою 

по частковому безробіттю. 

Впродовж звітного періоду 2020 року 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 386 закладів торгівлі щодо реалізації підакцизних 

товарів. Одночасно із продавцями торгових закладів проводилось 

роз’яснення щодо дотримання чинного законодавства під час реалізації 

акцизних товарів. За 2020 р. до міського бюджету поступило 64 145,5 

тис.грн. акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Головним управлінням ДФС в 

Івано-Франківській області застосовано штрафних (фінансових) санкцій на 

загальну суму 265,6 тис.грн.  

Проводилась активна робота в складі рейдової групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в закладах 

торгівлі, ресторанного господарства та на підприємствах побутового 

обслуговування.  Протягом звітного періоду обстежено 642 заклади торгівлі 

та проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу із суб’єктами 

господарювання щодо дотримання  трудового  законодавства, санітарного 

законодавства  та правил торгівлі. 
 

4. Контроль та забезпечення виплати заробітної плати 

Основними завданнями управління праці є: забезпечення у межах 

своїх повноважень додержання державної політики у сфері соціально-

трудових відносин та оплати праці; здійснення контролю шляхом 

моніторингу за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, 

запровадженням та дотриманням  підприємствами всіх форм власності та 
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фізичними особами-підприємцями, які використовують найману працю, 

мінімальних державних гарантій з оплати праці; здійснення контролю за 

додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм 

власності, а також фізичними особами-підприємцями, які використовують 

найману працю, законодавства з питань легалізації виплати заробітної плати 

та зайнятості населення; реєстрація колективних договорів та інше. 

Питання щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

та надходжень до державного та міського бюджетів розглядаються на 

засіданнях міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти 

сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. За звітний 

період відбулося 2 засідання, на яких заслухано 4 керівники підприємств-

боржників як з виплати заробітної плати, так і з виплати обов’язкових 

платежів до бюджетів усіх рівнів. Проведені співбесіди з 7 керівниками 

підприємств-боржників. 

За результатами проведених засідань комісії зобов’язано вжити всіх 

невідкладних заходів, спрямованих на усунення порушень законодавства в 

частині забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та надходжень до 

міського та державного бюджетів. У результаті проведеної роботи у 

звітному періоді повністю погашена заборгованість на багатьох 

підприємствах. Загалом, за звітний період погашено 13 557 тис. грн. 

заборгованості з виплати заробітної плати. 

Станом на 01.11.2020 року загальна сума боргу з виплати заробітної 

плати у м. Івано-Франківську становила 26 424,3 тис. грн. Частка боргу 

економічно активних підприємств у загальній сумі боргу складає 73,1 % або 

19 308,4 тис. грн, підприємств-банкрутів – 26,9 % (7 115,9 тис. грн). 

Станом на 01.11.2020 р. заборгованість обліковується на 4 економічно 

активних підприємствах. Серед них найбільш проблемними впродовж 

тривалого часу залишаються ДП «Івано-Франківський комбінат 

хлібопродуктів» – 7891,3 тис. грн та ДП «Івано-Франківський котельно-

зварювальний завод» – 4019,4 тис. грн. Виникла заборгованість на ПРАТ 

«Івано-Франківський арматурний завод» – 7286,6 тис. грн. 

 Для зменшення кількості суб’єктів господарської діяльності, які за 

результатами податкової звітності нараховують та виплачують заробітну 

плату у розмірі, нижче законодавчо встановленого мінімального рівня діє 

міська комісія з легалізації заробітної плати та зайнятості населення. 

Робочим органом комісії є рейдова міська робоча група з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Основним 

завданнями робочої групи є проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед суб’єктів господарювання та найманих працівників щодо 

соціальних ризиків для громадян, які не легалізують свою зайнятість та 

отримують заробітну плату неофіційно.  

У звітному періоді членами рейдової робочої групи проведена 

інформаційна робота з суб’єктами господарювання, що здійснюють 
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діяльність у торгівельній мережі (оптова та роздрібна торгівля, магазини, 

торгівельні центри), закладах харчування (кафе, ресторани, їдальні, ЛТМ), 

надають різноманітні послуги (ательє, ремонт техніки, СТО, салони краси, 

перукарні, стоматологічні клініки), здійснюють виробництво, зокрема 

меблів тощо.  

Загалом, станом на 15.11.2020 року за 32 рейди обстежено 630 

суб’єктів господарювання. У ході проведеної роботи виявлено 58 найманих 

працівників, які не представили відповідні документи про своє 

працевлаштування належним чином. За результатами інформаційної роботи 

додатково оформлено 74 наймані працівники. Сума легалізованої заробітної 

плати становить 355,6 тис. грн. 

Управлінням праці протягом 2020 року проведено 382 зустрічі із 

суб’єктами господарювання, засідань «круглих» столів тощо, під час яких 

висвітлювались норми діючого законодавства в частині права громадян на 

працю та обов’язковості оформлення трудових відносин. У цих заходах  

взяло участь 1475 учасників.  

Серед проведених заходів: участь в онлайн семінарі «Легалізація 

зайнятості та заробітної плати» з роботодавцями, організованому Івано-

Франківським міським центром зайнятості, організація робочої зустрічі 

заступника міського голови з начальником Управління Держпраці в Івано-

Франківській області щодо проведення інспекційної кампанії інспекторами 

праці Управління праці, участь в засіданні Ради підприємців, де 

висвітлювалось питання щодо допомоги по частковому безробіттю в період 

карантину та інші. 

Одним з чинників соціальної стабільності є укладення колективних 

договорів між роботодавцями та найманими працівниками, які регулюють 

виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між працівниками та 

роботодавцями; передбачають додаткові, порівняно з чинним 

законодавством, соціально-побутові гарантії, пільги та компенсації та 

захищають права і інтереси найманих працівників.  

Станом на 15.11.2020 року зареєстровано 95 колективних договорів, 

змін та доповнень, надано 144 рекомендації. Реєстр зареєстрованих 

колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо 

приведення договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх 

наявності) постійно висвітлюється на офіційному сайті міста Івано-

Франківська. 

Впродовж звітного періоду спеціаліст управління праці в складі 

спеціальної комісії по розслідуванню нещасних випадків на виробництві 

взяла участь у розслідуванні 14 нещасних випадків у частині дотримання 

вимог чинного трудового законодавства роботодавцями.  

У звітному періоді році підготовлено та проведено 48 засідань 

тендерного комітету, секретарем якого є спеціаліст управління праці, 

підготовлено 93 протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою 

особою. Інформація щодо публічних закупівель та зміни до річного плану 
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закупівель постійно розміщується на вебпорталі Уповноваженого органу 

через авторизовані електронні майданчики. 

 

5. Діяльність у сфері регуляторної політики 

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 

8 доповнення до рішень виконавчого комітету від 19.11.2019р.  № 1367 «Про 

затвердження плану діяльності виконавчого комітету міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік» та 3 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 11 проєктів регуляторних актів, проведено 7 відкритих 

громадських обговорень, 6 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 4 засідання депутатської 

комісії, сформовано 12 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-графіка 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 20 відстежень результативності регуляторних 

актів, з них 11 – базові, 9 – повторні. 

Інформація про здійснення покрокових заходів згідно з процедурою 

розгляду та прийняття регуляторного акта, а саме: зміни до Плану, 

повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, а також 
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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".  
 

VІІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Івано-Франківськ має документально оформлені поріднені зв’язки з 

25 містами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, Чехії, Румунії, 

Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, Грузії, Португалії, США та Китаю.  

Наше місто відвідали близько 50 офіційних делегацій з міст-партнерів 

за кордоном, іноземних дипломатичних представництв в Україні та 

неурядових міжнародних громадських організацій. Організовано зустрічі 

представників виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з 

офіційними делегаціями іноземних урядових та неурядових міжнародних 

громадських організацій. 

  

1. Розвиток туризму. Промоція 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 у рамках дії 

карантинних обмежень, пов’язаних із поширенням епідемії коронавірусу. 

У зв’язку із запровадженням у країні заходів з протидії поширенню 

коронавірусу, що унеможливило відзначення Дня Європи у 2020 році в 

Івано-Франківську в повному обсязі, забезпечено розміщення привітання 

міського голови з нагоди Дня Європи на його офіційній сторінці у 

«Фейсбук».     

На сторінці управління економічного та інтеграційного розвитку у 

мережі «Фейсбук» розміщено серію відеороликів з корисною інформацією, 

як для дорослих, так і для дітей, про передумови виникнення та ініціаторів 

створення ЄС, про країни, які є членами ЄС та шлях України до ЄС, про 

роботу структур ЄС та їх місію.  

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 
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участь представники відділу міжнародних зв’язків, 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 у 

2020 році, затвердженої Кабінетом Міністрів України. 

Станом на 15.11.2020 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). 

Надано сприяння в організації 2 проєктних зустрічей у м.Кошіце 

(Словаччина) та у м.Ніредьгаза (Угорщина) в рамках реалізації Дунайської 

Транснаціональної Програми та транскордонної програми «Угорщина-

Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020».  

Організовано зустрічі представників виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради з офіційними особами  іноземних дипломатичних 

установ в Україні та делегаціями неурядових міжнародних організацій, а 

саме: з Генеральним Консулом Угорщини у м.Ужгороді, Генеральним 

Консулом Республіки Польща у Львові, Почесним Консулом Республіки 

Корея у Львові, Заступником Посла - секретарем Посольства Словацької 

Республіки в Україні, представниками Місії зі спостереження за виборами 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), представниками 

Організації Об’єднаних Націй (ООН), представниками проєкту 

Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт 

України», українськими представництвами німецької компанії ПАС, 

китайської компанії China Machinery Engineering Corporation  та чеської 

приватної компанії IVP CZ a.s. з метою обговорення інвестиційних 

пропозицій. 

Протягом звітного періоду учасникам іноземних делегацій надавався 

перекладацький супровід, проводились пізнавальні екскурсії містом та 

надавалася промоційна продукція.  

З метою виконання партнерських угод та продовження співпраці з 

партнерськими містами за кордоном в умовах карантину налагоджено 

комунікацію шляхом використання інтернет-ресурсів. Організовано 

онлайн-зустріч міського голови Руслана Марцінківа з бургомістром 

дільниці Охота ст.м.Варшави (Польща) з метою обговорення ситуації, 

пов’язаної із запровадженням «червоної зони" і карантинних обмежень у 

містах Польщі та України. 
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 Забезпечено розмитнення та доставку благодійного вантажу з 

партнерського міста Наньнін (Китай) із засобами індивідуального захисту 

для медиків та пацієнтів ЦМКЛ, а саме: 8000 медичних масок, 348 захисних 

окулярів, 200 захисних костюмів. 

Здійснено переклад відеопривітань від партнерських міст за кордоном 

з нагоди Дня міста Івано-Франківська та переклад відеопривітань міського 

голови Івано-Франківська з Днем міста для партнерів за кордоном. 

Протягом звітного періоду проводилась робота з перекладу на польську та 

англійську мови необхідної інформації для наповнення туристичного сайту 

м.Івано-Франківська. 

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. 

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». 

В рамках продовження співпраці з містами-партнерами та з метою 

популяризації міста шляхом проведення фестивальних заходів організовано 

участь мистецьких колективів з-за кордону в ХІ Міжнародному Різдвяному 

Фестивалі «Коляда на Майзлях» та у ХХХ Міжнародному фестивалі 

естрадно-спортивного танцю «ФЕСТ-2020». 

Протягом грудня 2019-січня 2020р.  на Вічевому Майдані в Івано-

Франківську забезпечувалось проведення майстер-класів з ковальського 

мистецтва в рамках фестивалю «Різдво у Франківську» з метою 

популяризації ужиткового мистецтва. 

З ініціативи відділу міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста 

реалізовано новий проєкт «Музейна скарбниця Івано-Франківська», який 

передбачає ряд відеоекскурсій музеями Івано-Франківська, щоб зацікавити 

гостей та мешканців історичною та культурною спадщиною міста. 

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. 
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Проведено роботу зі створення туристичного сайту Івано-

Франківська, який стане надійним інтернет-ресурсом як для внутрішнього, 

так і для зовнішнього туриста. Забезпечується просування туристичного 

сайту міста на інтернет-ресурсах. 

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-Франківської МТГ 28 вересня 

організовано круглий стіл з питань підтримки та розвитку туристичної 

галузі за участю сільських голів та в.о. старост приєднаних громад; 

організовано проведення 5 безкоштовних екскурсій для мешканців 

центральною частиною міста на різну тематику із залученням найкращих 

екскурсоводів міста; організовано проведення інтелектуального квізу Mind 

Game Ivano-Frankivsk на туристичну тематику за участю суб’єктів 

туристичної діяльності, викладачів та студентів інституту туризму ПНУ, 

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 управління економічного та інтеграційного розвитку 

презентували туристичний потенціал міста на Міжнародній виставці 

«ТурЕКСПО 2020» в рамках Львівського міжнародного форуму індустрії 

туризму та гостинності та взяли участь у віртуальній Міжнародній виставці-

ярмарку високоякісної органічної продукції «Еко-Гала» в м.Жешув 

(Польща). 
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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 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. Постійно відбувається оновлення туристичного контенту 

на інтернет-ресурсах міста.  

З метою популяризації і формування позитивного іміджу міста в 

Україні та за кордоном забезпечено виготовлення промоційно-сувенірної 

продукції з використанням бренду Івано-Франківська (паперові та 

поліетиленові презентаційні пакети, пляшки для води, флеш-накопичувачі, 

чашки, кольорові та прості олівці, екоблокноти, екосумки, набори екочаїв, 

набори цукерок, сувенірні набори з ручками та брелками, футболки, 

шкарпетки, захисні маски). 

  

2. Залучення інвестицій 

Робота управління інвестиційної політики Івано-Франківської міської 

ради здійснюється у напрямку реалізації Комплексної програми сприяння 

залученню інвестицій в економіку м. Івано-Франківська на 2016-2020рр. 

відповідно до плану роботи управління та завдань, які надходять від 

керівництва міської ради і відповідних структурних підрозділів ОДА. Також 

щоденно проводиться робота щодо створення проєктних ідей, написання 

заявок для участі у грантових конкурсах та реалізації проєктів, які вже 

отримали фінансування. Для цього управління співпрацює з експертами та 

фахівцями різних галузей та міжнародними партнерами з багатьох 

європейських країн.  

У рамках реалізації проєкту «Управління і використання міських лісів 

як природної спадщини в містах Дунайського регіону»:  

виготовлено та представлено ескізи для обраних локацій на 

Вовчинецькому пагорбі;   

підготовлено відео матеріли для промоційного проєктного ролика; 
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розпочато роботу над відновленням маркування велосипедного 

маршруту, що проходить через Вовчинецький пагорб до урочища Козакова 

долина; 

проведено серію зустрічей зі стейкхолдерами, де вивчено потреби та 

проблеми місцевості та розроблено стратегічну та операційну частини 

плану управління для міського лісу на Вовчинецькому пагорбі.  

Проєкт «Управління і використання міських лісів як природної 

спадщини в містах Дунайського регіону» впроваджується в рамках 

Дунайської Транснаціональної Програми, що фінансується з фондів ЄС 

(ЄФРР, ІПВ та ЄІС). 

Продовжено роботи з реалізації проєкту «Транскордонна зелена 

транспортна мережа» в рамках Програми транскордонного співробітництва 

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020. 

За звітний період проведено наступні активності:   

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 семінар «Стала мобільність та 

альтернативні види транспорту» учасниками якого стали представники 

старостинських округів Івано-Франківської ОТГ. 

Реалізацію проєкту «Транскордонна зелена транспортна мережа» 

планується завершити до кінця 2020 року. Для підбиття підсумків діяльності 

на території Палац Потоцьких «Простір Інноваційних Креацій «Палац» 

організовано та проведено Форум «Стала мобільність та альтернативні види 

транспорту», де було представлено результати реалізації активностей 

проєкту та обговорено питання енергетичного розвитку сталої мобільності 

в Івано-Франківську. 

Продовжено роботу з реалізації проєкту «Назад до наших спільних 

коренів» в рамках Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-

2020. Задля напрацювань та розробки концепту з наповнення та 

облаштування Музею зброї на території Палацу Потоцьких проведено ряд 

зустрічей зі стейкхолдерами.  Участь у заходах взяли представники органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій та Краєзнавчого 

музею, «ПІК «Палац», установ з питань культури, IT-спеціалісти, експерти 

у сфері туризму, члени громад та митці.  

У рамках проєкту в жовтні на території Палацу Потоцьких 

організовано та проведено масштабний «Фестиваль культурного 

різноманіття». Під час триденного Фестивалю проведено показ 

національного одягу, майстер-класи для дітей та дорослих, нічні кування, 

виставки, дегустації традиційних страв української та румунської кухні, а 

також представлено національну румунську та українську музику та 

виступи народних фольклорних колективів. 
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Офіційно оголошено про відбір для співфінансування 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. Дата-центр в 

Івано-Франківську буде знаходитись у комунальному приміщенні на 

стадіоні «Рух» та складатиметься з наступних секторів: серверна частина 

(місце розташування серверів для аналізу та обробки даних), центр 

оперативного реагування (будуть встановлені робочі місця для диспетчерів 

служб, задіяних в роботі Дата-центру) та приміщення з бек-апами (для 

зберігання інформації). До серверів Дата-центру в межах єдиної спільної 

системи будуть під’єднані відеокамери, розташовані на території м. Івано-

Франківська: як ті, які в місті встановлені на даний час, так і ті, які будуть 

додатково придбані в межах бюджету проєкту. Важливою частиною 

проєкту є встановлення програмного забезпечення, яке відповідатиме 

потребам СБУ, ГУНП в Івано-Франківській області, Управління патрульної 

поліції в м.Івано-Франківську, Службі оперативного реагування, КП 

«Муніципальна варта», Управління з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів. До 

кінця року очікується підписання грантової угоди та проведення стартової 

конференції. 

Проєкт «Альтернативні терапії в Марамуреші та Івано-Франківську» 

в рамках Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020 

офіційно оголошено про відбір для співфінансування. Загальна сума 

проєкту складає 1 611 760,20 євро, з яких сума для міста Івано-Франківська 

–     353 400,00 євро. Проєкт передбачає створення у м. Івано-Франківську 

центру альтернативної медицини для дітей, які мають захворювання 

опорно-рухового апарату та центральної нервової системи, на базі Івано-

Франківського комунального закладу Центральна міська дитяча клінічна 

лікарня (вул. Чорновола, 44). Реалізація проєкту передбачає здійснення 

ремонтних робіт спортивного залу, холу та кабінетів для реабілітації; 

закупівлю реабілітаційного обладнання (електроенцефалограф, 

електронейроміограф, ортопедичний пристрій MOTOmed дитячий для ніг і 

рук, пристрій ортопедичний CAT II, пристрій ортопедичний ZEBRA 

INVENTO, МОТОмед Граціле12, пристрій ортопедичний NOOK, пристрій 

ортопедичний DALMATIAN INVENTO, реабілітаційна система «Павук», 

кабіна для кінезотерапії, пристрій АКТИВАЛ, роллер для дітей з ДЦП 

«Курс», роллер для дітей з ДЦП «Еней»); проведення тренінгів для лікарів 

та медичного персоналу та обмін досвідом з Європейськими партнерами. 

Для доступу пацієнтів з обмеженими можливостями та супроводжуючих 

осіб до кабінетів та спортивного залу лікарню буде обладнано електричною 

підіймальною платформою. Продовжено роботи з реалізації проєкту «STEM 

освіта у професійних училищах та спеціалізованих школах» в рамках 
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Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020. Партнери 

проєкту: ГО «Центр муніципального та регіонального розвитку – ресурсний 

центр» м.Івано-Франківськ (головний партнер), Управління економічного 

та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради, 

Муніципалітет Сігету Мармацієй (Румунія), Місто Сейні (Румунія).  

Бюджет проєкту - 332 980,00 євро, з яких сума для міста Івано-

Франківська – 160 170,00 євро. Проєкт спрямований на розвиток 

професійно-технічної освіти шляхом створення системи постійного діалогу 

професійно-технічних та спеціалізованих шкіл з бізнесом та органами 

місцевого самоврядування, налагодженню стійкого співробітництва між 

професійно-спеціалізованими школами/училищами, встановленню та 

використанню нового обладнання, придбаного в рамках проєкту. 

Розпочато реалізацію проєкту «Транскордонне партнерство, 

орієнтоване на молодь, для подолання змін клімату» в рамках Спільної 

Операційної Програми Румунія-Україна. Тривалість проєкту: 1 листопада 

2020р. – 30 квітня 2022р. Бюджет проєкту: 276 092,00 євро, з яких сума для 

міста Івано-Франківська - 184 670, 00 євро. 

Партнери проєкту: ГО «Бюро розвитку, інновацій та технологій" 

(головний бенефіціар); Муніципалітет міста Ботошані; Управління 

економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської 

ради; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 

Проєкт передбачає створення Агентства з енергоменеджменту з 

метою пілотування та просування нових технологій з використанням набору 

програмних засобів для просування та демонстраційних установок на базі 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Також в рамках проєкту відбудеться 

встановлення інноваційної установки сонячної зарядної станції з онлайн 

моніторингом виробленої енергії та її споживанням при заряджанні 

електромобілів на міській парковці.  

З метою залучення грантових коштів в економічний та соціальний 

розвиток міста за звітний період працівниками управління підготовлено та 

подано більше двох десятків проєктних заявок для участі в конкурсах 

Програм транскордонного співробітництва,  малих міжнародних  грантових 

програмах  та державних фондів.  

У вересні організовано та проведено звіт реалізованих стартапів, на 

якому переможці конкурсу представили результати впровадження проєктів. 

Конкурс стартапів було проведено та профінансовано у 2019 році 

відповідно до «Положення про конкурсний відбір стартапів для реалізації у 

місті Івано-Франківську» з метою підтримки міською владою молодих 

підприємців, їх інноваційних ідей та проєктів, які спрямовані на покращення 

та розв’язання актуальних проблем в різноманітних суспільних сферах і 

створення інноваційних приладів та пристроїв. 

Організовано та проведено навчальний семінар по підготовці проєктів 

транскордонного, національного та регіонального співробітництва для 

представників громадських організацій, структурних підрозділів міської 
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ради, ВНЗ та ВПУ. На даному заході відбулось інформування громадськості 

щодо умов участі у міжнародних грантових програмах та забезпечення 

правильності оформлення документації при написанні проєктів. Мета 

проведення заходу - підвищення ефективності взаємодії учасників задля 

залучення позабюджетних коштів на вирішення соціальних та економічних 

проєктів міста.  

За звітний період Управлінням інвестиційної політики було проведено 

переговори щодо залучення інвестицій в економіку м.Івано-Франківська з 

чеською компанією LIKAL, єврейською організацією AuxBridge, фірмою 

Інфоком ЛТД та ІТ-компанією Intellias (в лютому відбулося відкриття офісу 

в Івано-Франківську). Також проведено неодноразово робочі зустрічі з 

керівниками та представниками державної установи «Офіс залучення та 

підтримки інвестицій (Ukraine Invest)» щодо залучення іноземних 

інвестицій в економіку міста, вдосконалення інвестиційного іміджу Івано-

Франківська та загалом України, а також супроводження інвестиційних 

проєктів іноземних інвесторів. 

З метою забезпечення інформування потенційних інвесторів та для 

презентації інвестиційного потенціалу міста функціонує інвестиційний 

вебсайт Івано-Франківська www.invest-if.com , на якому розміщена вся 

наявна інформація про індустріальний сектор, експортні поставки, перелік 

вільних земельних ділянок та виробничих площ, а також успішно 

реалізовані start-up проєкти. Систематично оновлюється інформація на 

інтерактивній інвестиційній карті м.Івано-Франківська із зазначенням 

об’єктів Brownfield та Greenfield з їх детальним описом українською та 

англійською мовами. 

 

VІІІ. МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ МІСТА 

 

Основною метою діяльності підприємств і закладів охорони здоров’я 

міської ради є поліпшення стану здоров’я населення, забезпечення рівного 

й справедливого доступу всіх мешканців міста до медичних послуг 

належної якості.  

Показники стану здоровʼя населення міста протягом останніх років є 

практично стабільними – переважають захворювання серцево-судинної 

системи, розлади мозкового кровообігу, не знижується, на жаль, рівень 

онкологічних хвороб, за рахунок урядової програми «Доступні ліки» дещо 

стабілізувалась кількість інфарктів та інсультів. 
 

1. Пріоритетні напрямки роботи в сфері охорони здоров’я 

Серед пріоритетних напрямків в охороні здоров’я міста у 2020 році 

були: 

забезпечення надання населенню міста якісної і доступної первинної 

медичної допомоги, а також амбулаторно-поліклінічної допомоги лікарями 
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комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної і 

консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради», 

яке об’єднало усі дорослі і дитячу поліклініку міста  та дозволило виробити  

єдині  підходи до надання амбулаторної медичної допомоги мешканцям 

міста, забезпечити надання медичної допомоги близько 200,0 тисяч 

дорослим і дітям міста Івано-Франківська;  

забезпечення надання населенню приєднаних сіл Івано-Франківської 

міської об’єднаної територіальної громади доступної первинної медичної 

допомоги лікарями комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної допомоги Івано-Франківської міської ради»,  

розгортання повноцінної роботи катамнестичного кабінету для 

передчаснонароджених, маловагових дітей, дітей з особливими потребами 

у віці   0-5 років, із застосуванням програми DORADO на базі комунального 

некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня  Івано-

Франківської міської ради», 

запроваджено ряд нових медичних технологій: 

в ЦМКЛ - кардіохірургічні операції на відкритому серці (вади 

серцевих клапанів)  та  проведення  тромболізису у пацієнтів з розладами 

мозкового кровообігу (інсультами), у пацієнтів з хірургічними 

захворюваннями судин, нирок, органів шлунково-кишкового тракту,  

в МКЛ №1 розширено спектр травматологічних операцій – 

протезування кульшових і колінних суглобів, операції при контрактурах 

Дюпюїтрена; 

в міському клінічному перинатальному центрі розгорнута робота 

реанімаційного відділення для новонароджених дітей, і здійснюються 

початкові етапи катамнестичного спостереження за малюками у віці 0-1 

місяць, запроваджено спостереження вагітних з 34 тижня вагітності. 

У 2019 році – І кварталі 2020 року завершились процеси  перетворення 

закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради в комунальні 

некомерційні підприємства. 

У 2020 році медична галузь міста зазнала значних змін через зміну 

системи фінансування закладів охорони здоров’я. Так, з 01.04.2020 року всі 

заклади охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради уклали договори 

на фінансування за  програмою державних медичних гарантій за окремими 

напрямами медичних послуг.  

За програмою медичних гарантій заклади охорони здоров’я від 

Національної служби здоров'я України планували отримати надходження за 

9 місяців 2020 року в сумі 313,8 млн.грн, що складає 95,9 % від фактично 

отриманих. 

За програмою медичних гарантій заклади охорони здоров’я від 

Національної служби здоров'я України за 9 місяців 2020 року отримали 

надходження в сумі 301,0 млн.грн, а саме:  

для надання первинної медичної допомоги – 96,3 млн.грн,  

для надання вторинної медичної допомоги – 128,1 млн.грн.  
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перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних 

послуг – 2,7 млн.грн. 

медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, 

що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та 

стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка 

надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня-вересня 

2020 року – 73,9 тис.грн 

З березня 2020 року два заклади Івано-Франківської міської ради - 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської  міської 

ради»  і  КНП «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської  міської 

ради»  внесені до переліку опорних лікарень І хвилі надання медичної 

допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19, 

викликану коронавірусом SARS-CoV-2. 

Пандемія коронавірусної хвороби значно змінила життя мешканців 

міста  та дуже вплинула на роботу медичної галузі міста – з 11.03.2020 року, 

та, практично, до кінця 2020 року всі заклади охорони здоров’я міської ради 

працюють в режимі карантину, обмеження надання медичної допомоги 

пацієнтам у плановому режимі.  

За цей час проліковано понад 6500 пацієнтів з пневмоніями 

коронавірусної етіології, прийнято, оглянуто, призначене лікування на 

амбулаторному етапі 248,0 тисячам мешканців Івано-Франківської міської 

об’єднаної територіальної громади  з гарячковими захворюваннями. 

На боротьбу із коронавірусною інфекцією COVID-19з бюджету Івано-

Франківської міської об’єднаної територіальної громади на боротьбу з 

коронавірусною інфекцією COVID-19 виділено 17494,0 тис.грн, з них: 

на закупівлю медичного обладнання 80,0 тис.грн; 

на встановлення пандусу в КНП ЦМКЛ 300,0 тис.грн; 

на придбання кисню  1270,0 тис.грн; 

на закупівлю медикаментів та тестових систем 6978,7 тис.грн; 

на закупівлю дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, 

засобів гігієни 1514,3 тис.грн. 

для додаткової доплати до заробітної плати виділено працівникам 

медичних закладів  м.Івано-Франківська, які безпосередньо зайняті на 

роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) 7351,0 тис.грн, в т.ч. рішеннями виконавчого комітету Івано-

Франківської міської з резервного фонду бюджету Івано-Франківської 

міської ОТГ виділено кошти в сумі 4 789 тис.грн,  відповідно: 

 2289,0 тис.грн для закупівлі дезсередників, антисептиків для рук, 

засобів індивідуального захисту, хірургічних масок, медикаментів, тестових 

систем, медичних костюмів багаторазового використання, тощо для 

закладів охорони здоров'я; 

1000,0 тис.грн для закупівлі медикаментів (антибактеріальних 

препаратів, противірусних, інфузійних розчинів, тощо) для лікування 
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пацієнтів з респіраторними симптомами, що не виключають коронавірусну 

хворобу; 

1500,0 тис.грн для забезпечення роботи стаціонарної госпітальної 

бази (ЦМКЛ, МКЛ №1, МДКЛ, МКПЦ,ЦПМКДД) для лікування пацієнтів 

з пневмоніями, коронавірусною хворобою COVID-19 на закупівлю 

медикаментів, засобів індивідуального захисту та виробів медичного 

призначення (в тому числі управлінням охорони здоров’я  закуплено тести  

на виявлення  антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2  в сумі 320 000,00 грн). 

 

2. Покращення матеріально-технічної бази. Капітальні, поточні 

ремонти та закупівля обладнання  
 

Важливим акцентом роботи галузі у 2020 році є покращення умов  

перебування пацієнтів та медичного персоналу. За кошти бюджету розвитку 

в сумі 12096,4 тис.грн за 9 міс. 2020 року (за 9 міс. 2019 року – 4001,5 

тис.грн). Зокрема:  

придбано лабораторне обладнання, кошти виділено з резервного 

фонду бюджету Івано-Франківської міської ОТГ з метою протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (рішення Івано-

Франківської міської ради №429 від 30.04.2020 року), а саме: центрифуги з 

охолодженням ультрашвидкісна, Дозатор одноканальний змінного об'єму 

100-1000 мкл. Research plus Eppendorf, бокс ламінарний 2 класу біобезпеки, 

ШЛ-1.2в, 1000х750х2150 мм., дозатор одноканальний змінного об'єму 100-

1000 мкл. Research plus Eppendorf на суму 138,3 тис.грн; 

придбаний службовий автотранспорт з метою розвитку системи 

охорони здоров’я у сільській місцевості та забезпечення жителів Івано-

Франківської міської ОТГ медичною допомогою (в КНП «ЦПМ КДД» для 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини Хриплин, Угорники, 

Микитинці, Вовчинець, Крихівці, Підлужжя, Черніїв)  на суму 3499,3 

тис.грн;  

за програмою «Бюджет участі» «Сучасна дитяча поліклініка, 

комфортна для всіх» придбано обладнання в сумі 60,9 тис.грн; 

придбаний неонатальний апарат ШВЛ експерт класу для відділення 

інтенсивної терапії новонароджених для КНП «Міський клінічний 

перинатальний центр на суму 2960,0 тис.грн; 

придбано Лапароскопічна стійка та набір інструментів для 

лапороскоп. стійки КНП МКЛ №1 на суму 2070,0 тис.грн; 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» закуплено операційні 

столи в сумі 311,0 тис.грн., медичного обладнання  в сумі 756,6 тис.грн;  

придбано КНП ЦМКЛ обладнання для реалізації запланованих 

заходів у рамках проєкту «Спільні ініціативи та рішення у сфері охорони 

здоров’я у транскордонній Румунії-Україні в сумі 600,0 тис.грн;  
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придбано КНП ЦМКЛ  обладнання по «Співфінансуванню проєкту в 

рамках програми Транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-

2020 «Лікарні без інфекцій" в сумі 1642,0 тис.грн; 

КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» для покращення діагностики 

захворювань органів дихання у дітей на суму 42,0 тис.грн, а також придбано 

офтальмоскоп 16,3 тис.грн. 

За кошти отримані за 9 місяців 2020 року за програмою медичних 

гарантій заклади охорони здоров’я від Національної служби здоров'я 

України  комунальними некомерційними підприємствами придбано 

обладнання на суму 8519,5 тис.грн, а саме: 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» закуплено УЗД апарат, 

ШВЛ-2 шт., мобільний рентгенапарат на загальну суму 3770,6 тис.грн; 

КНП «Міська клінічна лікарня №1» закуплено лабораторне 

обладнання на суму 1023,1 тис.грн; 

КНП «Міський клінічний перинатальний центр» закуплено 

стерилізатор повітряний, дефібрилятор 512,1 тис.грн.; 

КНП «Центр первинної медичної консультативно-діагностичної 

допомоги»  закуплено відеоцистоскоп та відеоендоскопічну систему на 

загальну суму 3213,7 тис.грн. Здійснено капітальні ремонтні роботи в 

закладах на  1141,5 тис.грн, а саме по КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» - 458,6 тис.грн та КНП «Міська клінічна лікарня №1» - 682,9 

тис.грн. У 2020 році для виплату премії до Дня медичного працівника 3253 

працівникам медичних установ міста з міського бюджету  було виділено 4,0 

млн.грн (у 2019 році  2,5 млн.грн).   

 

3. Ремонти в медичних закладах 

Завершено роботи в закладах охорони здоров’я, а саме: 

капітальний ремонт заїзду до приймального відділення КНП «Міська 

клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради» на вул. Матейки, 34 

в м. Івано-Франківську; 

влаштовано тимчасовий металевий пандус біля центрального входу 

будівлі КНП «Міська клінічна лікарня" Івано-Франківської міської ради на 

вул. Матейки, 34 в м. Івано-Франківську для організації транспортування 

хворих на коронавірус COVID-19 

Виконуються роботи з капітального ремонту даху корпусу №5 ЦМКЛ. 

Тривають роботи з капітального ремонту даху над прибудовою 

акушерського корпусу (приймального та акушерського відділення №2) на 

вул. Сахарова. 

Також завершено розробку проєктно-кошторисної документації з 

ремонтно-реставраційних робіт на першому поверсі структурного 

підрозділу «Міська поліклініка №3» КНП «ЦПМКДП», пам’ятки 

архітектури місцевого значення ох.№110506 (547-М) на вул. І. Франка, 30. 

Документацію передано для проходження експертизи. 
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З метою залучення грантових коштів управлінню доручено розробити 

проєктно-кошторисну документацію з будівництва консультативно-

діагностичного центру з відділенням невідкладної допомоги по вул. 

Гетьмана Мазепи, 114. Продовжується виконання робіт з розробки 

Проєктно-кошторисної документації на стадії «Робочий проєкт». 

Також триває розробка проєктно-кошторисної документації з 

будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями 

поліклініки на базі об'єкту незавершеного будівництва на вул. Софіївка, 39 

в м. Івано-Франківську в частині добудови блоку для встановлення 

флюорографа, а також розташування приміщень поліклініки. 

 

ІX. ОСВІТА 

Основні зусилля у сфері освіти направлені на розбудову якісної, 

ефективної та доступної для кожного системи освіти міста, що відповідає 

вимогам громади, запитам особистості та потребам держави і базується на 

духовних цінностях українського народу. 

 

1. Розширення мережі дошкілля 

У 2020р. проводилась робота щодо удосконалення та розвитку мережі 

закладів дошкільної освіти Івано-Франківської ОТГ. В місті функціонує 38 

ЗДО (36 – комунальних, 1 – відомчий, 1 – приватний), 2 початкові школи з 

дошкільними відділеннями (комунальної форми власності), 1 навчально-

реабілітаційний центр з дошкільними групами та 2 приватні навчально-

виховні комплекси.  Рішенням Івано-Франківської міської ради «Про  зміну 

типу та найменування закладу освіти» від 19.06.2020р. №161-41  змінено 

тип та назву ЗШС І ступеня №3 на заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 

26 «Барівнок». Відповідно до фактичної мережі в закладах виховується 9865 

дітей дошкільного віку (проєктна потужність груп за нормативами 

наповнюваності – 6626 місць). Залишається стабільною ситуація щодо 

охоплення закладами дошкільної освіти дітей  дошкільного віку. Відсоток 

охоплення дітей від 3-6 років становить 97,4. Відсоток охоплення дітей 

старшого дошкільного віку  становить  99. На 100 місцях виховується 150 

дітей.   

Реалізується план розширення мережі закладів дошкільної освіти на 

2020-2021н.р. Відкрито 1 групу у ЗДО № 26 «Барвінок» (20 місць). 

Відкрито відокремлений структурний підрозділ Братковецького 

ліцею  «Дитячий садок «Маленькі дзвіночки» у с.Братківці Івано-

Франківської ОТГ (2 дошкільні групи, 40 місць).   

Здійснюється підготовча робота щодо відкриття закладу дошкільної 

освіти у містечку «Липки». Заклад розрахований на 6 груп, 110 місць. 

Завершуються  капітальні ремонтні роботи та укомплектування закладу  

дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Подоляночка»  на вул.Хоткевича, 11а 

(7 груп – 130 місць). Здійснюються роботи щодо будівництва закладу 
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дошкільної освіти в мікрорайоні «Каскад» (11 груп  – 200 місць) та 

дошкільного підрозділу  Ліцею № 6 ім. І.Ревчука в мікрорайоні Опришівці. 

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію реконструкції закладу 

дошкільної освіти на вул. С.Бандери, 10а (8 груп – 150 місць). Проводяться 

роботи щодо будівництва закладу дошкільної освіти в селі Крихівці. 

Укладено договір на виконання робіт щодо будівництва корпусу Початкової 

школи «Пасічнянська».  

Продовжується поетапне впровадження   інклюзивної освіти у 

закладах дошкільної освіти: у 25 закладах  відкрито 72 інклюзивні групи.   

Заклади дошкільної освіти взяли активну участь у щорічному 

міському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 

та громадянського суспільства. Переможцями стали 13 закладів дошкільної 

освіти. У номінації «Проєкти громадських та благодійних організацій при 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах" 

перемогли ДНЗ № 1, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 24, 29. У номінації 

«Партиципаторне бюджетування" переможцями стали ДНЗ № 1, 15, 33. 

Проєкти спрямовані на покращення умов для організації освітнього процесу 

у закладах дошкільної освіти: облаштування інклюзивно-ресурсних кімнат, 

фізкультурних та музичних залів, придбання ігрового обладнання та інше. 

За результатами участі у конкурсі  з бюджету виділено 562 тис. 187 грн на 

покращення навчальної та  матеріальної бази закладів дошкільної освіти. 

 Завершилася комплексна модернізація будівель закладів ДНЗ №1, 

ДНЗ № 2, ДНЗ № 3, ДНЗ № 9, ДНЗ № 11, ДНЗ № 15, ДНЗ № 20, ДНЗ № 27, 

ДНЗ № 34 за програмою підвищення енергоефективності в будівлях 

навчальних закладів НЕФКО. Ведуться роботи щодо завершення 

капітального ремонту  у  ДНЗ № 30.  

Відбулося урочисте відкриття муралу на стіні будівлі ДНЗ № 9 

«Дзвіночок». 

Організовано ряд онлайн заходів до Дня міста, Дня Матері, Дня 

вишиванки, Дня захисту дітей, Дня захисника Вітчизни, Дня української 

мови та писемності та ін. 

 

2. Забезпечення навчання та якісного дозвілля 

У 2020-2021 навчальному році в місті Івано-Франківську функціонує 

46 закладів загальної середньої освіти, у 1170-ти класах навчається 31 642  

учні. В тому числі: 4 приватні школи (42 класи, 725 учнів), НРЦ для дітей з 

особливими потребами (22 класи, 137 учнів), 42 заклади загальної середньої 

освіти комунальної форми власності (1 128 класів, 30 917 учнів). 

У порівнянні з попереднім навчальним роком фактична мережа 

закладів загальної середньої освіти зросла на 28 класів (1165 учнів). На 18 

класів (397 учні) зросла мережа учнів 1-4-х класів, темп зростання становить 

7 %. Кількість учнів початкової школи сягнула 13 800 учнів, що є найвищим 

показником за останні 20 років. 
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З 2001 року це найбільша кількість першокласників у місті. У перших 

класах навчається 3 549 учнів. 

У 55-ти десятих класах продовжує навчання 1477 випускників 9-х 

класів, що становить 62%. 

Середня наповнюваність по місту з урахуванням мережі приватних 

закладів та НРЦ становить 27%. Найкращого рівня середньої 

наповнюваності вдалось досягнути на паралелі 5-х класів – 28,7.  

Серед закладів освіти, що мають високий показник наповнюваності 

(30 учнів і більше), слід відзначити ліцеї  № 1, 5, 11, 20, 21, ліцей № 23 

ім.Р.Гурика, ПМЛ, початкова школа № 26. Середня наповнюваність у школі 

І ступеня - 27,3,  у школі ІІ ступеня - 27,29, у школі ІІІ ступеня - 24,7. 

Серед закладів загальної середньої освіти І ступеня найбільшою є ЗШ 

№ 9 (16 класів, 379 учнів). 

У 2020-2021 н.р. кількість закладів, у яких навчається понад 1000 

учнів, зросла до 13 (ліцеї № 1, 5, 10, 11, 15, 18, 20,  21, 22, 24, 25, ліцей  № 

23 ім.Р.Гурика, ліцей ім.В.Чорновола). 

Збільшилась кількість закладів загальної середньої освіти, у яких 

організовано двозмінне навчання. У 2020-2021 навчальному році навчання 

у дві зміни запроваджено на базі 16 закладів (долучилися Ліцей №16, 

початкова школа №9). 

У 2020-2021 навчальному році інклюзивне навчання організовано для 

178 дітей із особливими освітніми потребами на базі 32-ох закладів освіти.   

Відкрито 8 інклюзивних груп подовженого дня для 9-ми дітей з 

особливими освітніми потребами та введено 8 ставок асистента вихователя 

ГПД. 

У двох закладах загальної середньої освіти (Ліцей № 17, Ліцей № 1) 

створено ресурсні кімнати, що дозволяє емоційно розвантажити дітей, зняти 

нервове збудження, знизити рівень тривожності, активізувати мозкову 

діяльність, займатися зі спеціалістом в індивідуальному порядку.  

Заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною 

технікою, оформлено комп’ютерні класи з обладнаними робочими місцями 

для учнів. Мережа Інтернет встановлена в усіх закладах загальної середньої 

освіти. 

Загальна чисельність комп'ютерної техніки нараховує 1339 одиниць, з 

них 179 комп՚ютерів використовується в управлінсько-господарській 

діяльності, в т.ч. 38 – для ведення бібліотечного фонду, для забезпечення 

навчально-виховного процесу 808 комп՚ютерів та 498 портативних 

комп'ютери.  Із загальної кількості 700 мають термін придбання понад 5 

років, 94 – технічно несправні. 

Найбільше персональних комп'ютерів знаходиться на балансі Ліцею 

№ 5 (66од.), Ліцею № 24 (61 од.),  Ліцею ім.М.Сабата (58 од.), Ліцею №10 

(55 од.), Ліцею №20 (50 од.), Ліцею №23 (50 од.), Ліцею ім.І.Пулюя (46 од.), 

Ліцею №15 (44 од.).  
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В усіх закладах освіти наявні мультимедійні комплекси. Крім того, у 

освітніх закладах фукціонує 207 класів з інтерактивними поверхнями, що 

дає можливість використовувати комп’ютерні програми навчального 

призначення з різних дисциплін. 

Всі учні ЗЗСО забезпечені безкоштовним проїздом у громадському 

транспорті. 

Здійснено реєстрацію учнів щодо запровадження іменних 

електронних карток для безкоштовного проїзду у комунальному 

електротранспорті. Ці електронні картки можна буде використати для 

пільгового харчування учнів, доступу до бібліотек чи спортивних закладів 

міста. 

Впродовж травня-червня 2020 року Департаментом освіти та науки 

видано транспортні картки «Галка» відповідальним особам закладів 

загальної середньої освіти. 

Враховуючи побажання учасників освітнього процесу, Департамент 

освіти та науки Івано-Франківської міської ради продовжує роботу щодо 

запровадження нового шкільного меню та змін в організації харчування в 

закладах освіти міста.  

В усіх закладах освіти організована поетапна робота щодо 

запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються 

на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точка (НАССР), впровадження нової системи харчування за  

«Збірником рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в 

організованих освітніх та оздоровчих закладах», напрацьованим кулінарним 

експертом Євгеном Клопотенком. 

  Для забезпечення гарячим харчуванням (платним і безоплатним) 

створені умови для усіх учнів 1-11 класів. 

За кошти місцевого бюджету гарячим харчуванням  забезпечені 7567 

(24%) учнів 1-11 класів. Серед них: дворазовим гарячим харчуванням 

(сніданок, обід вартістю 35грн/день) забезпечені – 2529 (33%) учнів 1-11 

класів; одноразовим гарячим харчуванням (сніданок вартістю 

15,00грн./день) забезпечені – 4441 (59%) учнів 1-11 класів; одноразовим 

гарячим харчуванням (обід вартістю 20,00грн./день) забезпечені – 597 (8%) 

вихованців груп подовженого дня. 

На 2020 рік з місцевого бюджету передбачено виділення коштів на 

суму 16 млн 728 тис 248 грн. 

Для усіх бажаючих учнів 1-11 класів, не включених у перелік 

категорій дітей, котрі харчуються безкоштовно, організовано гаряче 

харчування за кошти батьків. Фізичні особи-підприємці, котрі надають 

послуги з  гарячого харчування у закладах освіти, уклали кілька варіантів 

меню з різними ціновими пропозиціями на вибір представників батьківської 

громадськості.  

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2020 

року № 613 «Про затвердження Переліку погоджених пропозицій обласних 
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державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році 

за напрямом «Ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 

закладів загальної середньої освіти» ліцеї № 5, 19, 21, 23 ім. Р.Гурика, 24 

Івано-Франківської міської ради включені у перелік закладів освіти для 

проведення ремонтів та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків). 

Департамент освіти та науки сприяє організації та проведенню 

заходів, що сприяють формуванню здорового способу життя, зміцненню 

здоров’я школярів та розвитку різних видів спорту в Івано-Франківську. 

Загалом за підсумками 2020 року вихованцями спортивних шкіл в 

обласних змагання та турнірах здобуто:454 перемоги, з них:  

128 призових місць (гімнастика спортивна) СДЮСШОР №1; 

184 призових місць (баскетбол, волейбол, плавання, регбі, теніс, 

вільна боротьба) ДЮСШ №2;  

142 призових місця (тхеквондо В.Т.Ф., І.Т.Ф., шахи, гандбол, важка 

атлетика) ДЮСШ №3. 

У змаганнях всеукраїнського рівня вихованцями закладів здобуто 223 

перемоги, з них:  

17 призових місць (гімнастика спортивна) СДЮСШОР №1; 

114 призових місць (баскетбол, волейбол, регбі, плавання, теніс, 

вільна боротьба) ДЮСШ №2; 

92 призових місця (шахи, тхеквондо ВТФ) ДЮСШ№ 3. 

До складу національних збірних команд України входять 9 вихованців 

СДЮШОР №1, 11 вихованців ДЮСШ №2 та 10 вихованців ДЮСШ №3.  

Тренерами спортивних шкіл у 2020 році підготовлено: 4 майстри 

спорту України: ( з них: 2-СДЮСШОР №1, 2-ДЮСШ №2), 24 кандидати у 

майстри спорту України (з них: 7 вихованців СДЮСШОР №1, 9 вихованців 

ДЮСШ №2 та 8 вихованців ДЮСШ №3), 52 вихованці І спортивного 

розряду (з них: 7 вихованців СДЮСШОР №1, 18 вихованців ДЮСШ №2 та 

27 вихованців ДЮСШ№3). 

Департамент освіти та науки сприяє розвитку позашкільної освіти в 

місті. Зокрема, у 2020 році, з метою покращення надання якості освітніх 

послуг та забезпечення функціонування спортивних відділень з футболу, 

тенісу настільного, тхеквондо та шахів на території населених пунктів 

Івано-Франківської ОТГ відкрито додатково 9 ставок тренерів-викладачів.   

Реалізується програма розвитку футболу на 2016-2020р, метою якої є 

розвиток масового дитячо-юнацького футболу серед учнівської молоді в 

місті, 60 вихованців ДЮСШ №3 навчаються у спецкласах з футболу на базі 

ліцею ім. В.Чорновола. 

 

3. Модернізація матеріально-технічної бази. Капітальні ремонти 

закладів освіти 

У 2020 році проведено: 

капітальний ремонт благоустрою території Ліцею №12,19; 
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 капітальний ремонт приміщень Березівської гімназії, Підлузької 

гімназії, Підпечерівського КЗДО «Мрія»; 

 капітальний ремонт сходів Підпечерівського ліцею; 

 капітальний ремонт даху ДНЗ №2,30. 

Переможцями  міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування» 

(бюджет участі) стали  3 ЗДО та 12 ЗЗСО. Зокрема реалізовано  3 великі 

проєкти: 

 капітальний ремонт санвузлів Ліцею №10; 

 капітальний ремонт харчоблоку Ліцею №21; 

 придбано компʹютерну техніку для Ліцею №15 

Забезпечено харчоблоки 5 ЗЗСО (Ліцей № 5,19,21,24, Ліцей №23 ім. 

Р.Гурика) сучасним технологічним обладнанням.     

          У 2020 році встановлено спортивний майданчик зі штучним 

покриттям на території  Микитинецького ліцею, ігрові споруди у ДНЗ 

№33,спортивно-ігровий майданчик у Ліцеї №1, початковій школі №26. 

З метою зменшення споживання енергії  проведено капітальний 

ремонт із заміною вікон та дверей Ліцею №4,10, Колодіївської гімназії 

(всього 28 шт.) та капітальний ремонт системи опалення Черніївського 

ліцею. 

Відповідно до проєкту НЕФКО «Підвищення енергоефективності  

об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська»  у 2020 році  проведено 

комплексну модернізаціюу 11 закладах (ДНЗ №1,2,3,9,11,15,20,27,29,30,34).  

Зокрема замінено дерев’яні вікна та двері на металопластикові, 

утеплено фасади,  встановлено систему вентиляції з рекуперацією, 

проведено роботи з реконструкції систем опалення та встановлено ІТП. 

 

4. Капітальний ремонт закладів освіти. Реалізація проєкту 

Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO)  

За звітний період проводилися роботи на об’єктах соціальної сфери, 

комунального будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури. 

Завершено: ремонтно-реставраційні роботи корпусу №1 ЗОШ №7; 

капітальний ремонт даху ДНЗ №30 «Ластівка» на вул. Бельведерська, 57 в 

м. Івано-Франківську; капітальний ремонт даху ДНЗ санітарного типу №2 

«Малятко» на вул. Бельведерській, 49 в м. Івано-Франківську. 

Триває виконання робіт з: будівництва дитячого садка в м-ні 

«Каскад»; будівництва НВК ЗОШ №6 в м-ні «Опришівці»; капітального 

ремонту системи опалення ДНЗ №6 на вул. Тарнавського, 16. 

Продовжується виконання робіт з реконструкції дитячого садка №21 

«Подоляночка» на вул. Гната Хоткевича, 11А на 110 місць. Виконано 

коригування проєктно-кошторисної документації та отримано позитивний 

експертний висновок. Проведено процедуру закупівлі відкриті торги та 

підписано договір з переможцем у травні 2020 року. 
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Виконується утеплення та опорядження фасадів будівлі з нового 

будівництва дитячого садка в с. Крихівці Івано-Франківської міської ради. 

Було виконано коригування проєктно-кошторисної документації та 

отримано позитивний експертний висновок. Проведено процедуру закупівлі 

відкриті торги та підписано договір з переможцем у березні 2020 року. 

Приступили до реалізації наступного пускового комплексу 

розширення ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Хриплин Івано-Франківської міської 

ради, а саме будівництва спортивної і актової зали з майстернями. Виконано 

роботи з: улаштування бетонної підготовки; укладанню плит стрічкових 

фундаментів; установлення блоків бетонних для стін підвалів. 

Розпочато нове будівництво корпусу ЗШС №6 в м-ні «Пасічна». 

Продовжується виконання проєктних робіт з нового будівництва 

футбольного поля стандартних розмірів із синтетичним покриттям та 

влаштуванням спортивних майданчиків багатофункціонального 

призначення із штучним покриттям в ЗШ №24. 

Також розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано 

позитивний експертний звіт з нового будівництва дошкільного навчального 

закладу на вул. Чорновола, 6, 6а, 6б. 

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано 

позитивний експерний звіт на об’єкт: «Реконструкція дитячого садка на вул. 

Ст. Бандери, 10а в м. Івано-Франківську». 

Тривають проєктні роботи з нового будівництва спортивного залу в 

Підлузькій гімназії на вул. Шевченка, 35 у с. Підлужжя Івано-Франківської 

міської ради ОТГ. У липні 2020 року було проведено закупівлю та підписано 

договір з переможцем торгів на виконання робіт з розробки проєктно-

кошторисної документації. 

По об’єкту: «Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій ЗОШ І-

ІІІ ступенів №19 на вул. Гната Хоткевича, 56» проводяться інженерно-

вишукувальні роботи з метою обстеження технічного стану будівлі, після 

якого буде виготовлено проєктно-кошторисну документацію. 

Реалізація ІІ-го етапу проєкту «Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» розбито на 3 – черги. 

І-ша черга – заміна вікон і дверей, встановлення локальних систем 

вентиляції з рекуперацією, заміна і промивка систем опалення, 

встановлення ІТП в 5-ти школах, а саме: НВК «Школа-гімназія №3», ЗШ 

№8, ЗШ №13, ЗШ №22, ЗШ №25. 

ІІ-га черга – модернізація огороджувальних конструкцій, 

встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією, заміна систем 

опалення, встановлення ІТП в 11-ти дитячих навчальних закладах, а саме: 

1. ДНЗ №1 «Калинонька» на вул. Вовчинецькій, 9; 

2. ДНЗ №2 «Малятко» на вул. Бельведерській, 49а; 

3. ДНЗ №3 «Бджілка» на вул. Мазепи, 40а; 

4. ДНЗ №9 «Дзвіночок» на вул. Коновальця, 135; 

5. ДНЗ №11 «Пізнайко» на вул. Сахарова, 32а; 
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6. ДНЗ №15 «Гуцулочка» на вул. Новій, 19; 

7. ДНЗ №20 «Росинка» на вул. Петлюри, 21; 

8. ДНЗ №27 «Карпатська казка» на вул. Надвірнянській, 28; 

9. ДНЗ №29 «Кобзарик» на вул. Гвардійській, 4; 

10. ДНЗ №30 «Ластівка» на вул. Бельведерській, 57; 

11. ДНЗ №34 «Незабудка» на вул. Хіміків, 4г. 

ІІІ-тя черга – модернізація огороджувальних конструкцій та 

реконструкція системи опалення в 22-ох навчальних закладах і 2-ох 

закладах культури, а саме:  

1. ДНЗ №10 «Катруся» на вул. І. Миколайчука, 5; 

2. ДНЗ №28 «Квітка Карпат» на вул. Івана Павла ІІ, 26; 

3. Українська гімназія №1 (Український ліцей №1) на вул. 

Калуське шосе, 1; 

4. Ліцей імені Шухевича на вул. Шухевичів, 35; 

5. Природо-математичний ліцей на вул. І.Франка, 33; 

6. ЗОШ №2 (Ліцей №2) на вул. Гетьмана Дорошенка, 29; 

7. ЗОШ №4 (Ліцей №4) на Південному бульварі, 24; 

8. ЗОШ №5 (Ліцей №5) на вул. І. Франка, 19; 

9. ЗОШ №6 імені Івана Ревчука (Ліцей №6 імені Івана Ревчука) на 

вул. Джерельна, 2-А; 

10. ЗОШ №9 (Початкова школа №9) на вул. Гет. Мазепи, 169 к.4; 

11. ЗОШ №11 (Ліцей №11) на вул. Б. Лепкого, 9; 

12. ЗОШ №12 (Ліцей №12 імені Івана Франка) на вул. Національної 

Гвардії, 13; 

13. ЗОШ №15 (Ліцей №15) на вул. Незалежності, 207; 

14. ЗОШ №16 (Ліцей №16) на вул. Вовчинецькій, 103; 

15. ЗОШ №17 (Ліцей №17) на набережній ім. В. Стефаника, 16-А; 

16. ЗОШ №18 (Ліцей №18) на вул. Тролейбусній, 7; 

17. ЗОШ №21 (Ліцей №21) на на вул. Ак. Сахарова, 36-А; 

18. Ліцей №23 імені Романа Гурика на вул. Гетьмана Мазепи, 90; 

19. ЗОШ №24 (Ліцей №24) на вул. Хіміків, 1; 

20. ШС №6 (КЗО «Молодша школа «Пасічнянська") на вул. 

Пасічна, 3;  

21. ЗОШ №26 (Початкова школа №26) на вул. Шухевичів, 27-А; 

22. Ліцей імені В’ячеслава Чорновола на вул. Чорновола, 130; 

23. Муніципального центру дозвілля на набережній ім. 

В.Стефаника, 42; 

24. Дитяча музична школа №2 (корпус1) на вул. Січових Стрільців, 

88А. 

Для зазначених об’єктів розроблено та погоджено із консультантами 

NEFCO завдання на проєктування, укладені договори на розробку проєктно-

кошторисної документації. 

Загальна вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної 

документації (ПКД), згідно із укладеними договорами становить – 2 665 
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000,00 грн. Фінансування робіт із розробки ПКД проводиться за рахунок 

коштів міського бюджету. 

 

5. Соціально-психологічний та логопедичний супровід учнів 

Центром практичної психології та соціальної роботи Департаменту 

освіти та науки Івано-Франківської міської ради організовано роботу 

Консультативного пункту психологічної допомоги для батьків та дітей. 

У соціальній мережі «Фейсбук» створено групу «Психологічна 

служба Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради». 

За час функціонування групи розміщено понад 1700 дописів, надано 

консультації педагогам та батькам. 

Організовано та проведено благодійну акцію «Великодній кошик». 

Всі діти, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих 

обставинах, отримали продуктові набори та грошові перекази на суму 500 

грн кожному. 

Спільно з службою у справах дітей 19 серпня 2020р. проведено свято 

Першого портфелика, на якому 31 дитина, батьки яких загинули в зоні 

проведення АТО/ООС або померли після повернення з зони проведення 

АТО/ООС, отримали портфелики, канцелярське приладдя та подарунки. 

Підготовлено та організовано проведення у закладах освіти 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», яка спрямована на 

протидію домашньому насильству. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 

на освіту, створено комісію Департаменту освіти та науки по розгляду заяв 

батьків дітей з особливими освітніми потребами щодо отримання дозволу 

органу опіки та піклування на цілодобове перебування дитини в закладі, 

який здійснює інституційний догляд і виховання дітей. Опрацьовано та 

представлено на 5 засіданнях  комісії заяви  23 батьків дітей з особливими 

освітніми потребами та матеріали 26 дітей.  

Проведено виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, згідно з чинним законодавством: 

виплату одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного 

віку, у 2020 році таку допомогу отримало 30 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в тому числі і ті, які проживають у 

с. Підпечери та с. Підлужжя, на загальну суму 54 300 грн; 

виплату матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, на придбання шкільної/спортивної форми та 

шкільного приладдя – у 2020 році 129 дітям даної категорії виплачено по 

2000 грн, з них на придбання шкільної/спортивної форми 1400 грн, 600 грн. 

на придбання шкільного приладдя (1-11 кл.) – на загальну суму 258 000 грн; 

виплату одноразової грошової допомоги та компенсації за взуття та 

одяг випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
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піклування – 10 дітей, які отримали свідоцтво про базову загальну середню 

освіту, отримали грошову одноразову допомогу в розмірі шести 

прожиткових мінімумів  по 13908 грн кожному – на загальну суму 139 080 

грн; 

виплату одноразової грошової допомоги та компенсації за взуття та 

одяг випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування – 11 випускників 11-х класів отримали грошову одноразову 

допомогу по 13 308 грн – на загальну суму 146 388 грн; 

у жовтні 2020 року застраховано усіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування від нещасних випадків, 85 дітей у Департаменті 

освіти та науки та 44 дитини у ЗЗСО, які здійснюють самостійний 

бухгалтерський облік – на загальну суму 12 900 грн; 

Цьогоріч солодкі подарунки буде закуплено для 2755 дітей, в тому 

числі для дітей, які проходитимуть лікування на базі Івано-Франківської 

міської дитячої лікарні. 

У місті Івано-Франківську логопедичною службою Департаменту 

освіти та науки міської ради організовано та надано корекційну та 

консультативну допомогу дітям із порушеннями мовлення в усіх закладах 

освіти міста.  

 

X. КУЛЬТУРА. СПОРТ. ДУХОВНІСТЬ.  

 

Культура в Івано-Франківській міській територіальній громаді – це 

солідарне, відповідальне та креативне середовище, у якому є місце для 

кожного. Івано-Франківськ є містом культурних традицій, що живлять 

творчу свободу, та містом актуальної спадщини, яку спільнота 

переосмислює, розвиває та передає прийдешнім поколінням. Працівники 

культури прикладають максимум зусиль для перетворення міста у дієве 

культурне середовище шляхом проведення в Івано-Франківську цілої низки 

фестивалів та мистецьких проєктів. Мешканці та гості нашого міста почали 

ще більше відкривати та досліджувати українську культурну спадщину саме 

через фестивалі, адже вони сприяють культурному життю, щорічно 

залучають тисячі глядачів і відвідувачів до нашого міста, дивуючи 

розмаїттям культурного самовираження і українських традицій. Оскільки 

культура не лише формує імідж міста, а й є каталізатором для розвитку його 

економіки. 

 

1. Мережа культурно-мистецьких закладів міста. Міська 

централізована бібліотечна система 

 

У 2019-2020 роках, завдяки добровільному приєднанню Черніївської, 

Підлузької,  Березівської, Колодіївської, Підпечерівської та Добровлянської 

сільських територіальних громад Тисменицького району Івано-
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Франківської області до Івано-Франківської міської територіальної громади, 

мережа закладів культури міста Івано-Франківська поповнилася ще шістьма 

будинками культури, шістьма бібліотеками-філіями та однією школою 

мистецтв. Отже, сьогодні до мережі належать 16 клубних установ (з них  11 

– в сільській місцевості): Центральний Народний дім, Міський Народний 

дім, Муніципальний Центр дозвілля, Центр сучасного мистецтва, НД 

«Княгинин», НД с. Хриплин, НД с. Крихівці, НД с. Микитинці, НД с. 

Угорники, БК с. Вовчинець, БК с.Черніїв, БК с.Підлужжя, БК с.Підпечери, 

БК с.Березівка, БК с.Колодіївка, 6 мистецьких шкіл, об’єднання 

муніципальних мистецьких колективів м. Івано-Франківська, міська 

централізована бібліотечна система, яка об’єднує 23 бібліотеки-філії та 

один театральний заклад культури – Новий театр. 

На утримання закладів та установ культури у 2020 р. було 

затверджено за загальним фондом бюджетні асигнування у розмірі 87 764,8 

тис. грн., фактично профінансовано 72 315,5 тис. грн, в тому числі на 

заробітну плату затверджено 75 188,1 тис. грн, профінансовано – 66 015,4 

тис. грн. 

У період з грудня 2019 до 15 листопада 2020 року бібліотеками міста 

обслужено 26 174 користувача, відвідування становить 98 666, книговидача 

– 304 057,  періодика – 100 513,  проведено 591 масовий захід, підготовлено 

анонсів – 361, подано на сайт 542 інформації. 

Крім того, на даний час активно функціонують два бібліотечні сайти 

– сайт Івано-Франківської центральної бібліотечної системи та сайт 

Центральної дитячої бібліотеки, а також сторінки в соціальних мережах.  

Окремо слід відзначити участь читачів міських бібліотек у 

Всеукраїнському конкурсі дитячого читання «Книгоманія – 2020». У зв’язку 

з проведенням конкурсу, в усіх бібліотеках відбулися перший та другий етап 

відбору найкращих читачів. На жаль, заключний етап конкурсу так і не 

відбувся у зв’язку з введенням карантинних обмежень. 

Вже традиційними стали зустрічі в бібліотеках з творчими людьми: 

поетами, письменниками, митцями. Коли в бібліотеку приходять нові книги 

– це подія, що привертає увагу бібліотекарів, читачів.  

Окремо варто сказати про навчання та тренінги, які періодично 

відбуваються у міських бібліотеках. З найцікавіших, що відбувся за звітний 

період – навчання Школи комп’ютерної майстерності, яке відбулося 7 

лютого 2020 р. на базі центральної бібліотеки для дітей. Старші класи 

комп’ютерної школи передавали естафету молодшим зі створення сайту за 

темою «Віртуальна та додаткова реальність». 

 

2. Проєктна робота. Капітальні та поточні ремонти в закладах 

культури 

 

В 2020 році Департамент культури Івано-Франківської міської ради 

виграв проєкт «Літня арт-школа «Мистецтво – простір єднання», який 
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реалізовувався за підтримки Українського культурного фонду. У листопаді 

2020 року завершилась реалізація проєкту. Проєкт реалізовувався з метою 

усвідомлення учасниками літньої арт-школи необхідності збереження 

архітектурної спадщини, цінності архітектурних споруд та значення 

необхідності їх збереження, створення умов для взаємодії дітей та підлітків 

різного віку та різних регіонів України, що дало розуміння єдності України, 

незалежно від мови спілкування чи місця проживання. Проєкт 

реалізовувався спільно з м.Володимир-Волинський, м. Попасна та м. 

Золоте. У зв’язку з пандемією та впровадженням карантину було змінено 

форму проведення та, відповідно, зменшено фінансування практично вдвічі. 

Бюджет проєкту – 43700, 00 грн. 

Департамент культури міської ради спільно з НД с. Микитинці 

підготували та подали заявку на обласний конкурс в номінації «Краща 

етнокультурна громада». 

Завдяки співпраці з громадськими організаціями заклади та установи 

культури в 2020 році виграли 3 проєкти у міському конкурсі проєктів та 

програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства 

на загальну суму 54,3 тис. грн, а саме: 

проєкт «Придбання сценічних кептарів (20 шт.) для чоловічого 

аматорського хору «Каменяр» Центрального народного дому» – 14 700,00 

грн; 

проєкт «Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони»; 

Сценічний вигляд – перший крок до успіху» – 20000,00 грн; 

проєкт «Віртуальна реальність у бібліотеці» – 19600,00 грн. 

Під час карантину працівники Івано-Франківської міської 

централізованої бібліотечної системи подавали 8 проєктних заявок на 

конкурс «Стипендії для спеціалістів культури та креативних індустрій» від 

House of Europe – це програма, яку  фінансує Європейський Союз. Стипендії 

підтримують працівників культури та креативних індустрій під час пандемії 

COVID-19. У ІІІ кварталі 2020 року було оголошено результати та 5 

працівників Івано-Франківської МЦБС отримали по 3000, 00 грн кожен за 

проходження безкоштовних онлайн-курсів. 

У звітному періоді заплановано проведення капітальних ремонтів у 7 

закладах культури, планова вартість яких складає 1022390,00 грн. 

№ з/п Об’єкт Код ПКВКМБ Вартість (грн) 

1 

Капітальний ремонт з влаштування  

скріпленої зовнішньої теплоізоляції 

Івано-Франківської державної дитячої 

художньої школи на вул. Павлика, 17 

у м. Івано-Франківську, в т.ч. 

ПВР+роботи  

1011100 

 

 

75 000,00 

2 

Капітальний ремонт кабінетів Івано-

Франківської державної дитячої 

художньої школи  на вул. Павлика, 17 

1011100 350 000,00 
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У звітному періоді заплановано проведення поточних ремонтних 

робіт у 9 закладах культури, планована вартість яких дорівнює 551 049,00 

грн. 

3. Культурно-просвітницька робота 

Впродовж року основними завданнями закладів клубного типу 

було: організація культурного дозвілля громадян; організація та 

діяльність творчих гуртків та любительських об’єднань; розвиток 

аматорського мистецтва; організація і проведення конкурсів, виставок, 

різних культурно-дозвіллєвих форм показу результатів творчої 

діяльності утворених та діючих формувань. 

За весь звітний період року закладами Департаменту культури 

Івано-Франківської міської територіальної громади було проведено 

всього 898 культурно-масових заходів, на яких були присутні 148936 

глядачів, з них: для дітей та підлітків – 394 заходи із загальною кількістю 

присутніх 49872 глядачі. 

Працівниками закладів культури були організовані та проведені 

заходи до державних та професійних свят, фестивалі, виставки творчих 

у м. Івано-Франківську, в т.ч. 

ПВР+роботи (перехідний) 

3 

Капітальний ремонт аудиторій та 

встановлення охоронно-пожежної 

сигналізації в Івано-Франківській 

дитячій музичній школі №3 ім. А. Кос-

Анатольського на вул. Галицька, 101 у 

м. Івано-Франківську, роботи 

(перехідний) 

1011100 350 000,00 

4 

Капітальний ремонт з влаштуванням 

пожежного виходу на горище в Івано-

Франківській дитячій хореографічній 

школі по вул. Вовчинецька, 127  

1011100 

67 390,00 

5 

Капітальний ремонт Івано-

Франківської дитячої музичної школи 

№ 2 ім. Барвінського на вул. С. 

Стрільців, 88а в м. Івано-Франківську.  

Заміна зовнішньої  мережі 

теплопостачання в т. ч. ПВР+роботи 

1011100 5 000,00 

6 

Капітальний ремонт Муніципального 

центру дозвілля  на вул. Набережній, 

42 в м. Івано-Франківську. 

Встановлення пожежної сигналізації в 

т.ч. ПВР+роботи 

1014060 100 000,00 

7 

Реконструкція входу, встановлення 

пандуса у читальному залі 

центральної міської бібліотеки на вул. 

Пилипа Орлика, 5  

1014030 

 

75 000,00 

Всього: 
1 

022 390,00 
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робіт умільців Івано-Франківської міської територіальної громади, свята 

сіл, благодійні концерти. За даний період в Івано-Франківську було 

проведено багато фестивалів, які стали традиційними. Знайшли своїх 

шанувальників і родинні заходи, які започатковані ще у 2016 році. У 

2020 році успішно продовжила свою роботу мистецька акція обмінних 

концертів, муніципальні та творчі колективи міста виступили у селах 

Івано-Франківської міської територіальної громади – с. Братківці, с. 

Камінне, с. Березівка, с. Чукалівка, с. Радча, с. Колодіївка, с. Крихівці, с. 

Драгомирчани, с. Узин. Схвальні відгуки отримали родинні заходи у 

мікрорайонах міста, які проводилися під час святкування Різдва, Дня 

Незалежності, Дня створення УПА. На святі проводились розваги, у яких 

активну участь брали слухачі. Творчі працівники закладів Департаменту 

культури організували і провели для людей «золотого віку» ряд заходів.  

Важливу роль в організації дозвілля мешканців відіграє і фізичне 

виховання. У спортивних залах Муніципального Центру дозвілля 

регулярно проводяться міські, обласні, всеукраїнські та міжнародні 

змагання з волейболу, баскетболу, міні-футболу. Також в Центрі 

працюють п’ять оздоровчих гуртків, в яких займаються 76 учасників.  

У закладах Департаменту культури Івано-Франківської міської 

об’єднаної територіальної громади діяли 135 мистецьких колективів 

різних за жанрами, в яких налічувалось 2018 учасників, з них – 49 

колективів дитячих, в яких займались 665 дітей різного віку. Впродовж 

року за участі аматорських колективів закладів культури було проведено 

191 концерт, на яких було присутніх 48200 глядачів, з них – 78 концертів 

дитячих, які відвідали 15550 осіб. Серед числа всіх мистецьких 

колективів 33 мають звання «народний аматорський», з них 4 дитячі 

колективи носять звання «зразковий аматорський», 7 мистецьким 

колективам надано статус «муніципальний». 

Протягом року звання «народний аматорський» та «зразковий 

аматорський» підтвердили 10 мистецьких колективів, а також одному 

колективу присвоєно звання «народний аматорський».  

Молодіжна робота є «ключовим словом» для всіх видів діяльності 

клубних установ. Діапазон тем, які охоплює молодіжна робота настільки 

ж різноманітний, як і типи людей та організацій, залучених до неї. 

Політична діяльність, вулична робота, спортивні заходи, соціальне 

підприємництво та проведення дозвілля можна називати молодіжною 

роботою. Головне завдання роботи з дітьми та молоддю у клубних 

установах міста – формування творчої особистості, пошук, розвиток і 

підтримка здібних та обдарованих дітей, підлітків і молоді. Виховання 

молоді в клубних установах – це організація діяльності, унікальної за 

своїми виховними можливостями, існуючої мережі гуртків, студій, 

творчих дитячих об’єднань. Клубні установи міста є центром розвитку 

дитячих здібностей, центром відпочинку і дозвілля молоді.  
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Багато уваги приділяється патріотичному, морально-естетичному 

та правовому вихованню молоді. Проводяться заходи, спрямовані на 

профілактику шкідливих звичок. Організовуються зустрічі з цікавими 

людьми, перегляди художніх історичних фільмів, майстер-класи та 

лекції.  

У закладах культури важливе значення в роботі з дітьми та 

молоддю займають університети культури. Впродовж звітного періоду 

вели свою роботу 8 університетів культури, в яких налічується 625 

постійних слухачів: університет музичної культури, університет 

духовного відродження, університет правового виховання (Центральний 

Народний дім); університет етики та естетики (Міський Народний дім); 

школа ввічливості (Муніципальний Центр дозвілля); університет етики 

та естетики, університет духовного відродження (Народний дім  

«Княгинин»), університет «Народознавство» (Народний дім с. 

Микитинці).  

Також у закладах культури клубного типу для дітей та молоді вели 

свою роботу 19 клубів за інтересами, які мають 680 постійних слухачів 

(клуб «Цікаві зустрічі» Центрального Народного дому; клуб  «Цікавих 

зустрічей»,  клуб «Духовного розвитку»,   клуб «Милосердя», клуб 

«Авторської пісні та поезії», клуб «Вихідного дня  «SOFT» Міського 

народного дому;  клуб цікавих зустрічей «Давайте знайомитись», 

волейбольний клуб «Будівельник», клуб «За покликом душі»  

Муніципального Центру дозвілля; клуб «Цікаві зустрічі»,   клуб «Юних 

знавців історії та етнографії»,  клуб «Лемківської культури» Народного 

дому «Княгинин»; літературний клуб «Кришталеві джерела», клуб 

образотворчого мистецтва «Чарівний олівець»,  клуб «Посиденьки в пані 

Анни» Народного дому с. Микитинці;  клуб «Любителів народної пісні» 

Будинку культури с. Черніїв; клуб  «Клуб цікавих зустрічей», клуб  

«Любителів народної пісні» Будинку культури с. Підпечери; клуб  

«Кольорові фарби» Народного дому с. Крихівці).   

Слід відзначити роботу методичного кабінету, який працює при 

Центральному Народному домі. Робота методичного кабінету 

спрямовується на стимулювання діяльності клубних установ, розвиток 

аматорства, збереження, підтримку та популяризацію народних звичаїв, 

обрядів, поширення інноваційних форм роботи. Методисти закріплені за 

клубними закладами Івано-Франківської міської територіальної 

громади, надають методичну і практичну допомогу працівникам. 

Методичний кабінет аналізує статистику та текстову звітність. 

Методисти розробляють примірні методичні рекомендації, сценарії і 

беруть безпосередню участь в організації і проведенні культурно – 

масових заходів.  Методисти протягом звітного періоду надавали 

методичну та практичну допомогу клубним працівникам в організації 

творчого процесу (культурно-дозвіллєва діяльність, робота аматорських 

колективів), у підготовці та проведенні масових заходів до календарних, 
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професійних дат, свят народного календаря. Усіма формами та методами 

роботи сприяли відродженню народних звичаїв. 

Слід відзначити і роботу Центру сучасного мистецтва. Впродовж 

третього кварталу року Центр сучасного мистецтва організовував та 

проводив виставки сучасного мистецтва виставки живопису, світлові 

інсталяції та інтерактивні акції.  

 

4. Мистецькі школи міста 

На сьогоднішній день на території Івано-Франківської міської 

територіальної громади успішно функціонує 6 мистецьких шкіл, у яких 

навчається 2618 учнів. 

За останні роки учні мистецьких шкіл постійно виборюють на 

найпрестижніших міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсах, 

фестивалях, виставках нагороди найвищого ґатунку, щоразу доводячи 

високий рівень і значний потенціал шкіл естетичного виховання Івано-

Франківської територіальної громади, щороку розширюючи географію 

конкурсів. Так, за звітній період 59 учнів та 6 дитячих творчих колективів 

мистецьких шкіл стали переможцями міжнародних всеукраїнських та 

обласних конкурсів, виставок, фестивалів та олімпіад, в тому числі і 

дистанційних, а 3 учні стали стипендіатами Івано-Франківської міської 

ради. 

5. Концертно-театральна діяльність 

У звітному періоді велась активна робота Комунальним концертним 

закладом культури «Об’єднання муніципальних мистецьких колективів 

Івано-Франківська», до якого входять сім муніципальних мистецьких 

колективів.   

Впродовж року муніципальні мистецькі колективи брали участь у  

загальноміських та обласних заходах, загальноміських вічах з нагоди 

відзначення 111 річниці від дня народження голови проводу ОУН С. 

Бандери, Дня Соборності України, 31 річниці виведення військ з 

Афганістану, 206 річниці від дня народження Т. Г. Шевченка,   фестивалі 

«Різдво у Франківську», VІІ міському фестивалі мистецтв «Мелодії парку»  

та  в ХІ Міжнародному Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях». 

Виступали із сольними концертами в рамках новорічно-різдвяних свят. 

Мистецькі колективи долучились до святкування «Дня сусіда» (с. 

Добровляни, с. Колодіївка, с. Вовчинець, с.Угорники, с. Тисменичани, с. 

Микитинці, с. Камінне).   

ОММК стали переможцями міського конкурсу проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства в м. Івано-

Франківську. Завдяки цьому були придбані сценічні костюми (жіночі 

спідниці) для муніципального камерного хору «Галицькі передзвони». 

Також записано три передачі на ТРК «Вежа» та обласному телебаченні 

«Галичина». 
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У 2020 році  слід  відзначити  творчу роботу  акторів «Івано-

Франківського Нового театру», які  постійно брали участь у проведенні 

загальноміських та тематичних заходах закладів культури міста, концертах 

в рамках новорічно-різдвяних свят та вічах до відзначення Дня Соборності 

України, 206 річниці від дня народження Т. Г. Шевченка,  а також  брали 

участь в ХІ Міжнародному  Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях» як 

актори і як ведучі заходів. 

  

6. Розвиток спорту. Проведення спортивних заходів 

Один з основних напрямків роботи – організація та проведення 

спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів – 

реалізовувався відповідно до календарного плану спортивно-масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів олімпійських та не олімпійських 

видів спорту на 2020 рік. В умовах карантинних обмежень впродовж 

звітного періоду вдалось провести ключові заходи та змагання, а також 

забезпечити розвиток та підтримку галузі спорту загалом.   

 Найкращим – стипендії. Ще у 2019 році започатковано призначення 

стипендії міського голови для 30 найкращих спортсменів нашого міста. 

Відтак щомісяця стипендію міського голови отримують 20 спортсменів з 

олімпійських та 10 спортсменів з неолімпійських видів спорту. 

 Місто чемпіонів. В сезоні 2019/2020 НФК «Ураган» вдруге поспіль 

виборов для Івано-Франківська кубок України. Баскетболісти команд 

«Говерла-КФВ» та «Франківськ-ПНУ» стали призерами молодіжної ліги 

України, а також гравчині БК «Франківськ-ПНУ» завоювали весь комплект 

нагород на молодіжному чемпіонаті України з баскетболу 3х3. 

Баскетбол грають всі. В рамках відзначення Дня Незалежності 

України м. Івано-Франківськ приймав фінал Чемпіонату України з 

баскетболу 3х3, де серед жіночих команд перемогу здобули «Франківськ - 

ПНУ». 

Місто найсильніших. 10 червня в Івано-Франківську був 

встановлений спортивний рекорд України на тягу найбільшої кількості 

автобусів у зв'язці за допомогою канату командою 9 стронгменів. Вагу в 

понад 100 тон хлопці протягнули 7 м і 10 см. Наше місто представлене 

командою PyndusTeam. 

Місто футболу. Цьогоріч стартував перший чемпіонат Івано-

Франківської ОТГ з футболу. Всі команди отримали ігрову форму, а також 

грошову підтримку для участі в змаганнях. А ще головна команда нашого 

краю – МФК «Прикарпаття» продовжує свої виступи у Першій лізі. До 

складу Команди Рідного Краю повернулись Ярослав Конкольняк, а також 

приєдналась Ростислав Волошинович та Іван Сондей, які мають досвід 

виступів у Прем’єр лізі. 

Біжать усі! Вже сьомий рік поспіль Франківський Півмарафон 

відбувся у Івано-Франківську. Цьогоріч на старт вийшли більше 700 
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учасників. Варто додати, що Івано-Франківськ одне з небагатьох міст 

України, де були проведені змагання офлайн! В липні вдалось провести 

традиційні аматорські змагання з плавання та бігу «SwimRunIF». У вересні 

Івано-Франківськ долучився до Всеукраїнського патріотичного пробігу 

«Шаную воїнів, біжу за Героїв України». 

Столиця спортивної ходьби. Вагомим досвідом для працівників 

відділу спорту стала робота з підготовки чемпіонату балканських 

легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби, який відбувся 14 березня 

2020 року. Наше місто вперше приймало змагання, які прирівнюються до 

рівня чемпіонату Європи.  

Також, традиційно вже 24-й рік поспіль Івано-Франківськ приймав 

престижні змагання зі спортивної ходьби Кубок «Вечірній Івано-

Франківськ» та чемпіонат України зі спортивної ходьби.  

Співпраця з селами ОТГ. В площині спортивної галузі першим і 

великим кроком у співпраці із селами, які приєднались до Івано-

Франківської міської ОТГ, стало започаткування чемпіонату з футболу 

серед аматорських команд, до участі у якому було подано 18 заявок. 

Міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено 

турнір з міні-футболу серед дитячих команд, який був присвячений першій 

річниці від Дня створення Івано-Франківської ОТГ. 

Відзначення дня фізичної культури та спорту. Не зважаючи на 

карантинні обмеження, цьогоріч вдалось провести церемонію 

нагородження з нагоди Дня фізичної культури та спорту, який відзначають 

кожну другу суботу вересня. Грошовими преміями та подяками міського 

голови відзначено 24 провідних фахівці та тренери галузі фізичної культури 

та спорту.  

 Нашими спортсменами впродовж року було завойовано більше 30 

медалей на міжнародних змаганнях. Франківські спортсмени стали 

чемпіонами світу та Європи з веслування на байдарках та каное,  фристайлу, 

шашок, більярдного спорту, фітнесу, кікбоксингу BAKO, легкої атлетики. 

 

 

7. Діяльність міського центру з фізичної культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт»  

 

Міським центром «Інваспорт» впродовж звітного періоду постійно 

проводилися спортивно-масові заходи для залучення осіб з інвалідністю 

різних вікових груп до активного способу життя, зокрема: спортивні ігри та 

розваги, спортивні естафети, міські змагання «Повір у себе» з шашок, 

відкриті міські турніри з гирьового спорту, гри Бочча, дартсу та настільного 

тенісу. Серед дітей та молоді з вадами розумового та фізичного розвитку 

проводились спортивні змагання, спортивні естафети та змагання з 

перегонів на веломобілях.  
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Спортсмени з інвалідністю м. Івано-Франківська успішно виступали 

на змаганнях різного рангу, зокрема: 

Василь Біленко у складі національної паралімпійської збірної команди 

на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні (вади розумового та 

фізичного розвитку) здобув срібну нагороду (біг 60м з бар’єрами); 

 Павло Волуйкевич у складі національної паралімпійської збірної 

команди на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні (ВРФР) здобув 

дві золоті нагороди (біг 1500м, біг 3000м); 

Юлія Шуляр у складі національної паралімпійської збірної команди 

на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні (ВРФР) здобула чотири 

золоті нагороди (200м, 400м, 4х200м, 4х400м); 

Михайло Біленко у складі збірної команди області на чемпіонаті 

України з легкої атлетики (вади зору, вади розумового та фізичного 

розвитку) здобув дві золоті нагороди (стрибки у висоту, семиборство);  

Христина Мойсюк у складі збірної команди області на чемпіонаті 

України з легкої атлетики (вади зору, вади розумового та фізичного 

розвитку) здобула дві золоті нагороди (біг 100м, біг 200м). 

За звітний період міським центром «Інваспорт» проведено 40 

спортивно-масових заходів в яких взяли участь 830 осіб з інвалідністю 

різних вікових груп. Переможці та призери змагань були нагороджені 

грамотами, медалями, кубками, спортивними та солодкими призами від 

міського центру «Інваспорт». 

 

8. Робота міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх»  
 

Впродовж 2020 року, центр «Спорт для всіх» працював в умовах 

встановлення адаптивного карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 та впровадженні на території міста Івано-

Франківська червоної карантинної зони, в якій було суттєво обмежено 

проведення спортивно-масових заходів будь-якого рівня.  

Незважаючи на це у 2020 році вдалось провести 40 різноманітних 

заходів для всіх вікових категорій іванофранківців, участь у заходах взяли 

більше 3000 мешканців нашого міста. 

 Серед основних заходів варто відзначити:     

 «Спорт для всіх» у програмі святкування новорічно-різдвяних свят, 

естафети та спортивні ігри для усіх бажаючих. В цих змаганнях немає ні 

переможців, а ні переможених тому всі їх учасники отримують нагороди від 

міського центру «Спорт для всіх»;       

 Івано-Франківська міська ліга за програмою «Дитяча легка атлетика 

World Athletics». Спільно з федерацією легкої атлетики Івано-Франківської 

області та Департаментом освіти та науки міської ради вдруге проведено 

міську дитячо-юнацьку легкоатлетичну лігу, у якій взяли участь практично 
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всі загально-освітні заклади нашого міста. Переможцями стали учні 

Української гімназії №1; «Дитяча легка атлетика World Athletics» в програмі 

святкування 29-ї річниці незалежності України;    

 Турніри з міні-футболу. Кубок «Спорт для всіх» для дітей 

мікрорайонів Набережна та Каскад; Турнір з міні-футболу присвячений 1-й 

річниці створення Івано-Франківської ОТГ. 

Турніри з волейболу. Турнір присвячений 31-й річниці виведення 

військ з Республіки Афганістан, серед ветеранів воїнів-афганців, який 

пройшов на майданчику Коледжу фізичного виховання. Також відбувся 

традиційний Всеукраїнський турнір з волейболу пам’яті колишнього 

директора ДЮСШ №2 Володимира Маланія серед юнаків та дівчат. Турнір 

пройшов в спортивному залі ЗШЛ №23.      

 Турніри з ігрових видів спорту. Турнір з баскетболу пам’яті Юрія 

Міщенка.           

 «Спорт для всіх у кожному дворі». Для популяризації спорту серед 

мешканців міста, залучення їх до активного способу життя в кожному 

мікрорайоні нашого міста проводилися спортивне свято «Спорт для всіх у 

кожному дворі».          

 «Шахові надії Прикарпаття» в МДШК «Дебют» проведено І та ІІ етап 

змагань.           

 «Козацькі забави» в КЗДО 26 «Барвінок», присвячені святкуванню 

Дня захисника України. 

 

9. Робота з молодіжними організаціями. Робота відділу сім’ї та 

гендерної політики 

 

З метою створення сприятливих передумов для  життєвого 

самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої 

інноваційної діяльності, розвитку інститутів громадянського суспільства, 

органів молодіжного та студентського  самоврядування рішенням  сесії 

міської ради  від 11.03.2016 року  № 59-4 прийнято Програму «Молодь міста 

Івано-Франківська» на 2016-2020 роки».  

Впродовж року проводилися ряд заходів для молоді та за участі 

молоді. Окрім того, проводилася робота із залучення грантів та 

фінансування на підтримку та реалізацію цікавих ідей для молодіжних 

організацій. 

Оголошено та проведено конкурс з розгляду пропозицій інститутів 

громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка з міського 

бюджету. 08.09.2020 року проведено засідання Конкурсної комісії, де 

представники громадських організацій мали змогу представити свій проєкт.  

Відповідно до рішення Конкурсної комісії 11 проєктів від 6 громадських 

організацій отримали фінансову підтримку на загальну суму 90, 0 тис. грн. 

Впродовж звітного періоду робота відділу сім’ї та гендерної політики 

була спрямована на надання адміністративних послуг мешканцям міста, 
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охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей в 

дитячих оздоровчих закладах України та області, попередженні та протидії 

торгівлі людьми, домашнього насильства, підтримці молодих сімей та 

організації змістовного дозвілля для дітей.      

 Впродовж звітного періоду 2020 року відділом надано 649 

адміністративних послуг.         

Підготовлено звіт про «Єдиний облік багатодітних сімей» згідно, 

якого в місті Івано-Франківську налічується 2075 багатодітних сімей в яких 

виховується 6516 дітей, зокрема:       

 1848 сімей, в яких виховується 3 дітей; 

178 сімей, в яких виховується 4 дітей; 

42 сім’ї, в яких виховується 5 дітей; 

4 сім’ї, в яких виховується 6 дітей; 

1 сім’я, в якій виховується 7 дітей; 

1 сім’я, в якій виховується 8 дітей; 

1 сім’я, в якій виховується 10 дітей.  

Згідно Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 

04.09.2008 року № 375-VI, наказу департаменту соціальної політики 

обласної державної адміністрації з метою здійснення заходів, спрямованих 

на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку 

Департаментом підготовлено рішення виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради «Про організацію відпочинку та оздоровлення 

дітей м. Івано-Франківська влітку 2020 року» від 27.02.2020 року № 253.

 Для організації та проведення оздоровчої кампанії 2020 року з 

міського бюджету було виділено кошти у розмірі 1 млн. 500 тис. грн, що на 

300 тисяч грн більше, ніж у минулому році. 

Станом на 15.11.2020 року здійснено підбір та направлено на 

оздоровлення 11 дітей пільгових категорій м. Івано-Франківська, зокрема: 

До ДП «УДЦ «Молода гвардія» в місті Одеса на оздоровлення направлено 

6 дітей пільгових категорій (4 дитини позбавлені батьківського піклування, 

2 дитини рідних батьків-вихователів). До ДПУ «МДЦ «Артек» в 

Київській області на оздоровлення направлено 5 дітей пільгових категорій 

(3 дітей з багатодітних сімей, 2 дитини з малозабезпечених сімей). 

 Зважаючи на карантинні обмеження пов’язані із пандемією на 

COVID-19 оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій міста 

Івано-Франківська було заборонено, оскільки місто знаходилося у червоній 

зоні, яка згідно підпункту 8 пункту 14 постанови КМУ № 641 «Про 

встановлення та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» забороняє відпочинок і 

оздоровлення дітей за межами зазначеної території. 

З метою популяризації сімейних цінностей створення  сприятливих 

умов для всебічного  розвитку сім'ї відділом організовано проведення ряду 

сімейних заходів, зокрема: 



78 

 

відзначення породіль, які народили дітей на День міста. Кожна 

породілля отримала грошовий сертифікат на суму 3 000 гривень; 

проведення фотоконкурсу «Родинні обійми» з нагоди відзначення 

Міжнародного Дня захисту дітей; 

спільно з БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» та сімейним клубом 

«Мистецтво бути разом» в рамках відзначення тижня подружжя в Україні 

організовано проєкт «Family practice» - «Простір для сімейного розвитку» в 

ході якого проведено 7 онлайн вебінарів на тему сім’ї та актуальних 

проблем. 

відзначення Дня батька в Україні. Трьох чоловіків  Івано-Франківської 

ОТГ, які стали батьками 21 червня 2020 року нагороджено грошовими 

сертифікатами для придбання товарів першої необхідності новонародженим 

малюкам. 

впродовж звітного періоду 2020 року відділом підготовлено 5 

клопотань до Офісу Президента України щодо присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» жінкам, які народили і виховали до восьмирічного 

віку 5 і більше дітей та організовано вручення відзнаки та посвідчення 

«Мати-героїня» 4 матерям, яким Указом Президента України присвоєно 

почесне звання ще 3 жінки в процесі підготовки клопотань.  

20 вересня з нагоди відзначення Міжнародного Дня миру в середмісті 

Івано-Франківська відбулося свято «Ми - єдині. Ми - за мир». 

У 2019 році відділом запроваджено практику вручення грошових 

подарункових сертифікатів на суму 1500 гривень для новонароджених 

окремих категорій сімей.  

У 2020 році видано 45 сертифікатів для породіль міста Івано-

Франківська на загальну суму 67 500 гривень. За ініціативи міського голови 

відділом відновлено практику вручення дитячих наборів «Baby-box» для 

новонароджених окремих категорій сімей, зокрема: 

сім’ям учасників бойових дій (АТО); 

сім’ям, у яких народилася двійня; 

сім’ям, у яких народилася трійня; 

сім’ям, у яких народилася 5-та дитина і більше; 

молодим студентським сім’ям (до 21 року); 

матерям з І та ІІ групами інвалідності. 

Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради від 13 серпня 2020 року № 857. Вміст 

зазначеного набору передбачає предмети першої необхідності для перших 

днів життя дитини. 

Впродовж звітного періоду 2020 року видано 20  дитячих наборів 

«Baby-box» для новонароджених окремих категорій сімей 16 жінкам Івано-

Франківської ОТГ. 

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у 

сфері профілактики вживання алкоголю та тютюнових виробів 

неповнолітніми, зменшення шкідливого впливу алкоголю на підростаюче 
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покоління, пропаганди та популяризації ідей тверезого способу життя як 

основи та ключової складової до побудови здорової нації Департаментом 

розроблено «Програму протидії вживання алкогольних та тютюнових 

виробів неповнолітніми та формування навичок здорового способу життя на 

2017-2020 роки», яка була затверджена на сесії Івано-Франківської міської 

ради (рішення від 15.03.2017 року № 16-11). Департаментом молодіжної 

політики та спорту спільно з відділом ювенальної превенції ГУ НП в 

області, ГО «Принцип+», КП «Муніципальна інспекція «Добродій» та 

Управлінням патрульної поліції Івано-Франківської області організовано 

ряд вуличних акцій під назвою «Відповідальність». Акції відбувалась в 

рамках реалізації «Програми протидії вживання алкогольних і тютюнових 

виробів неповнолітнім та формування навичок здорового способу життя на 

2017-2020 роки».  

 

10.  Фінансово-господарська діяльність  

За період з 01.12.2019 до 15.11.2020 року на реалізацію програми 

фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного 

спрямування, спортивних клубів та федерацій з видів спорту м. Івано-

Франківська з міського бюджету по загальному фонду передбачено 

виділення коштів в сумі 24 022 847,00 гривень, з них у звітному періоді 

профінансовано 20 625 933,82 гривень.  

За кошти міського бюджету здійснюється фінансова підтримка                          

45 громадських організацій та федерацій з видів спорту. 

За період з 01.12.2019 до 16.11.2020 року на реалізацію програми 

утримання та фінансова підтримка спортивних споруд з міського бюджету 

передбачено виділення коштів в сумі 4026368,10  гривень, профінансовано 

2950 212,36  гривень.  

За період з 01.12.2019 до 16.11.2020 року на реалізацію програми 

утримання та фінансова підтримка спортивних споруд з міського бюджету 

по спеціальному фонду передбачено виділення коштів в сумі 49 990,00 

гривень, з них у звітному періоді профінансовано 49 990,00 гривень.  

Для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту 

станом на 16.11.2020року у міському бюджеті передбачено 907818,00 

гривень, з них у звітному періоді профінансовано 547 785,00 гривень. 

 Для проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту 

станом на 16.11.2020 року у міському бюджеті передбачено 1 776 000,00 

гривень, з них у звітному періоді профінансовано 1 349 656,10 гривень. 

На забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних 

органів у справах молоді передбачено 817756,00 гривень, профінансовано 

468 302,42 гривень. 

За період з 01.12.2019 до 16.11.2020 року кошторисом міського центру 

«Інваспорт» на проведення спортивно-масових заходів передбачено 
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190318,00 гривень, з них у звітному періоді профінансовано 106 770,26 

гривень. 

За період з 01.12.2019 до 16.11.2020 кошторисом міського центру 

«Спорт для всіх» на проведення спортивно-масових заходів передбачено 

357 353,16 гривень, з них у звітному періоді  профінансовано 206553,16 

гривень. 

 

11.  Капітальне будівництво об’єктів культури та спорту 

Завершено реконструкцію Народного дому в селі Угорники Івано-

Франківської міської ради. 

Тривають роботи з нового будівництва футбольного поля у м. Івано-

Франківську (в районі Пасічної поблизу так званого «німецького» озера). 

Проєкт передбачає будівництво футбольного поля з штучним 

покриттям. Інші спортивні споруди (трибуна та оглядова вежа), які вказані 

на генплані розробляються окремими проєктами, та будуть будуватися 

окремими чергами. Габарити футбольного поля та розмітка прийняті в 

межах міжнародних стандартів. 

На території спорткомплексу на вулиці Симоненка, 13 в роботі 

будівництво басейну розміром 25х12 метрів, який, згідно з проєктною 

документацією, буде мати 6 доріжок для плавання та пристосований для 

змагань міжнародного класу. Трибуни вміщуватимуть 120 глядачів. Крім 

того, додатково облаштують тренажерний зал, службові приміщення, 

роздягальні, душові, кімнату для медичного персоналу. 

Продовжують виконуватися роботи з: 

ремонту приміщень Центрального народного дому на вул. Тараса 

Шевченка, 1 (ремонтно-реставраційні роботи); 

капітального ремонту Народного дому «Княгинин» на вул. Галицька, 

40; 

ремонтно-реставраційних робіт даху та приміщень будинку пам’ятки 

містобудування і архітектури місцевого значення охоронний №6-іф 

(колишня жіноча вчительська семінарія 1911р) адмінбудинку на вул. 

Дністровська, 28. 

Тривають роботи з будівництва комплексного спортивного 

майданчика для ігрових видів спорту в районі вул. Симоненка, 3в – 

Вовчинецька, 202в у м. Івано-Франківську. Проєктом передбачено 

влаштування на майданчику нового покриття із наливного поліуретану, а 

для футбольного поля влаштування покриття із штучної трави. Буде 

реалізовано спортивна площа для: гри у футбол; гри у баскетбол; гри у 

волейбол; гри у теніс. Також буде влаштовано дві спортивні площадки для 

тренажерів, одна з яких для інвалідів. 

Розробляється проєктно-кошторисна документація на реконструкцію 

фізкультурно-оздоровчого комплексу «Електрон», що знаходиться на вул. 
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С. Бандери, 12А та реконструкцію центрального міського стадіону «Рух» на 

вул. Чорновола, 128. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію з капітального 

ремонту благоустрою території біля стадіону «Рух" та отримано позитивний 

експертний висновок. 
 

12.  Робота з релігійними організаціями та проведення патріотичних 

заходів 

 

Відділ координує діяльність виконавчої влади щодо підтримки 

об'єднань громадян у створенні належних умов для праці шляхом: сприяння 

у доступі до керівництва та отриманні необхідної інформації, консультації 

в написанні звернень до місцевих та центральних органів влади щодо 

вирішення організаційних та інших проблем; надання транспорту для участі 

делегацій міста в урочистостях, що проводяться за межами Івано-

Франківська, матеріальний, організаційний та координаційний супровід при 

проведенні масових заходів. Працівники відділу здійснюють 

консультаційну допомогу у створенні та діяльності НУО, організаційну та 

інформаційну підтримку суспільно-масових та історико-культурних акцій 

та заходів, що проводяться об'єднаннями громадян, іншу посильну ресурсну 

допомогу. Крім того працівники відділу сприяють залученню осіб різних 

пільгових категорій до перегляду благодійних циркових вистав. Упродовж 

звітного періоду за сприяння відділу діти-набувачі програм Карітас Івано-

Франківськ УГКЦ мали можливість безкоштовно відвідати льодову 

ковзанку на площі Ринок. Працівники відділу координували та брали участь 

в роботі: комісії з питань перейменування вулиць та встановлення пам'ятних 

знаків в місті, комісії з розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу ветеранів ОУН-УПА, комісії Івано-Франківської міської ради з 

питань поновлення прав реабілітованих та інших неполітичних організацій. 

Станом на 15 листопада 2020 року в місті діють 20 церков та 

релігійних напрямків, до яких входять 133 релігійні організації (релігійні 

громади, єпархіальні управління, монастирі, місії, духовні навчальні 

заклади, профільні видавництва). У м.Івано-Франківську зареєстровано 106 

місцевих організацій політичних партій та 1316 громадських організацій, 

частина з яких відіграє вагому роль в суспільно-політичному та соціально-

культурному житті нашого міста. 

З метою консолідації суспільства, підвищення громадянської 

свідомості, збереження історичної пам’яті та національно-культурних 

традицій упродовж звітного періоду  відділом проводилася робота щодо 

організації, координації та проведення загальноміських заходів (державних, 

релігійних свят та заходів місцевого значення).   

З ініціативи ГО «Спілки Християнського відродження» кожного 

місяця проводились молитви на вервиці до Пресвятої Богородиці за участю 

представників духовенства та вірних традиційних християнських конфесій, 
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а також молитва на Вервиці за єдність, мир та спокій в Україні, що сприяють 

налагодженню конструктивного діалогу між представниками різних 

конфесій міста.  

З ініціативи громадських організацій учасників АТО та за сприяння 

відділу внутрішньої політики у м.Івано-Франківську проводились 

поминальні заходи з нагоди річниці подій і шанування захисників 

Донецького аеропорту 26.01.2020 року та полеглих українських воїнів в 

битві під м.Дебальцевим 16.02.2020 року. 

З ініціативи Управління Івано-Франківської Єпархії ПЦУ та за 

підтримки відділу внутрішньої політики 20.07.2020 року відбулось 

проведення панахиди за жертвами комуністичних репресій, героями 

загиблими за волю та незалежність України за участю Предстоятеля 

Православної Церкви України, Блаженнішого Митрополита Київського і 

всієї України Епіфанія у Меморіальному комплексі Дем’янів Лаз. 

З ініціативи Івано-Фарнківської Архієпархії УГКЦ та за підтримки 

відділу внутрішньої політики 29.07.2020 року за участю представників 

міської влади і громадськості біля пам’ятника А.Шептицькому на майдані 

Шептицького відбулась панахида на вшанування світлої пам’яті 

Митрополита Галицького Української Греко-Католицької Церкви Андрея 

Шептицького, яку очолив  Архиєпископ і Митрополит Івано-Франківський 

УГКЦ Кир Володимир у співслужінні  всечесного духовенства. 

З ініціативи міської асоціації учасників та ГО «Обласна асоціація 

учасників та ветеранів АТО» та за підтримки відділу 29.08.2020 року  у місті  

проведені поминальні заходи  з відзначення Дня пам’яті захисників України, 

які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України. 

З ініціативи об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій 

міста за сприяння відділу учасники антитерористичної операції на Сході 

України, військовослужбовці ЗСУ, добровольці, правоохоронці, волонтери, 

а також ветерани визвольних змагань нагороджувались відзнакою міського 

голови «За честь і звитягу». 

Представники громадськості та релігійні організації долучаються до 

участі у міському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування та громадянського суспільства, пленарних засіданнях сесій 

Івано-Франківської міської ради, а також до участі в урочистих заходах на 

відзначення загальнодержавних, міських свят, визначних подій тощо. 

Відділом внутрішньої політики надається методична допомога об’єднанням 

громадян, політичним партіям та національно-культурним товариствам під 

час проведення ними масових заходів, розглядаються звернення громадян. 
 

13.  Робота служби у справах дітей 

Відповідно до законів України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» та «Про місцеве самоврядування в Україні» 

здійснення соціально-правового захисту дітей покладається на службу у 
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справах дітей. Служба здійснює захист прав дитини, представляє інтереси 

дітей в судах, забезпечує діяльність щодо усиновлення та сімейних форм 

виховання, захисту житлових прав дітей, веде справи з опіки та піклування 

над дітьми та справи дітей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах, вирішує численні спори між батьками щодо спілкування з 

дитиною та визначення місця її проживання тощо. 

 На території міста Івано-Франківська проживає 43726 дітей; у 18 селах 

нашої громади – близько 11890 дітей (інформація сільських рад) – на даний 

час чисельність дитячого населення в територіальній громаді становить 

майже 56 тисяч осіб віком до 18 років. 

 Станом на 15.11.2020 р. на обліку в службі у справах дітей перебуває 

204 особи, з них 163 дитини-сироти та позбавлених батьківського 

піклування, 41 дитина, що опинилась в складних життєвих обставинах.  

 Робота служби спрямована на захист прав та законних інтересів 

кожної окремої дитини. Тому важливим підсумком роботи є те, що 

впродовж року було знято з обліку в зв’язку із мінімізацією складних 

життєвих обставин в біологічних сім’ях 29 дітей, повернуто на виховання 

батькам 2 дітей, 6 дітей було усиновлено (троє з них віком 17, 15 та 10 років, 

що в практиці зустрічається вкрай рідко). 

 З категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, сімейними формами виховання охоплено понад 90% дітей: 

133 дитини виховується в сім’ях опікунів, піклувальників;  

13 дітей виховуються у  прийомних сім’ях та ДБСТ; 

2 дітей тимчасово влаштовані в сім’ї родичів, знайомих; 

15 дітей перебуває на повному державному забезпеченні. 

 На даний час на обліку в службі перебуває 12 кандидатів в 

усиновлювачі та 2 кандидати в опікуни з метою пошуку статусних дітей для 

влаштування в їх сім’ї. 

 Пріоритетом для працівників відділу опіки та піклування є 

збереження та захист майнових прав дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування. Щороку проводиться моніторинг збереження 

цього майна. При потребі, проводяться заходи щодо здійснення ремонту. 

Зокрема, профінансовано заміну вікон в житлі, що належить 2 дітям-

сиротам, та проведення поточного ремонту, сантехробіт та облаштування 

облицювальною плиткою стін та підлоги у квартирі дитини-сироти. До 

проведення поточних ремонтних робіт виявили бажання долучитися учні та 

викладачі Будівельного ліцею. Облицювальну плитку та двері, необхідні 

для проведення ремонту, закупили опікуни. 

 Робота працівників служби спрямована на збереження для дитини її 

біологічної родини, зменшення кількості дітей, які перебувають поза 

сімейним оточенням, сприяння створенню умов для виховання 

відповідального батьківства. Саме тому основним напрямком роботи 

служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з ними 

відповідної профілактично-виховної роботи. До участі в розгляді 
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інформаційних повідомлень з питань невиконання батьками обов’язків 

щодо виховання та утримання дітей, а також відвідуванні дітей за місцем 

проживання залучено працівників закладів охорони здоров’я, відділу 

ювенальної превенції, освітянських закладів, міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді.  

 За звітній період проведено 141 рейд, відвідано 182 сімей, що мають 

на утриманні 535 дітей та потрапили в поле зору соціальних служб. Під час 

обстежень умов проживання дітей надається інформаційна, правова та 

матеріальна допомога у подоланні складних життєвих обставин, які 

склалися в їх сім’ях, в тому числі повернення дітей до навчальних закладів, 

виявлення дітей, з якими жорстоко поводяться батьки чи дорослі, надання 

допомоги батькам у працевлаштуванні, а за необхідності - влаштування 

дітей до лікувальних та закладів соціального захисту дітей. 

 У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, 

службою у справах дітей попереджено 137 батьків, ініційовано перед 

органами внутрішніх справ притягнення 24 батьків до адміністративної 

відповідальності за ст.184 КпАП. Коли в результаті спільної роботи 

вичерпано можливості покращити становище дитини в біологічній сім’ї, 

службою у справах дітей в 2020 році подано до суду позов органу опіки та 

піклування про позбавлення обох батьків батьківських прав відносно 3 

дітей. 

 Службою у справах дітей забезпечено діяльність виконавчого 

комітету міської ради як органу опіки та піклування шляхом підготовки 84 

рішень виконавчого комітету міської ради. 

 Також у звітному періоді забезпечено участь працівників служби як 

представників органу опіки та піклування в судових засіданнях з цивільних 

та кримінальних справ щодо дітей. Працівники служби у справах дітей 

також готували пакет документів та брали участь в судових засіданнях щодо 

усиновлення однієї дитини вітчимом. 

 За звітний період на засіданнях координаційної ради у справах дітей 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради розглядалися 

питання впровадження послуги патронату в місті Івано-Франківську; 

організації співпраці структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради, Національної поліції України, громадських 

організацій щодо запобігання, профілактики та попередження булінгу у 

середовищі учнівської молоді м. Івано-Франківська; взаємодія Центру 

медіації Прикарпаття з органом опіки та піклування м. Івано-Франківська 

щодо роботи із сім’ями для подолання конфліктних ситуацій. Особливої 

уваги було приділено питанням незаконного розповсюдження наркотичних 

речовин неповнолітнім через інтернет групи, залучення учнів до сумнівних 

інтернет ігор. За результатами розглянутих питань прийнято ряд рішень 

щодо організації роботи між суб’єктами соціального-захисту дітей з 

протидії розповсюдженню інформації про електронні адреси злочинних 

кібергруп серед молоді (зафарбування інтернет посилань, надписів на 
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стінах, стендах, тощо). Службою у справах дітей спільно із Креативною 

агенцією «Lampa Group» підготовлений відеоролик на тему негативного 

впливу інтернет ресурсу на неповнолітніх, який було розповсюджено  серед 

неповнолітніх та їх батьків за допомогою соціальних мереж та інших засобів 

зв’язку. 

 Служба у справах дітей активно працює в питанні забезпечення прав 

дитини на території сільських населених пунктів, які добровільно 

приєдналися до Івано-Франківської міської територіальної громади. 19 

лютого 2020 року службою у справах дітей організовано зустріч з 

представниками громад сіл Черніїв, Підпечери, Колодіївка, Підлужжя, 

Березівка, Добровляни, які приєднались до Івано-Франківської ОТГ та сіл 

Братківці, Узин, Чукалівки щодо організації виконання функцій у сфері 

захисту прав дітей. Працівники служби ознайомили присутніх з 

законодавством України, що регулює захист прав дітей та актуальними 

питаннями дотримання прав та інтересів дітей вразливих категорій: дітей, 

які опинились в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Окремі представники громад 

включено до складу міжвідомчої групи з питань контролю за дотриманням 

прав дитини за місцем проживання. 

 В Україні впродовж 2020-2022 років діяльність спрямована на 

розвиток форм виховання дітей з умовами, наближеними до сімейних, з 

урахуванням потреб територіальної громади, тобто поступове виведення та 

інтеграція до громади дітей – вихованців закладів інституційної форми 

догляду. Враховуючи зміни в територіальному устрої нашої громади, 

служба у справах дітей працює над створенням в Івано-Франківській МТГ 

Центру соціальної підтримки дітей та сімей. Плануємо організувати роботу 

Центру як комунального закладу, який фактично надає комплекс послуг, що 

були розроблені з урахуванням потреб громади. 

 Головна мета «Івано-Франківського центру соціальної підтримки 

дітей та сімей» – зберегти сім’ю, попередити розлучення дітей з їхніми 

батьками, створити умови, за яких жодна дитина з нашої МТГ не буде 

направлена до закладів інституційного догляду та виховання дітей, а 

натомість буде отримувати необхідний захист і підтримку у своїй громаді. 

Такий підхід дозволяє оперативно реагувати на потреби дітей і приймати 

рішення в їх найкращих інтересах. Центр плануємо створити на території 

села Братківці. 

 23 січня 2020 року під час моніторингового візиту, що тривав у Івано-

Франківській області щодо забезпечення прав дітей в системі 

альтернативної опіки, працівниками Управління з дотримання прав дитини 

та сім’ї Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини та Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства 

соціальної політики України підтверджено належну організацію роботи 

служби щодо виконання покладених на установу функцій. Виявлені 
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незначні недоліки в роботі служби усунуто, про що повідомлено офіс 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 Ведеться робота щодо підтримки запровадженої в місті послуги 

патронату над дитиною. У 2020 році працівниками служби у справах дітей 

підготовлено чотири договори про надання послуг з патронату над дитиною, 

та 6 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради щодо влаштування 

(вибуття) дітей в сім’ю патронатного вихователя, створено 

міждисциплінарну команду підтримки послуги патронату над дитиною.  

 

XІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської 

міської ради постійно здійснюються заходи щодо соціального забезпечення 

та соціального захисту громадян, які потребують допомоги  і соціальної 

підтримки з боку держави. 

 

1. Виконання міських цільових програм  

З метою посилення соціального захисту людей з інвалідністю, 

ветеранів ОУН-УПА, учасників АТО, членів сімей учасників та загиблих в 

АТО, та інших категорій громадян, мешканців м. Івано-Франківська, 

створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій, 

рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року №343-17 

затверджено наступні Програми (Положення) соціального захисту в м. 

Івано-Франківську на 2018-2020 роки: 

1. Програма соціальної підтримки окремих категорій громадян м. 

Івано-Франківська на 2018-2020 роки. 

2. Положення про порядок звільнення учасників бойових дій АТО, 

членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) під час участі в 

антитерористичній операції та учасників АТО, членів їх сімей – мешканців 

міста Івано-Франківська від сплати за житлово-комунальні послуги на 2018-

2020 роки.  

3. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд електро- та автотранспортом на міських маршрутах 

загального користування у м. Івано-Франківську, спеціальних 

пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-

2020 роки та  Положення про відшкодування   витрат   за   безкоштовне 

перевезення   пільгових   категорій громадян  електро- та автотранспортом 

на   маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських 

перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-2020 роки . 

За період з 01.12.2019 року до 15.11.2020 року виплачено щомісячних 

надбавок, компенсацій: 
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Категорія Розмір надбавок, 

компенсацій в 

місяць 

Кількість 

одержува

чів 

Виплачено за 

звітній період  

/тис. грн./ 

Мати Героя 

Небесної Сотні   

У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

1 24,167 

Ветерани ОУН-

УПА 

2000 грн. 

кожному 

 

1

7 

336,294 

Реабілітовані особи, 

статус яким 

встановлено згідно ст. 

1 Закону України «Про 

реабілітацію жертв 

політичних репресій в 

Україні» 

500 грн. 

кожному 

2

9 

91,500 

Сім’ї 

військовослужбовців, 

які загинули в 

Афганістані 

У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

1

0 

214,00 

Батьки, 

усиновителі, опікуни 

або піклувальники, які 

фактично здійснюють 

догляд за дитиною з 

інвалідністю підгрупи 

А віком до 18 років 

600 грн. на 

кожну дитину з 

інвалідністю 

1

52 

933,992 

Почесні 

громадяни 

У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

3 96,449 

 Компенсації фізичним 

особам, які надають 

соціальні послуги 

 

Розмір 

компенсації 

визначається 

постановою Кабінету 

Міністрів України від  

29.04.2004 року 

№558 

7

73 

1772,14

0 

 

У бюджеті міста передбачено кошти для надання допомог  мешканцям 

Івано-Франківської ОТГ, які мають потребу в лікуванні та придбанні ліків, 

визначним людям міста, ювілярам. 

За звітний період виділено допомогу 7571 жителю Івано-Франківської 

ОТГ у загальній сумі   7 млн 757  тис. грн.     

Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради з коштів міського бюджету надано одноразову матеріальну 
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допомогу 889 працівникам закладів охорони здоров’я, які надавали медичну 

допомогу або були безпосередньо задіяні у наданні медичної допомоги 

пацієнтам з коронавірусною хворобою (Covid-19) на загальну суму 4 млн 

457 тис. 600 грн. 

Також з коштів міського бюджету, передбачених на 2020 рік з нагоди 

відзначення 29-річниці виведення військ з республіки Афганістан  надано 

матеріальну допомогу 129 особам по 400 грн на загальну суму 51 тис.600 

грн.   

 Програмою передбачено надання одноразової допомоги мешканцям 

Івано-Франківської ОТГ, які звернулися за допомогою на поховання 

померлої особи в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у 

відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року 

№ 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого».  За звітній період  надано допомог на 

поховання  145 мешканців міста на загальну суму 274 тис. 173 грн. 

У міському  бюджеті передбачено кошти для надання допомог дітям з 

онкологічними захворюваннями . 

Відповідно до Положення про комісію  з надання допомоги 

онкохворим дітям  надавалась допомога родичам дітей з онкологічним 

захворюванням . За звітний період проведено 4  засідання  комісії з надання 

допомоги онкохворим дітям, на яких розглянуто 8 звернень  від батьків 

(близьких родичів) онкохворих дітей  та  відповідно до рішень виконавчого 

комітету міської ради виділено матеріальну допомогу на загальну суму  1 

млн 100 тис. грн.  

У зв’язку з відзначенням 29-ї річниці Незалежності України, 

відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.09.2020 

року №797 з коштів міського бюджету виділено  498 тис. грн для надання 

одноразових  матеріальних  допомог: 

4  почесним громадянам міста Івано-Франківська по 1,0 тис. грн; 

225 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та 

військовослужбовців, резервістів, добровольців, які отримали поранення 

під час проведення антитерористичної операції у східних областях України, 

постраждалих на Майдані під час Революції Гідності по 1,0 тис. грн;  

16 ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань по 2,0 

тис. грн; 

474 реабілітованим особам, статус яким встановлено згідно ст.1,3 

Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»  

по  500 грн. 

 Згідно  рішення виконавчого комітету від 13.08.2020 року №838 «Про 

вручення сертифікатів шкільного приладдя» з нагоди відзначення в місті 

Дня знань та свята Першого портфелика, департаментом, міським центром 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді та службою у справах дітей 

організовано закупівлю та надано 180 сертифікатів для придбання 
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шкільного приладдя учням з числа сімей учасників АТО, батьки яких є: 

особами з інвалідністю внаслідок війни, пораненими, багатодітними, на 

суму 111 тис.120 грн. 

Програмою також передбачено кошти для надання  фінансової 

підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів. На 

2020 рік в міському бюджеті передбачено 365 тис. грн. 

За звітній період  надано фінансову підтримку 4 громадським 

організаціям осіб з інвалідністю на  суму 306 тис. грн. 

 Положення про порядок звільнення учасників бойових дій АТО, 

членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) під час участі в 

антитерористичній операції та учасників АТО, членів їх сімей – мешканців 

Івано-Франківської ОТГ від сплати за житлово-комунальні послуги на 2018-

2020 роки затверджене рішенням Івано-Франківської міської ради від 

15.12.2017 року №343-17 « Про затвердження Програми (Положень) 

соціального захисту в м. Івано-Франківську на 2018-2020 роки «. 

Від сплати за житлово-комунальні послуги звільняються: 

Учасники бойових дій АТО та члени їх сімей; 

Члени сімей загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній 

операції; 

Учасники АТО та члени їх сімей до отримання статусу учасників 

бойових дій АТО. 

Пільги учасникам бойових дій АТО, членам їх сімей надаються у 

розмірі 75% з державного бюджету та 25% з міського бюджету, а членам 

сімей загиблих   (померлих) під час участі в антитерористичній операції у 

розмірі 50% з державного бюджету та 50 % з міського бюджету.  

Пільга учасникам АТО та членам їх сімей надається з міського 

бюджету в розмірі 100% до отримання учасниками АТО посвідчень 

учасників бойових дій. 

Учасники бойових дій АТО, члени їх сімей, члени сімей загиблих                  

(померлих) під час участі в антитерористичній операції мають право на 

звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги з моменту їх 

реєстрації департаментом соціальної політики та підприємствами, які 

надають житлово-комунальні послуги.     

 Бюджетом міста на 2020 рік затверджено 9 млн 500 тис. грн для 

надання пільг на оплату за житлово-комунальні послуги учасникам АТО та 

членам їх сімей, членам сімей загиблих в АТО та учасникам бойових дій, які 

відшкодовуються організаціям – надавачам житлово-комунальних послуг.   

Для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на оплату за 

житлово-комунальні послуги певним категоріям громадян у міському 

бюджеті на 2020 рік передбачено 3 млн 198 тис. 600 грн:  
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Категорія 

 

Відсоток  пільг 

Кількість 

пільговиків 

Відшкодова

но 

організація

м-

надавачам 

послуг за 

надані 

пільги/тис. 

грн./ 

Ветерани ОУН-

УПА та члени сімей 

ветеранів ОУН-УПА  

100 
відсотків на одну 

особу  

16 57,720 

Сім’ї 

військовослужбовців, які 

загинули в Афганістані 

50 відсотків 10 52,880 

Реабілітовані 

особи, статус яким 

встановлено згідно ст. 3 

Закону України «Про 

реабілітацію жертв 

політичних репресій в 

Україні» та вдови 

реабілітованих 

50 відсотків 

на одну особу 
367 864,02 

Особи з 

інвалідністю зору І та ІІ 

груп 

50 відсотків 

на одну особу 
185 401,520 

Особи з 

інвалідністю з дитинства 

І групи 

50 відсотків 

на одну особу 
139 187,53 

 

Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд електро- та автотранспортом на міських маршрутах 

загального користування у м. Івано-Франківську, спеціальних 

пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-

2020 роки та Положення про відшкодування витрат за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій громадян електро- та автотранспортом на 

маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень 

до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-2020 роки затверджені 

рішенням  Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року №343-17. 

Метою Програми є відшкодування компенсаційних виплат 

перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій 

громадян на міських маршрутах загального користування, спеціальних 

пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища. 
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Першочерговим завданням цієї програми є забезпечення реалізації прав 

окремих категорій громадян на пільговий проїзд електро- та 

автотранспортом на міських маршрутах загального користування, 

спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та 

кладовищ.  

Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, 

передбачених у бюджеті міста для департаменту соціальної політики 

виконкому Івано-Франківської міської ради. 

Організацію та контроль за виконанням Програми здійснює 

департамент соціальної політики та управління транспорту та зв’язку Івано-

Франківської міської ради.  

Відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових 

категорій населення у міському транспорті загального користування 

здійснюється згідно укладених договорів та розрахунків необхідних сум 

відшкодувань за пільговий проїзд окремих категорій громадян, поданих 

підприємством та приватними підприємцями про безкоштовне перевезення 

пільгових категорій на міському електро- та автотранспорті загального 

користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх 

масивів та кладовища. 

  За звітній період  департаментом укладено договори: 

про відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових  

категорій громадян міським електротранспортом на маршрутах загального 

користування та на міських автобусних маршрутах загального користування 

в м. Івано-Франківську з КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської 

міської ради. Для пасажирських перевезень автобусом по місту передбачено 

27 маршрут: «Каскад» - вул. Пулюя»; 41К маршрут: «Каскад» - 

«Онкодиспансер»;   55 маршрут: «с.Крихівці (субота, неділя, святкові дні -

«Міське кладовище»)- Автостанція №2»; 47 маршрут: «Вокзал - с.Черніїв»; 

40К маршрут: «м-н. Каскад» - Автостанція №3»;   49 маршрут «вул. Юності 

– вул. Набережна».                 

про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

жителів міста  до садово-городніх  масивів приватним підприємцям на 

маршрутах:  

- з  01.01.2020 року до 01.01.2021 року «Вокзал-Чукалівка»; 

- з 01.01.2020 року до 11.04.2020 року  «Вокзал – ДБК», «ДБК – 

Вокзал», «Вокзал – Дем’янів ЛАЗ»; 

про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

жителів міста Івано-Франківська залізничним транспортом приміського 

сполучення.  

Станом на 15.11.2020 року департаментом згідно розрахунків 

відшкодовано витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій 

населення  у міському електро- та автотранспорті, спеціальних 

пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища, 
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залізничному транспорті, що фінансуються за рахунок коштів  міського 

бюджету: 

19 млн 472 тис. 772 грн на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремих категорій громадян; 

13 млн 456 тис.480 грн на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремих категорій громадян. 

 

2. Виконання Міської програми соціального захисту членів сімей 

загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки  
 

Рішенням Івано-Франківської міської ради  від 08.07.2016 року №161-

6 затверджено програму соціального захисту членів сімей загиблих 

учасників АТО  на 2016-2020 роки.  

  У м. Івано-Франківську розпорядженням міського голови від 

04.09.2014 року №330-р створено Координаційний комітет допомоги 

учасникам АТО, які постраждали під час бойових дій та членам їх сімей. 

Координаційний комітет забезпечує в межах наявних можливостей надання 

одноразової матеріальної допомоги, оперативне розв’язання проблем, з 

якими звертаються учасники АТО чи члени їх сімей, члени сімей поранених 

учасників АТО, а також члени сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, що потребують особливої уваги чи 

перебувають у складних життєвих обставинах.   

За звітній період проведено 5 засідань Координаційного комітету, на 

якому розглянуто 44 звернення та виділено матеріальну допомогу 

учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) учасників  

АТО/ООС  на загальну суму 245 тис. 150 грн. а саме: 

7 пораненим учасникам у зоні АТО на лікування на суму 32 тис. грн; 

30 учасникам АТО та членам їх сімей на загальну суму 70 тис. 500 грн; 

2 членам сім’ї померлих учасників АТО надано одноразову 

матеріальну допомогу до роковин смерті 10 тис. грн.  

3 членам сім’ї померлих учасників АТО надано одноразову 

матеріальну допомогу на встановлення пам’ятників на суму 120тис. грн; 

члену сім’ї померлого учасника АТО надано одноразову матеріальну 

допомогу на суму 5тис.грн; 

члену сім’ї загиблого учасника АТО надано одноразову матеріальну 

допомогу на лікування на суму 4 тис. грн. 

Пункт 12 Міської програми доповнено розділом «Надання щомісячної 

матеріальної допомоги родинам загиблих учасників АТО в розмірі 

встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб» згідно 

рішення Івано-Франківської міської ради від 19.08.2016 року №230-7.  

 Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради від 22.01.2020 року №72 «Про надання щомісячних 

матеріальних допомог» департаментом щомісячно проводиться виплата 

допомог родинам загиблих (померлих) учасників АТО у розмірі 
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встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб. За звітній 

період 48 родинам загиблих (померлих) учасників АТО надано 

матеріальних допомог в сумі 1 млн 41 тис.378 грн. 

 

3. Соціальний захист малозахищених верств населення та сімей з 

дітьми 

 

В департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської 

міської ради станом на 15.11.2020 року на обліку перебуває 15487 

одержувачів допомог. За звітній період виплачено соціальних допомог на 

загальну суму 292 млн181 тис. 697 грн. 

Одержувачі Кількість 

одержувачів 

допомог 

станом на 

15.11.2020 

року. 

Виплачена 

сума 

(тис.грн) 

Згідно з Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  

допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами 
50 168,549 

допомоги при народженні дитини 7065 86913,884 

допомоги при усиновленні дитини 14 170,280 

допомоги на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування 
110 6144,249 

допомоги на дітей одиноким матерям 331 13566,675 

допомоги на дітей (тяжкохворих) без 

встановленої групи інвалідності 
1 18,470 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 
752 39650,113 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 

державних соціальних допомог  60820,878 

-особам з інвалідністю з дитинства 1804 

1158 -дітям з інвалідністю віком до 18 років 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 

№ 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним 

сім’ям» 

допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях 

1303 25949,432 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 

№ 68 «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох 

років «муніципальна няня»» 

послуги з догляду за дитиною до 

трьох років «муніципальна няня» 

555 5361,590 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» 

державної соціальної допомоги особам, 

які не мають права на пенсію та особам з 

інвалідністю 

 

715 1771,904 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 

№ 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій 

особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І та ІІ гр. внаслідок 

психічного розладу» 

допомоги на догляд за особою з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу 

337 6596,246 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 

№ 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме» 

тимчасової допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме 

41 474,007 

Державна соціальна допомога та грошове забезпечення (Порядок 

призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 

у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом 

«гроші ходять за дитиною, затверджений постановою КМУ від 

26.06.2019р.№552) 

державної соціальної допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші 

ходять за дитиною» 

9 1480,231 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 

1098«Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла  загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату» 
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тимчасової допомоги непрацюючій особі, 

яка досягла пенсійного віку але не набула права 

на пенсійну виплату 

179 2319,959 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996р. 

№ 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям 

громадян» 

щомісячної компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю 1-ї групи, а також за 

особою, яка досягла 80 річного віку  

103 37,416 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017р  

№ 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» 

оплати послуг патронатного вихователя 

та виплати соціальної допомоги на утримання 

дитини в сім’ї патронатного вихователя 

1 267,613 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

22.04.2020р.№329 «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми» 

допомоги на дітей фізичним особам –

підприємцям, які обрали спрощену систему 

оподаткування і належать до першої та другої 

групи платників єдиного податку 

715 1771,904 

 

4. Робота з внутрішньо переміщеними особами 

Cтаном на 15.11.2020 року в WEB – орієнтованій базі даних «Облік 

ВПО» перебуває 2303 внутрішньо переміщені особи, з них: 

1179 працездатних осіб; 

609 дітей; 

98 осіб з інвалідністю; 

417 пенсіонерів. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.14 № 

505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» 

щомісячна адресна допомога призначена 435 сім’ям. Профінансовано за 

звітній період   6 млн. 500 тис. 815 грн. 

 

5. Надання житлових субсидій 

Для забезпечення ефективного та якісного прийому громадян з 

призначення державних субсидій на оплату житлово - комунальних послуг 

департаментом соціальної політики: 

у приміщенні відділу субсидій за адресою : вул. Військових ветеранів, 

10А проведено ремонт та належним чином організовано роботу для 
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обслуговування мешканців міста з питань надання субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг;  

додатково облаштовано робочі місця для обслуговування мешканців 

мікрорайонів з питань надання субсидій на оплату житлово-комунальних 

послуг та належним чином організовано роботу в приміщеннях 

Муніципальної інвестиційної управляючої компанії за адресами:  

вул. Гетьмана Мазепи, 185; 

вул. Івана Павла ІІ,4; 

вул. Галицька,124а. 

                                        За період з 01.12.2019 до 16.11.2020 року: 

   

За призначенням житлової 

субсидії звернулися 
1390  домогосподарств 

Призначено житлову субсидію  1191  домогосподарствам 

Відмовлено в призначенні 

субсидій  
 43 домогосподарствам 

Отримують субсидію  

(в т.ч. автоматично) 

14642 домогосподарства 

(14040) 

домогосподарств 

Сума нарахованих субсидій 

(тис.грн.) станом на 15.11.2020р. 

89 180 тис.грн. 

в т. ч. готівкова форма - 

64305,192 тис.грн. 

 безготівкова форма-  

24 875,0 тис.грн. 

 

 

6. Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів з 

державного бюджету державними соціальними інспекторами 

 

За період з 01.12.2019 року по 16.11.2020 року перевірено 954 особові 

справи про достовірність та повноту інформації про доходи на 

підприємствах, організаціях, в осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. 

Обстежено за місцем проживання матеріально-побутові умови 1675 сімей з 

метою встановлення рівня забезпеченості та визначення права на 

призначення державної допомоги, субсидії на ЖКП та цільового 

використання коштів державного бюджету, що виділяються на надання 

державних соціальних допомог.  

Крім того, спеціалістами відділу державних соціальних інспекторів 

спільно зі спеціалістами інших відділів та структурних підрозділів складено 

180 актів обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, 

які звернулися за наданням разової грошової допомоги, допомоги на 

поховання. 
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7. Дотримання пенсійного законодавства 

Контроль за правильністю застосування законодавства при 

призначенні та перерахунку пенсій здійснюється шляхом перевірки 

матеріалів пенсійних справ та особових рахунків  в Івано-Франківському 

відділі обслуговування громадян (сервісному центрі) головного  управління  

Пенсійного фонду України   в Івано-Франківській області. 

За звітній період відділом з нагляду за додержанням вимог 

законодавства при призначенні (перерахунках) та виплаті пенсій 

перевірено: 
 

Пенсійних справ та особових рахунків За період з 

01.12.2019 по 

15.11.2020 

року 

Новопризначених пенсійних справ 1098 

Пенсійних справ, які взяті на облік у ПФ 54 

Пенсійних справ, за якими проведені перерахунки  3362 

Пенсійних справ, за якими проведені масові перерахунки 3456 

Правильність відкриття особових рахунків 1184 

Виплату пенсій особам, які перебувають на повному 

державному утриманні 

1474 

 Правильність проведення утримань з пенсій (аліменти) 850 

Правильність виплати пенсій та похоронних допомог за 

разовими дорученнями в т.ч. : 

допомога на поховання 

виплата недоотриманих пенсій у зв’язку зі смертю, виїздом 

за кордон та ін. 

2032 

 

1802 

230 

Всього 13510 

 

8. Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів 

війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

 

Проводиться робота щодо надання статусу, компенсацій, засобів 

реабілітації та пересування людям з інвалідністю, ветеранам війни та праці, 

сім'ям загиблих військовослужбовців та працівникам правоохоронних 

органів, які  брали участь в АТО, репресованим, особам, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 

року  № 936 «Про затвердження  Порядку використання коштів державного 
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бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом  

громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в т. ч. 

особам з інвалідністю І категорії ЧАЕС) за звітний період проведено 

нарахування та виплату. 

На реалізацію програми «Пільги на медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

департаментом соціальної політики за звітний період відшкодовано: 

- аптеці «Центорія»  вартість безкоштовно відпущених ліків за 

рецептами лікарів лікувальних установ міста Івано-Франківська для 

амбулаторного лікування - 82 тис.475 грн; 

- стоматполіклініці вартість проведеного стоматологічного 

обстеження та протезування - 59 тис. 659 грн.    

У зв'язку із внесеними змінами до Порядку забезпечення технічними 

та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійне 

придбання технічних засобів реабілітації, переліків таких засобів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №321 від 05.04.2012 

року департаментом укладаються двох та трьох сторонні договори про 

забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення технічними засобами реабілітації (ТЗР). За звітній 

період  укладено 140 договорів, на загальну суму 3 млн 261 тис.566 грн та  

проведено оплату по 133 договорах на   суму 3 млн 51 тис. 273 грн, згідно 

яких забезпечено 677 осіб технічними засобами реабілітації, протезно-

ортопедичними виробами. Крім того, виплачено компенсацію в сумі  84 тис. 

942 грн 27 особам з інвалідністю за придбані за власні кошти засоби 

реабілітації. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 

2015р. № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях санаторно-курортним лікуванням» за період з 

01.12.2019 до 16.11.2020 року  забезпечено путівками на санаторно-

курортне лікування 33 учасників бойових дій з числа учасників 

антитерористичної операції на загальну суму  424026,00 грн. 

 

9. Надання пільг за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету на оплату житлово-комунальних послуг 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 

року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 

право на пільги» відділ персоніфікованого обліку проводить реєстрацію 

осіб, які мають право на пільги. 
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Станом на 15.11.2020 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 23292 особи, пільгами 

з оплати за житлово-комунальні послуги користується 10441 особа. 

100-відсоткова знижка надається наступним категоріям пільговиків: 

учасникам бойових дій, яким виповнилося 85 років - 85 чол; 

особам з інвалідністю внаслідок війни - 745 чол. 

75-відсоткова знижка надається учасникам бойових дій – 2969 чол. 

50-відсоткова знижка надається:  

учасникам війни -  1240 чол; 

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 854 чол; 

членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО – 59 чол; 

багатодітним сім’ям – 1288 сімей; 

громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1 і 2 

категорії) – 827 чол; 

дружинам (чоловікам) померлих внаслідок аварії на ЧАЕС – 71 чол; 

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, державної 

пожежної охорони, служби цивільного захисту – 958 чол; 

 вдовам ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, 

державної охорони, служби цивільного захисту – 854 чол; 

реабілітованим громадянам відповідно до ст.1-2. ЗУ «Про 

реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-

1991 років» – 40 чол. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

року №1045 «Деякі питання виплати стипендій студентам (курсантам) 

комунальних вищих навчальних закладів» станом на 24.06.2020 року на 

обліку в базі даних ЄДАРП перебуває 568 студентів.  

З коштів державного бюджету вищим навчальним закладам для 

виплати стипендій студентам за період 01.12.2019 до 15.11.2020 року  

відшкодовано 6 млн. 817 тис. грн. 

 

10. Соціальна та професійної адаптація учасників 

антитерористичної операції, підтримка сімей загиблих учасників 

АТО 

 

В Відповідно до розпорядження Івано-Франківської ОДА від 

03.07.2017 року №374 «Про затвердження Порядку використання 

бюджетних коштів, спрямованих на щомісячні виплати дітям до 18 років та 

неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 

року, дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих 

(померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на Сході України, та додаткову 

виплату бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної 
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цілісності та державного суверенітету на Сході України» з коштів обласного 

бюджету проводиться: 

щомісячна виплата в розмірі прожиткового мінімуму 2  неповнолітнім 

сестрам  особи, смерть  якої пов’язана з участю в масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року (всього виплачено 28 тис. 744 грн); 

щомісячна виплата в розмірі 500 грн. 28 бійцям-добровольцям (всього 

виплачено 100 тис. грн). 

Відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації з 

коштів обласного бюджету надаються додаткові щомісячні виплати 17 

ветеранам  ОУН-УПА. Протягом звітного періоду  надано компенсацій на 

загальну суму 231  тис. 500 грн.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від   28.10.2004 

року №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного 

поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни» та розпорядження обласної державної 

адміністрації  за звітній період  відшкодовано 74 тис.271 грн на проведення 

безоплатного поховання 17 осіб, які мають особливі   заслуги   та  особливі  

трудові  заслуги  перед Батьківщиною. 
 

11. Виплата грошової компенсації для придбання житла 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280 

затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.  

За звітній період проведено 5 засідань комісії щодо розгляду заяв 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України про виплату грошової 

компенсації, згідно яких проведено перерахунок розміру грошової 

компенсації та погоджено потребу в призначенні грошової компенсації 7 

учасникам бойових дій із застосуванням при визначенні грошової 

компенсації опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної 

площі житла відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та 

територій України від 26.06.2020 №151 «Про показники опосередкованої 

вартості спорудження житла за регіонами України» та 1 учаснику бойових 

дій проведено перерахунок розміру грошової компенсації та погоджено 

потребу в призначенні грошової компенсації у зв’язку із зміною складу сім’ї 

на загальну суму 9 млн 386 тис. 640 грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206 

затверджено Порядок та умови  надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 
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отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в 

Революції Гідності, а також членів їх сімей. 

За звітний період проведено два засідання комісії щодо розгляду заяв 

членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю, які брали участь в 

Революції Гідності про виплату грошової компенсації. Комісією проведено 

перерахунок розміру грошової компенсації та погоджено потребу  в коштах 

для виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення 1 особі з інвалідністю II групи на загальну суму 1 млн. 781 

тис.199 грн 76 коп. 

Відповідно до постанови КМУ від 28.03.10.2018р. № 214 «Питання 

забезпечення житлом деяких  категорій  осіб, які брали участь у  бойових 

діях   на території інших держав, а також членів їх  сімей» у 3 кварталі 2020 

року проведено 1 засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей 

загиблих учасників бойових дій на території інших держав та осіб з 

інвалідністю про виплату грошової компенсації, згідно якої вирішено 

провести перерахунок потреби у виплаті грошової компенсації 6 особам з 

інвалідністю внаслідок війни на загальну суму 8 млн 188 тис.451 грн., та 

погоджено компенсацію 1 особі внаслідок війни на суму  1 млн 145 тис.592 

грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року № 719 

затверджено Порядок  та умови надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також 

членів їх сімей. 

У 3-му кварталі 2020 року проведено 1 засідання  щодо розгляду заяв 

членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з 

інвалідністю про виплату грошової компенсації, згідно якої вирішено 

провести перерахунок потреби у виплаті грошової компенсації 6 особам на 

загальну суму 7 млн 53 тис.630грн.  
 

12. Робота міського центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді 

 

Спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги.  

Виявлення, оцінка потреб, надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, здійснюється в рамках діяльності «Служби соціальної 

підтримки сімей». 

З метою попередження складних життєвих обставин та, в першу 

чергу, раннього дитячого сирітства МЦСССДМ забезпечує діяльність 

консультативного пункту в міському пологовому будинку.  
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Впродовж звітного періоду отримано 9 повідомлень з пологового 

будинку щодо породіль з групи ризику. З сім’ями проведено бесіди щодо 

відповідального батьківства, надано інформацію щодо можливості 

отримання соціальних послуг; одну сім’ю взято під соціальний супровід. 

Також проводилась робота з породіллею, яка відмовилась від 

новонародженої дитини. Жінка зареєстрована в районному центрі Івано-

Франківської області. 

Виявлення, оцінка потреб, надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, здійснюється в рамках діяльності «Служби соціальної 

підтримки сімей». 

Впродовж   звітного періоду   соціальними послугами охоплено 1015 

сімей та осіб, з яких 821 особа та сімей перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

Під соціальним супроводом перебувало 30 осіб та 208 сімей, в яких 

виховується 374 дитини. У зв’язку із подоланням родинами складних 

життєвих обставин завершено соціальний супровід 78 сімей (138 дітей) та 7 

осіб;  2 сім’ї  та 2 особи знято із соціального супроводу у зв’язку з 

невиконанням умов договору. 

З початку року МЦСССДМ розпочав роботу в селах, які увійшли в 

Івано-Франківську ОТГ. Вивчено потребу населення у наданні соціальних 

послуг.  З в.о. старостів проведено робочі зустрічі, обговорено категорії 

отримувачів соціальних послуг, які проживають на території сіл. 

Поінформовано про перелік соціальних послуг, які надаватиме МЦСССДМ. 

Впродовж звітного періоду здійснено 42 виїзди в села. За результатами 

оцінювання потреб 5 сімей взято під соціальний супровід.  

 В ході соціального супроводу покращено взаємостосунки у родинах; 

підвищено рівень виховного потенціалу батьків; сформовано навики 

розподілу власного бюджету та заощадження коштів; ведення господарства 

та покращення санітарно-гігієнічних умов проживання; надано 

інформаційні послуги щодо працевлаштування членів родин, отриманні 

субсидій та пільг, отриманні медичної допомоги; покращенні матеріального 

стану родин; здійснено сприяння в оформленні державних соціальних 

допомог. Постійно проводиться робота щодо запобігання домашньому 

насильству, бесіди щодо популяризації здорового способу життя та 

профілактики негативних явищ. 

Впродовж  карантину   працівники МЦСССДМ систематично 

проводили з сім’ями, які перебувають в СЖО, бесіди щодо профілактики 

коронавірусної хвороби, контактів медичних закладів та алгоритму 

реагування на випадки ознак вірусної інфекції, профілактики насильства в 

сім’ї, оформлення та поновлення соціальних виплат, відповідального 

батьківства, належного виконання батьківських обов’язків, покращення 

психоемоційного стану та налагодження стосунків між членами сім'ї, 

виконання дітьми завдань дистанційного навчання. 
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МЦСССДМ отримано інформацію щодо 70 дітей, яких повернуто в 

сім’ї із закладів інституційного догляду та виховання у зв’язку із 

запровадженням на території України карантину з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби. Фахівцями із соціальної роботи 

відвідано дані сім’ї та складено акти оцінок потреб сімей, за результатами 

яких з’ясовано, що 24 сім’ї, в яких виховується 26 дітей перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019р. 

№616 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 

15.11.2017р. №877 «Про порядок та умови надання в 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» під 

соціальним супроводом перебувають  чотири особи з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Двом особам придбано житло.  

Тридцяти п’яти сім’ям та особам із числа вимушених переселенців з 

окупованих територій та АР Крим впродовж звітного періоду фахівці із 

соціальної роботи надавали соціальні послуги. Діти із сімей залучалися до 

змістовного дозвілля, майстер-класів, безкоштовного перегляду вистав в 

театрі ляльок, кінофільмів в кінотеатрі «Космос», сім’ям надавалася 

гуманітарна допомога одягом, взуттям, засобами гігієни, продуктами 

харчування.  

Соціальною роботою охоплено 26 осіб та сімей, члени яких беруть 

участь в АТО; сім’ї, в яких поранені або загиблі учасники АТО.  В ході 

роботи покращено психоемоційний стан членів сімей, залучено дітей до 

змістовного дозвілля, надано допомогу одягом, взуттям, здійснено сприяння 

в працевлаштуванні.  

Здійснено оцінку потреб 4 дітей ВПО для отримання статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.  

З метою організації змістовного дозвілля 28 дітей пільгових категорій 

безкоштовно переглянули кінофільми в кінотеатрі «Космос», 198 дітей - 

лялькові вистави  обласного академічного театру ляльок, 100 дітей відвідали 

ковзанку біля Ратуші; проведено 3 майстер-класи з декоративно-ужиткового 

мистецтва.  

В рамках проведення «Різдвяної школи» для дітей та сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах проведено 2 майстер-класи з 

виготовлення Вифлеємської зірки та розпису пряників.  

В МЦСССДМ відбулися благодійні концерти за сприяння Церкви 

Адвентистів Сьомого Дня в м.Івано-Франківську та представників Івано-

Франківського денного дитячого центру «Назарет", в ході яких діти із сімей, 

які перебувають в СЖО отримали подарунки. 

До Дня захисту дітей 25 сім’ям, в яких виховується 50 дітей з метою 

забезпечення базових потреб надано продуктові набори. 
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До Дня Незалежності 58 дітям із сімей, які перебувають в СЖО надано 

сертифікати на придбання канцелярського приладдя на суму 32000 грн. та 

проведено майстер-клас з декоративно-прикладного мистецтва «Моя 

квітуча Україна». 

За звітний період фахівцями із соціальної роботи складено 72 акти 

перевірки цільового використання коштів при народженні дитини. 

МЦСССДМ забезпечено соціальний супровід 9 прийомних сімей, в 

яких виховується 13 дітей (в т. ч. 1 сім'я вимушених переселенців) та 

дитячого будинку сімейного типу з числа внутрішньо переміщених осіб, в 

якому виховується 8 дітей, з яких 5 -  внутрішньо переміщених. 

Здійснювалася робота по вдосконаленню взаємодії прийомних дітей 

та прийомних батьків, підтриманню взаємостосунків прийомних дітей з 

біологічними родичами (контакти по телефону з братами та сестрами, 

зустрічі з родичами), залученню прийомних дітей до заходів змістовного 

дозвілля, сприяння в постановці на квартирну чергу. За сприянням 

МЦСССДМ три прийомні сім’ї отримали матеріальну допомогу на 

лікування. Здійснювалась інформаційна кампанія щодо залучення коштів 

благодійників для лікування онкохворої прийомної дитини. 

У рамках діяльності служби «Соціальний супровід неповнолітніх і 

молоді, яка повернулась з місць позбавлення волі або відбувають покарання 

без позбавлення волі» отримували послуги:  

троє молодих осіб, які звільнились з місць позбавлення волі.  В 

результаті роботи відновлено соціальні зв’язки, поінформовано про 

соціальні активності; 1 особа перебувала під соціальним супроводом; 

двадцять   осіб, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням 

волі.  Молодь даної категорії відвідано за місцем проживання, складено 

оцінку потреб, поінформовано про діяльність МЦСССДМ.   

В рамках діяльності Центру відвідування для неповнолітніх, які 

перебувають у конфлікті з законом, проводилась індивідуальна робота з 

трьома неповнолітніми. Для неповнолітніх проведено заняття з 

профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі «Крок за 

кроком", настільно-профілактичну гру «Фотофішка», індивідуальні заняття 

за програмою «Життєві навички». Проведено індивідуальні бесіди щодо 

девіантної поведінки, стосунків у сім’ї, освіти, про відповідальність за 

власні вчинки, змістовне дозвілля, керування власними емоціями в 

ситуаціях гніву та агресії, а також інформаційно- роз’яснювальні бесіди 

щодо необхідності дотримання карантину, з метою запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції COVID-19.  

На виконання рішення Івано-Франківської міської ради від 

14.12.2018р.      № 326-22 «Про Програму заочного, дистанційного навчання 

студентів з інвалідністю на 2019-2023 роки» шестро осіб з інвалідністю 

навчалися за спеціальностями: «Правознавство», «Програмне забезпечення 

автоматизованих систем», «Видавнича справа та редагування».  
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Впродовж звітного періоду забезпечено роботу спеціалізованої 

служби «Телефон довіри», де жителі Івано-Франківської ОТГ щоденно 

отримують психологічну допомогу з 16 до 21 год. З квітня 2020 року 

збільшено час роботи спеціалізованої служби «Телефон довіри» з 9.00 до 21 

год. За звітний період на «Телефон довіри» звернулось 475 осіб, з них 215 з 

питань коронавірусної хвороби. 

За звітній період 91 сім’я отримала 493 кілограми гуманітарної 

допомоги одягом та взуттям, наданої жителями міста, а також за сприяння 

благодійників -дитяче харчування, 3 дитячі візочки, побутову техніку, 

дивани, ліжко, стіл. Спільно з ГО «Час добра та милосердя» організовано 

акцію «Споживчий кошик», в рамках якої 26 сімей отримали продукти 

харчування.  

МЦСССДМ співпрацює з громадськими та волонтерськими 

організаціями, таким як: БФ «Майбутнє України», Освітньо-благодійний 

проєкт «Янголи поруч», БФ «Сила Прикарпаття», БФ «Солідарність», ГО 

«Сила духу», Театр ляльок ім. М.Підгірянки, Кінотеатр «Люм`єр», 

Кінотеатр «Космос», Українська громада у Франції (ініціатор Аліна 

Єрьоміна), студентський актив аграрного коледжу Львівського 

Національного аграрного університету, група осіб «Добро починається з 

тебе» та приватними особами: Мних Тетяна, Оксана Мельник, Володимир 

Мазур, Ігор Росипайло, Мар`яна Совин, Орест Кабан, пп Ярослава Матусяк. 

Організовано роботу спільно з ГО та благодійниками (БФ «Час добра 

та милосердя», «Сила Прикарпаття», Теятна Мних, Оксана Мельник, Ігор 

Росипайло) щодо виявлення та забезпечення базових потреб сімей з дітьми 

в умовах карантину.  За час карантину надано 145 продуктових наборів (в 

тому числі засоби гігієни та медикаменти), до Великодня – 26 продуктових 

наборів, та по 500 грн.  20 сім’ям. 

 Забезпечено роботу соціального таксі – здійснено 175 виїздів.  

  

13. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Дивосвіт»  

 

Діяльність центру спрямована на надання психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, інформаційних послуг дітям та молоді 

до 35 років з функціональними обмеженнями і членам їх сімей. У центрі 

денного перебування особи з інвалідністю мають можливість спілкуватись 

один з одним, знаходитись в позитивному середовищі прийняття та 

підтримки, реалізовувати свої творчі можливості та підтримувати набуті 

навички, брати участь у громадському житті.  Важливим елементом 

діяльності закладу є терапевтична робота з батьками клієнтів центру. З цією 

метою створено клуб «Шанс» для батьків, організовуються зустрічі з 

фахівцями медичної, юридичної та соціальної сфери.  

Для забезпечення відповідної роботи, для 35-ти молодих осіб, що 

знаходяться на денному перебуванні та 13 учасників групи взаємодопомоги, 
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працівниками центру розроблені індивідуальні плани реабілітації у 

відповідності до рекомендацій МСЕКу. 

В процесі виконання реабілітаційних програм  фахівцями центру 

проводяться заняття з:   

розвитку та підтримки набутих навичок: письма, читання та 

математики; 

збереження та розвитку  соціально-побутових  і гігієнічних навичок; 

розвитку мовленнєвих навиків та дрібної моторики рук; 

лікувальної фізкультури;  

кулінарії; 

трудової реабілітації та естетичного виховання, що дають змогу   

розширити творчі здібності, налагодити змістовне дозвілля,  досягти 

незалежності, успішно реабілітуватися та інтегруватися в суспільство.  

Діти та молодь забезпечуються щоденним одноразовим харчуванням.   

В ході соціально-психологічної реабілітації з метою розвитку 

комунікативних та емпатійних  вмінь та навичок, правової самосвідомості, 

формування адекватної самооцінки, соціальні педагоги та психолог 

проводять розвиваючі заняття, бесіди, тренінги, майстер класи.   

З метою розвитку  творчої  активності молоді, активізації творчих 

здібностей, самореалізації, самовдосконалення, проводиться ознайомлення 

з здобутками української культури та традицій.  

Для потреб відвідувачів центру «Дивосвіт» було передано та 

оснащено додаткове приміщення за адресою, вул. Галицька, 98. 

Приміщення обладнано для проведення заходів фізичної реабілітації, арт 

терапевтичних, тренінгових занять, проведення театральних репетицій та 

святкових заходів. 

За період з 01.12.2019 року до 16.11.2020 року відвідувачам та батькам 

Центру «Дивосвіт» надано 1173 індивідуальні послуги, в т.ч. 550 соціально 

– педагогічних послуг; 215 соціально - психологічних послуг; 278 соціально 

– медичних послуг; 130 інформаційних послуг. А також 628 групових 

послуг, в т.ч. 380 соціально-педагогічних, 108 психологічних, 140 

соціально-медичних. 

З метою підтримки та надання психологічної допомоги для 

відвідувачів центру створено простір для спілкування в соціальних 

мережах. Для них викладаються завдання, відео майстер класи та інші 

заняття. 

 

14. Робота територіального центру соціального 

обслуговування 

 

Центр надає послуги одиноким громадянам похилого віку, людям з 

інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не 

здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. 
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Відділеннями територіального центру надано 78 996 соціальних 

послуг 3080 особам. Відділенням соціальної допомоги вдома надано 106 862 

послуги 1056 особам, які за висновками медичних установ потребують 

постійної сторонньої допомоги.  

 Комплекс соціально-побутових послуг надається соціальними 

робітниками одиноким людям похилого віку та особам з інвалідністю за 

місцем проживання відповідно до їх замовлень. 

Підготовлено та направлено в департамент соціальної політики 

облдержадміністрації пакет документів 7 осіб на влаштування в 

геріатричний пансіонат. 

Відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання надається послуга стаціонарного догляду 49 особам. 

Відділенням денного перебування надано 5198 послуг 744 особам.  

Проводиться соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, людей з 

інвалідністю з метою усунення обмежень життєдіяльності, відновлення 

знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення 

домашнього господарства, самообслуговування, навчання трудовим 

навичкам, надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої 

ситуації, що склалася та надання методичних порад, сприяння розвитку 

різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і відпочинку 

(проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення гуртків тощо).  

Відділенню підпорядковано надання соціально-педагогічної послуги 

«Університет третього віку» (послуги отримали 60 осіб). У період 

карантинних заходів в телефонному режимі надавались інформаційні 

послуги громадянам щодо дотримання необхідних профілактичних заходів 

для попередження захворювання на коронавірус.                                    

Інноваційним підходом з надання соціальних послуг є створення 

мультидисциплінарних команд, які надають комплекс соціальних послуг 

особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги за   місцем   їх проживання. Також в період 

карантинних заходів мультидисциплінарною командою забезпечувалась 

доставка продуктів харчування, медикаментів та предметів першої 

необхідності громадянам, які звертались в територіальний центр для 

надання допомоги. Надано допомогу 525 особам.  

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги надано 3684 послуги 1233 особам, які звернулися за різними 

видами допомог.  

Організовано надання натуральної допомоги на суму 179 009 грн, в т. 

ч. надано допомогу продуктами харчування 1042 особам   на суму 159 566 

грн. 

Майстернею з ремонту взуття та службами побуту відремонтовано 

380 пар взуття особам з інвалідністю та пенсіонерам. Для 59 осіб з 

інвалідністю та пенсіонерів організовано перукарські послуги.  
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Функціонує банк прийому та видачі речей, що були в користуванні 

(зібрано речей –891 найменування  на суму 11 тис.575 грн;) 

У тимчасове користування одиноким громадянам та особам з 

інвалідністю передаються побутові прилади за укладеними договорами - 

пральні машини та холодильники. В користуванні знаходяться побутові 

прилади в загальній кількості 12 шт. 

Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 143 

громадян, які потребують різних видів допомог.  

Відповідно до Державного стандарту соціальної послуги 

консультування територіальним центром надається послуга разового 

консультування. За звітний період надано 775 послуг. 

Також в період карантину для доставки продуктів харчування, 

медикаментів та предметів першої необхідності за місцем проживання, для 

надання послуг з перевезення власним автотранспортом до закладів 

охорони здоров’я, для безкоштовного надання продуктів харчування було 

залучено 118 волонтерів.   

Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради від 12.04.2018 року №365 на базі Івано-Франківського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) впроваджено послугу «Соціальне таксі».    

 Автотранспортні послуги з перевезення одиноких громадян, які 

проживають самі та не мають родичів у місті Івано-Франківську, або 

перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі; хворих з 

хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу; осіб з 

інвалідністю зору І,ІІ груп; осіб, які пересуваються за допомогою інвалідних 

візків, милиць, палиць і осіб, які у зв’язку із захворюванням не можуть 

самостійно пересуватися, що підтверджується висновком ЛКК, надаються 

автотранспортом Івано-Франківського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), Івано-Франківського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Івано-Франківського 

міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді  з 

функціональними обмеженнями «Дивосвіт» за рахунок коштів, 

передбачених у міському бюджеті на утримання Івано-Франківського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) та коштів у вигляді добровільних пожертвувань підприємств, 

установ, організацій, релігійних об’єднань і внесків окремих громадян.          

За наданням послуги «Соціальне таксі» до Івано-Франківського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) звернулася 91 особа, яким надано 828 послуг. 

Окрім того, під час карантинних заходів волонтерами додатково 

здійснено 453 послуги з перевезення власним автотранспортом до закладів 

охорони здоров’я 26 громадянам, в т.ч. тих, які потребують процедури 

гемодіалізу. 
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15.  Будинок нічного перебування 

З 16.02.2007р. (рішення Івано-Франківської міської ради Х сесії 

п’ятого демократичного скликання від 07.12.2006 року «Про створення 

будинку нічного перебування») функціонує будинок нічного перебування, 

який фінансується та утримується за рахунок коштів, що виділяються із 

міського бюджету; благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, інших 

надходжень, не заборонених законодавством України. 

Будинком нічного перебування постійно надаються наступні 

соціальні послуги: 

cоціально-побутові: ночівля, санпропускник, дезкамера; 

харчування в благодійному фонді «Карітас», надання гуманітарної 

допомоги (одяг, взуття); 

медико-профілактичні: первинний огляд медичною сестрою, видача 

направлень для проходження медогляду, влаштування на лікування в 

стаціонар; 

представництво інтересів: видача посвідчень про взяття на облік,  

виготовлення документів (паспорт, реєстрація, пенсія, група інвалідності, 

влаштування до геріатричних пансіонатів), відновлення втрачених 

родинних та соціальних зв’язків;    

соціально-інформаційні: надання консультацій клієнтам закладу,  

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; 

сприяння в працевлаштуванні. 

За період з 01.12.2019 року до 16.11.2020 року до будинку нічного 

перебування звернулося 154 особи, з них 35 осіб  звільнених з місць 

позбавлення волі. Клієнтам закладу надано 4850 послуг ліжко-місця, 4236 

послуг санпропускника, 123 послуги дезкамери, 283 послуги прання одягу.  

Видано 141 направленя  до медичних установ. Влаштовано в стаціонар на 

лікування 15 осіб, видано гуманітарну допомогу (одяг, взуття) 75 особам,  

довідки на харчування в благодійну їдальню БФ «Карітас» видано 38 

особам. 

На базі будинку нічного перебування діє центр обліку бездомних осіб, 

який працює з 830 до 1715, завданням якого є виявлення та ведення обліку 

бездомних осіб, а також забезпечення реалізації бездомними особами прав 

та свобод, визначених законодавством України.  

За звітній період  в центр обліку звернулось 288 осіб. Надано 800 

інформаційних послуг. Взято на облік та видано посвідчення 36 особам. 
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Відновлено та налагоджено втрачені родинні та соціальні зв’язки 9 особам. 

До геріатричного пенсіонату влаштовано 2 осіб. 

Щомісяця Івано-Франківським міським центром зайнятості надається 

перелік актуальних вакансій для працевлаштування бездомних осіб.  

Завдяки комплексному  підходу  до  надання  соціальних   послуг   

бездомним особам, в залежності від їх індивідуальних потреб, 7 клієнтів  

закладу реінтегрували.   

Соціальним патрулем виявлено 165 осіб, з них: 84 особи вперше. 

Даним  особам  надан  соціальні консультації  щодо діяльності будинку 

нічного перебування  та скеровано до закладу для отримання соціальних 

послуг. Інформаційно-роз'яснювальною  роботою охоплено 815 осіб. 

Будинком нічного перебування постійно проводиться робота із 

залучення до надання соціальних послуг бездомним особам інститутів 

громадянського суспільства. Зокрема, налагоджена співпраця з 

громадськими, релігійними організаціями та приватними підприємцями , а 

саме:  

благодійним фондом «Карітас» (клієнти закладу мають  можливість 

безкоштовно харчуватися в благодійній їдальні);  

приватною пекарнею «Плюс» (щотижня безкоштовно надає хліб для 

клієнтів закладу); 

ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод» (надано продукти 

харчування  для клієнтів закладу); 

кур’єрською доставкою ТзОВ «Glovo», яка при відмові клієнтів від 

замовлення доставляє продукти харчування в Будинок нічного перебування. 

Працівниками Будинку нічного перебування регулярно проводяться 

візити до поселення ромів, також була надана гуманітарна  допомога 

продуктами харчування, засобами особистої гігієни та індивідуального 

захисту. Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції та профілактичних заходів 

з попередження захворюваності в таборі. Під час паводку  працівниками 

закладу була надана гуманітарна допомога продуктами харчування та 

одягом представникам ромської національності, які були евакуйовані з 

тимчасового поселення, розташованого на березі річки Бистриця 

Надвірнянська. Також представникам евакуйованих ромів надано 

роз’яснення про роботу Будинку нічного перебування, де вони можуть 

отримати тимчасовий притулок, гарячу їжу та гуманітарну допомогу на час 

негоди.  

Налагоджено співпрацю з комунальним підприємством «Теплий дім», 

завдяки чому було відремонтовано приміщення санпропускника для 

клієнтів закладу. 

На базі Будинку нічного перебування створено банк одягу та взуття, 

який постійно оновлюється відповідно до сезону. Також в закладі 
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функціонує бібліотека, що дає змогу  бездомним громадянам  проводити  

дозвілля за читанням книг.  

Будинком нічного перебування проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо реінтеграції бездомних та соціальної адаптації 

звільнених осіб на сторінці у соціальній мережі Facebook. Інформаційні 

буклети про послуги, які надаються будинком нічного перебування, 

розповсюджуються серед населення під час проведення соціального 

патрулювання. 
 

XІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ. 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Секретаріатом Івано-Франківської міської ради за період роботи з 

01.12.2019 р. до 15.11.2020 р. проведено ряд заходів та проєктів у рамках 

виконання функціональних завдань та посадових обов`язків, реалізації 

цільових міських програм. 

У звітний період структурні підрозділи Секретаріату Івано-

Франківської міської ради в повному обсязі виконували свої функції  та 

поставлені перед ними завдання. Секретаріатом міської ради підготовлено 

та організовано  проведення 14-ти сесій Івано-Франківської міської ради, на 

яких прийнято 432 рішення міської ради. Організовано засідання 

Погоджувальної ради. У 2020 році працівники Секретаріату міської ради 

забезпечували роботу депутатів міської ради відповідно до карантинних та 

санітарно-епідеміологічних норм. Забезпечено пряму трансляцію усіх 

пленарних засідань міської ради.  

За вказаний період працівники Секретаріату забезпечували 

організацію 17-ти засідань профільних депутатських комісій, надавали 

допомогу головам комісій у веденні їх діловодства та протоколів, зокрема: 

2 комісії з питань бюджету; 

6 комісій з питань земельних відносин; 

2 комісій з питань оренди та приватизації комунального майна; 

2 комісій  з питань підприємництва та регуляторної діяльності; 

2 комісій  з питань житлово-комунального господарства; 

3 комісії  з питань гуманітарної політики. 

Спеціалістами управління надавалась допомога головам комісій у 

скликанні засідань комісій, веденні їх діловодства та протоколів, підготовці 

питань, які виносяться на розгляд комісій, готувалися інформації разом із 

відділами та управління виконкому. 

Публічність Івано-Франківської міської ради забезпечується 

реалізацією Секретаріатом міської ради усіх механізмів відкритості та 

прозорості у діяльності ради. Усю діяльність міської ради працівники 

Секретаріату висвітлюють на офіційному вебсайті міської ради 

http://www.mrada.if.ua. Це зручний та багатофункціональний портал, який 
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дозволяє мешканцям міста віднайти вичерпну інформацію про діяльність 

депутатів, засідання депутатських комісій, роботу депутатських груп та 

фракцій. На вебсайті розміщується уся поточна інформація про перебіг 

подій та заходи Івано-Франківської міської ради. За період з 01.12.2019 р. до 

16.11.2020 р. на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднено 

інформацію про роботу ради, зокрема: 

451 інформаційних повідомлень про роботу ради, депутатів ради, 

постійних комісій, депутатських груп та фракцій; 

38 анонсів про події в Івано-Франківській міській раді та місті Івано-

Франківську; 

14 протоколів пленарних засідань Івано-Франківської міської ради. 

Також працівниками Секретаріату забезпечено функціонування та 

наповнення офіційної сторінки Івано-Франківської міської ради в 

соціальній мережі «Фacеbook». Сьогодні офіційна сторінка Івано-

Франківської міської ради у соціальній мережі https://www.facebook.com 

налічує майже 7 тис. читачів. Також працівники Секретаріату забезпечують 

функціонування офіційних сторінок міської ради соціальній мережі 

https://www.instagram.com та на окремому каналі мережі 

https://www.youtube.com. Забезпечено зв’язки із засобами масової 

інформації та сприяння їм у висвітленні питань роботи ради, депутатів 

міської ради, постійних комісій, депутатських груп та фракцій. Також 

працівниками забезпечено оприлюднення проєктів рішень міської ради на 

сайті ради та опублікування прийнятих рішень міської ради на сторінках 

газети «Західний кур’єр». 

Секретаріатом готувалися проєкти рішень, які виносилися на розгляд 

сесій міської ради та доопрацьовувалися рішення прийняті міською радою. 

Працівники Секретаріату здійснюють контроль за виконанням рішень 

Івано-Франківської міської ради. На контролі знаходиться: 

137  рішення міської ради; 

 21   депутатський запит; 

18   протокольних доручень сесій міської ради.  

Контроль ведеться в Програмі електронного реєстру нормативних 

актів «Діловод». Ведеться реєстрація  інформації з відділів, управлінь 

виконкому, підприємств та установ міста, звернень від юридичних  та 

фізичних осіб  (175) документів. 

Секретаріат ради організовував роботу секретаря міської ради, а саме:  

прийом громадян секретарем міської ради -  організовано та 

проведено прийоми кожного другого вівторок місяця; 

робочі наради у секретаря міської ради  із підпорядкованими 

структурними підрозділами. 

Секретаріатом проводиться робота щодо обслуговування електронної 

системи голосування «Віче» для депутатів Івано-Франківської міської ради. 

Забезпечено оприлюднення результатів голосувань депутатів міської ради 
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на пленарних засіданнях згідно даних електронної системи голосування 

«Віче». 

У структурному підрозділі формується електронна база проєктів 

рішень та рішень міської ради та подається для розміщення на сайті міської 

ради  (www.mrada.if.ua) 

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» відділом 

було опрацьовано та надано відповіді на 18  інформаційних запитів. 

Постійно підтримуються контакти з іншими міськими радами 

обласних центрів України. 

Здійснено постійний моніторинг змін до законодавства України, 

зокрема з питань місцевого самоврядування. Проводилася навчально-

роз’яснювальна робота для помічників-депутатів міської ради, 

зареєстровано та видано 16 посвідчень помічникам-консультантам. 

Спільно з Івано-Франківським регіональним відділенням Асоціації 

міст України організовано два засідання секції секретарів місцевих рад.     

 

1. Удосконалення зв’язків міської ради з громадськістю 

Здійснено заходи, спрямовані на розширення та удосконалення 

зв'язків міської ради з громадськістю. Забезпечено проведення Міського 

конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства. Проведено 5 навчальних семінарів для 

учасників конкурсу; прийнято та опрацьовано 120 проєктних заявок у 

таких номінаціях та визначено переможців: 

«Проєкти громадських та благодійних організацій» - 15, переможці - 

12; 

«Проєкти громадських та благодійних організацій при закладах та 

установах культури» - 3, переможці – 3; 

«Проєкти громадських та благодійних організацій при дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» - 35, переможці - 

32; 

«Проєкти ОСББ, ЖБК, БК» - 63, переможці – 50; 

«Проєкти сільських рад сіл Крихівці, Вовчинець, Микитинці, 

Угорники, Хриплин - 4, переможці - 4. 

Організовано засідання конкурсної комісії, здійснено нагородження 

переможців конкурсу, здійснено консультування переможців міського 

конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства. 

З метою максимального висвітленні інформації про перебіг конкурсу 

та реалізацію проєктів переможців конкурсу Секретаріатом міської ради 

створено окрему інтернет-платформу «www.konkurs.mrada.if.ua». На веб-

сайті відображено всю інформацію про умови конкурсу, кошти які 

виділяються міською радою на співфінансування проєктів та інформацію 
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про реалізацію самих проєктів з інтерактивною картою кожного проєкту в 

масштабах міста. 

В рамках реалізації програми «Івано-Франківськ – місто героїв» 

відкрито 14 анотаційних пам`ятних дощок. Здійснювалась робота з 

наповнення сайту «www.geroi.if.ua». В рамках програми здійснено випуск 

та презентацію книги «Івано-Франківськ – місто героїв». Міську програму 

«Івано-Франківськ – місто героїв» у 2020 році працівниками Секретаріату 

міської ради подано на Всеукраїнський конкурс кращих практик місцевого 

самоврядування під егідою Міністерства розвитку громад та територій 

України, у якому здобуто ІІ місце. 

Традиційно впродовж 5 років реалізується програма «Бюджет участі». 

Цього року виділено 15 млн грн на реалізацію проєктів. Класифікація цього 

року передбачала поділ проєктів на великі – 40% (до 300 тис. грн) та малі – 

60% (до 100 тис. грн). Крім того, поділ був також на «Освітні» - 40% та 

«Інші» - 60%. Головна особливості цього року - нова категорія «Ремонт 

малих вулиць» (до 1200 метрів квадратних), на яку було виділено 10 млн грн 

від загальної суми. Загалом до голосування було допущено 303 проекти. 

Переможцями стали 46 проектів: 8 ремонт малих вулиць, 7 великих та 31 

малий. Традиційно переможців визначали шляхом голосування. Вся 

актуальна інформація про програму та реалізацію проектів можна знайти на 

сайті https://bu.mvk.if.ua/ та на сторінці програми у ФБ 

https://www.facebook.com/101662814626437. 

 

2. Реалізація міських програм та проєктів для залучення молоді 

Секретаріат міської ради за звітний період втілив ряд проєктів з 

метою залучення молоді міста до управління містом. Здійснювався набір 

кандидатів на стажування у структурних підрозділах Івано-Франківської 

міської ради молодих людей за проєктом «Молодь і влада».  

Забезпечено функціонування веб-сайту «Електронні петиції до влади 

міста Івано-Франківська. 

Працівники структурних підрозділів Секретаріату міської ради 

брали активну участь у міських громадських заходах з відзначення 

державних свят та вшанування пам’ятних дат. 

 

 

XІІІ. ВІДКРИТІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ ТА 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

 

Івано-Франківськ ось вже який рік залишається незмінним лідером за 

результатами моніторингу публічності міст України, відкритості діяльності 

влади. Так, за результатами моніторингу правового регулювання 

інструментів місцевої демократії в органах місцевого самоврядування, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbu.mvk.if.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2S0mjucTFNwU4ArsoWgPFYbZoLOOQ9Z8eiUkfSZQ_0c6yGBqae5CxZvzY&h=AT0F87ndpsJuA8O89CvLNsbN_vfBBDlQpLCgQY9hosZ7ex_txSw2AWnSXDJDDHTe_ke3ZgkAhDajgvFQ2cfqW2TfJ6-f1J3T-16Eo7YU6aCeLV4ivCzlfVP6axyf14os6u1J6Q
https://www.facebook.com/101662814626437
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Івано-Франківськ увійшов в першу трійку міст. Експерти оцінили практику 

впровадження інструментів місцевої демократії, які забезпечують 

процедури залучення мешканців до планування й ухвалення рішень, 

прозорість діяльності, підзвітність органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Дослідження проводилось серед 16 міст-партнерів 

Проекту ПРОМІС на замовлення проекту міжнародної технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку міст», що впроваджений Федерацією 

канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства 

міжнародних справ Канади. 

П’ятий   рік поспіль місто стає переможцем щорічного конкурсу 

«Кращі практики місцевого самоврядування», який організовує 

Мінрегіонбуд спільно з Офісом Ради Європи в Україні. Цьогоріч ми здобули 

перше місце - за практику «Інноваційні технології та STEM-проєкт у Центрі 

освітніх інновацій: розроблення, впровадження, та перспективи розвитку в 

умовах Нової української школи» та друге місце - за практику «Івано-

Франківськ - місто Героїв». 

Місто Івано-Франківськ - переможець конкурсу «Дієва Громада» від 

Міністерства цифрової трансформації України. 19 жовтня відбулося 

онлайн-оголошення результатів конкурсу «Дієва громада» та нагородження 

переможців на офіційному веб-сайті конкурсу: https://hromada.diia.gov.ua. 

Більше 700 громад, міст та муніципалітетів зареєструвалися для участі 

у конкурсі, та ознайомили експертну раду зі своїми досягненнями. Місто 

Івано-Франківськ переможець конкурсу в номінації “Цифрове інклюзивне 

рішення”. 

Конкурс «Дієва Громада» є першим етапом оцінки цифрової 

трансформації міст та областей задля написання майбутньої стратегії 

цифрової трансформації регіонів. Сприяючи створенню інструментів 

цифровізації, міста та громади надають рівний доступ громадян до 

електронних послуг, е-демократії, розвитку смарт сіті, підвищують 

ефективність роботи влади, зберігають гроші платників податків та 

підвищують цифрові навички населення та посадових осіб органів 

місцевого самоврядування. 

Конкурс проводився Міністерством Цифрової Трансформації України 

у співпраці із Програмою «Електронне урядування задля підзвітності влади 

та участі громади» (EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа та 

Фондом Innovabridge за підтримки Швейцарії. 

Завданнями конкурсу було дослідити та порівняти поточний рівень 

готовності до цифровізації муніципалітетів України, надати поштовх до 

цифровізації громад та областей, створити мережу муніципалітетів — 

цифрових лідерів, стати частиною спільноти Дієвих громад, які будуть 

цифровими лідерами України, поділитися успішними практиками з іншими 

громадами, взяти участь у написанні Національної стратегії цифровізації. 
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1. Створення Івано-Франківської міської територіальної 

громади  

 

Здійснено ряд заходів з опрацювання питання  об’єднання громад 

навколишніх сіл  з центром в м.Івано-Франківську.  

22.05.2020р. прийняте рішення міської ради  про добровільне 

приєднання Узинської та Братковецької сільських територіальних громад до 

Івано-Франківської міської територіальної громади. 

Також в 2020р. надано згоду на добровільне приєднання 

Тисменичанської, Радчанської, Каміннецької, Чукалівської, Липівської 

територіальних громад до Івано-Франківської міської територіальної 

громади. 

Відкрито територіальні підрозділи ЦНАПу в селах Івано-

Франківської міської  територіальної громади: 

12.02.2020 р. – в с.Черніїв; 

23.02.2020 р. - в с.Підлужжя; 

30.08.2020 р. - в с. Березівка та с.Підпечери. 

Територіальні підрозділи оснащені оргтехнікою, спеціалізованим 

програмним забезпеченням та всіма необхідними умовами для надання 

якісних адміністративних послуг. 

9.10.2020 р., в річницю створення Івано-Франківської об’єднаної 

громади, у Добровлянах та Колодіївці за участю міського голови 

Р.Марцінківа відкрито віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП  м. 

Івано-Франківська. У віддалених робочих місцях адміністратора ЦНАП 

доступні всі адміністративні послуги, окрім реєстрації нерухомості та 

бізнесу, оформлення біометричних документів та посвідчення водія. 

Створено  робочу групу щодо співпраці з старостинськими округами 

з економічних питань. Здійснюється актуалізація Стратегії розвитку Івано-

Франківської міської  громади з врахуванням інтересів приєднаних 

сільських територіальних громад.   

 

2. Організація проведення місцевих виборів 

Впродовж звітного періоду здійснено великий обсяг робіт з 

підготовки проведення місцевих виборів. Підготовлено розпорядження 

міського голови  №332-р від 28.08.2020р. «Про відведення місць для 

розміщення матеріалів передвиборної агітації», №362-р від 23.09.2020р. 

«Про заходи з підготовки до проведення місцевих виборів», №417-р від 

16.10.2020р. «Про здійснення протиепідемічних заходів під час організації 

та проведення місцевих виборів». 

Успішно вирішувались питання щодо матеріально-технічного 

забезпечення 125 постійних та спеціальних виборчих дільниць, з яких: 

70 в/д розміщені у закладах підпорядкованих Департаменту освіти і 

науки; 
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19 в/д – у закладах культури міста і сіл;  

14 в/д – у лікувальних закладах (з них 3 міські); 

12 в/д – у вищих навчальних закладах; 

10 в/д – у закладах різного підпорядкування.  

З метою забезпечення рівних можливостей всіх громадян взяти участь 

у місцевих виборах головний офіс ЦНАП м.Івано-Франківська 

(вул.Незалежності, 9) здійснював видачу результатів послуг 24-25 жовтня 

2020 року (субота та неділя): 

реєстрації місця проживання; 

зняття з реєстрації місця проживання; 

вклеювання фото у паспорт громадянина України по досягненню 25-

ти чи 45-ти річного віку; 

видача паспорта громадянина України у формі ID-картки. 

З метою підготовки достовірних списків виборців постійно 

проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення міста 

щодо їх виборчих прав шляхом надання інтерв’ю телеканалам, здійснення 

публікації на офіційних сайтах міста та  міської ради, офіційній сторінці 

Івано-Франківської міської ради у соціальній мережі “Фейсбук”, тощо. 

В базу даних Державного реєстру виборців внесено 189135  виборців,  

в тому числі: 

мають виборчу адресу – 183373  виборців; 

без виборчої адреси (вибули) - 5762 виборців; 

скасовано громадянство - 22 виборцю; 

недієздатні - 178 виборців; 

нездатні самостійно пересуватися - 837 виборців; 

Зареєстровано: 628 вулиць та 13707 будинків. 

Питання підготовки до виборів регулярно заслуховувалось на 

оперативних нарадах у міського голови, дано відповідні доручення 

керівникам виконавчих органів щодо впорядкування прилеглих до 

виборчих дільниць територій, їх освітлення. Територіальна виборча комісія, 

спостерігачі  відзначили високу організацію проведення  виборів. 

   

3. Якісні послуги для мешканців міста 

Вагомий вклад у розвиток демократії у м. Івано-Франківську 

забезпечує функціонування Центру надання адміністративних послуг.  

Впродовж 2020 року управління адміністративних послуг (Центр 

надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська) працювало над 

організацією надання адміністративних послуг, спрощенням дозвільних 

процедур та вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Станом на 15.11.2020 року у Центрі надання адміністративних послуг 

надається 300 адміністративних та дозвільно-погоджувальних послуг. 

Загальна кількість послуг, наданих в управлінні адміністративних послуг, 
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станом на 15.11.2020 року становить 97 790. Також надано 32 487 

консультацій. 

За звітний період прийнято 3 840 вхідних пакетів документів для 

оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, 3 321 

вхідний пакет документів для оформлення паспортів громадянина України 

у формі ID-картки. 

За звітний період в Центрі надання адміністративних послуг прийнято 

816 документів на оформлення свідоцтва про народження дитини (в т.ч. за 

допомогою комплексної послуги «єМалятко»- 625). Отримавши свідоцтво 

про народження дитини, її батьки, при наявності всіх документів, можуть 

зареєструвати місце проживання новонародженого, зареєструвати до 

дошкільного навчального закладу, отримати статус багатодітної сім’ї.  

З метою комфортного, максимально простого отримання послуг, 

пов’язаних з народженням дитини, та за мінімальну кількість часу, з 7 

травня 2020 року ЦНАП м.Івано-Франківська почав реалізацію комплексної 

послуги «єМалятко». 

Відтепер, замість того, щоб подавати документи у кілька установ, 

батьки мають змогу за однією заявою у ЦНАП м. Івано-Франківська 

отримати набір послуг, що супроводжують народження дитини. Зокрема: 

державна реєстрація народження дитини; 

реєстрація місця проживання дитини (в процесі реалізації); 

призначення допомоги при народженні дитини; 

реєстрація в демографічному реєстрі; 

визначення походження народження дитини (якщо батьки не 

перебувають у зареєстрованому шлюбі); 

реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; 

внесення даних дитини до реєстру пацієнтів. 

За даний час у Центрі надання адміністративних послуг м. Івано-

Франківська оформлено 838 посвідчень водія та зареєстровано 40 

транспортних засобів. 

За звітний період Департаментом освіти і науки зареєстровано та 

перереєстровано 3 371 дитина в дитячі садочки міста Івано-Франківська. 

З метою забезпечення доступності громадян для отримання 

адміністративних послуг у Івано-Франківській міській раді прийнято 

розпорядження міського голови «Про надання послуги «Мобільний 

адміністратор». За місцем проживання суб’єктів звернення з обмеженими 

можливостями, які обмежені у пересуванні, надано 105 адміністративних 

послуг.  

У зв’язку з карантином через COVID-19 надання послуг за допомогою 

сервісу «Мобільний адміністратор» тимчасово призупинено.  

Вирішення питань соціального захисту та підтримки демобілізованих 

учасників АТО є одним із першочергових завдань. В Центрі надання 

адміністративних послуг м. Івано-Франківська учасники АТО можуть стати 

на квартирний облік та облік громадян, які бажають отримати земельну 



119 

 

ділянку під індивідуальне будівництво. При цьому адміністратори роблять 

безкоштовно копії належних документів та замовляють довідки для 

оформлення даних послуг.  

Мешканці міста Івано-Франківська можуть замовити послуги в 

режимі онлайн на сайті www.cnap.if.ua (розділ «Електронні послуги») без 

відвідування Центру надання адміністративних послуг м. Івано-

Франківська. Результат послуги замовники отримують особисто у Центрі 

надання адміністративних послуг після отримання смс-повідомлення про 

виконання та пред’явлення документа, що посвідчує особу.  

На даний час мешканцям міста Івано-Франківська доступно 34 

адміністративні послуги, які надаються структурними підрозділами 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Додатково на сайті 

ЦНАПу доступний сервіс «Державні послуги», де можна замовити 33 

адміністративні послуги. Ідентифікація клієнта здійснюється за 

технологіями BankID, ЕЦП та MobileID. Також дані послуги доступні на 

порталі державних послуг https://e-gov.org.ua. За звітний період надано 8 952 

онлайн послуг. 

Продовжує функціонувати інформаційно-консультаційний пункт для 

іноземців, відкритий у рамках реалізації проєкту «Покращення надання 

адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом 

створення мережі центрів надання адміністративних послуг та розвитку 

співпраці Луцького Центру надання адміністративних послуг, Івано-

Франківського Центру надання адміністративних послуг та Люблінського 

Бюро обслуговування мешканців» за фінансової підтримки Європейського 

Союзу. За звітний період до ЦНАП м. Івано-Франківська звернувся 251 

іноземний громадянин для отримання адміністративних та дозвільно-

погоджувальних послуг (реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації 

місця проживання, реєстрація бізнесу, загальна інформація). 

Відповідно до розпорядження міського голови від 15.01.2018р.  № 14-

р. «Про особистий прийом громадян керівниками структурних підрозділів 

Івано-Франківської міської ради в Центрі надання адміністративних послуг 

м. Івано-Франківська» з 14.00 год. до 17.00 год. у Центрі надання 

адміністративних послуг здійснюється прийом громадян керівниками 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. У зв’язку з 

карантином через COVID-19 особистий прийом громадян керівниками 

структурних підрозділів Івано-Франківської міської ради в Центрі надання 

адміністративних послуг тимчасово призупинено. 

За звітний період (в час коли дозволяла епідеміологічна ситуація) на 

особистому прийомі побувало 374 мешканців міста, зокрема до керівництва 

департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою звернулася 

34 особи, до служби у справах дітей – 20 осіб, до управління архітектури, 

дизайну та містобудівної діяльності – 187 осіб, до департаменту 

комунальних ресурсів – 58 осіб, до управління з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю – 75 осіб. 
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В Центрі надання адміністративних послуг та його територіальних 

підрозділах сплату адміністративного збору за надання платних 

адміністративних послуг можна здійснювати безпосередньо під час 

прийому за допомогою POS-терміналів, які встановлені на робочому столі 

кожного адміністратора та підтримують технологію PayPass.  

З грудня 2019 року Центром надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська проведені технічні роботи щодо підключення до 

порталу «ДіЯ», системи онлайн моніторингу якості надання 

адміністративних послуг. Завдяки такому моніторингу є можливим 

оптимізація надання адміністративних послуг, зменшення переліку 

документів для отримання послуг, скасування дублюючих чи неактуальних 

послуг, а також прийняття зважених рішень органами влади щодо 

покращення надання послуг громадянам. 

ЦНАП м.Івано-Франківська один з перших в Україні долучився до 

роботи з Міністерством цифрової трансформації України, надав згоду на 

участь в проєкті та інтегрував своє програмне забезпечення відповідно до 

встановлених вимог адміністратора системи. 

Із 28 травня 2020 р. ЦНАП м. Івано-Франківська приєднався до 

реалізації експериментального проєкту ID-14. Відтепер, особі віком від 14 

до 18 років доступна послуга оформлення і видачі паспорта громадянина 

України з безконтактним електронним носієм з одночасною реєстрацією у 

Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. 

З метою наближення соціальних послуг до людей, оперативного 

сприяння зайнятості населення, надання інформаційної підтримки 

відвідувачам ЦНАП, спрямованої на якнайшвидший пошук роботи для 

безробітних та підбір працівників для роботодавців 11 лютого 2020 року між 

міським головою Івано-Франківська Р.Марцінківим та міським центром 

зайнятості підписано узгоджене рішення щодо роботи фахівця центру 

занятості в територіальних підрозділах ЦНАП м. Івано-Франківська. До 

працівника державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні 

можуть звертатися усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце 

роботи, працевлаштуватися за сумісництвом. 

За звітний період надано 9233 адміністративних послуг з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно на загальну суму 1 202 479 грн. 

Відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців проведено 10972 реєстраційні дії, в т.ч. 2156 дій – за принципом 

екстериторіальності, та видано 139 витягів з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб-підприємців та громадських формувань. За державну 

реєстрацію за цей період до міського бюджету надійшло 865104  грн. 

адміністративного збору. Відділом з питань реєстрації місця проживання, 

зняття з реєстрації місця проживання та ведення реєстру територіальної 

громади міста Івано-Франківська надано 40 187 адміністративних послуг, з 

них:  

реєстрація місця проживання/перебування – 10 423; 
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зняття з реєстрації місця проживання/перебування – 11 291; 

оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання – 6 

511; 

внесення відомостей до Муніципального реєстру м. Івано-

Франківська – 11 962. 

Отримано сплаченого адміністративного збору на суму 255 219,31 

грн. 

При наданні реєстраційних послуг вдалось значно збільшити кількість 

прийому громадян завдяки функціонуванню Муніципального реєстру м. 

Івано-Франківська. Проводиться реєстрація/зняття з реєстрації місця 

проживання мешканців сіл Черніїв, Підлужжя, Березівка, Колодіївка, 

Підпечери, Добровляни, Узин та Братківці, які приєднані до територіальної 

громади міста Івано-Франківська, розпочато роботу зі створення єдиної бази 

даних мешканців Івано-Франківської ОТГ. Покращено умови для надання 

адміністративних послуг, зокрема, встановлено сканери ІD-карток, 

удосконалено прийом громадян шляхом отримання електронних копій 

документів з нормативно-правової бази Івано-Франківської міської ради, 

архівних установ, органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Використовуються платіжні POS-термінали, за допомогою яких 

проводиться оплата адміністративного збору безпосередньо при прийомі 

документів. Згідно з договором про співпрацю, укладеним між ДП «НАІС» 

та Івано-Франківською міською радою, проводиться державна реєстрація 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі документів, 

поданих в електронній формі в межах України та за допомогою Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія». Такі 

нововведення дозволяють значно спростити та прискорити надання 

реєстраційних послуг. 

 

4. Діалог з громадою, організація розгляду звернень та 

публічних запитів 
 

За звітний період отримано 6 117 звернень громадян. З них: письмових 

– 5 456 (89,2%), скарг – 117 (1,9%) пропозицій – 11 (0,2%), електронних 

звернень – 364 (6%), усних – 169 (2,7 %). 

Найбільше громадяни зверталися з питань: соціального захисту від 

загальної кількості – 2601 (42,5,%), комунального господарства – 1234 

(20,2%), охорони здоров'я – 153 (2,5%), архітектури, дизайну та 

містобудівної діяльності – 182 (3%), житлової політики – 191 (3,1%), 

земельних відносин – 211 (3,4%), транспорту та зв’язку – 207 (3,4%), освіти 

– 52 (0,8%), фінансової політики – 12 (0,2%), забезпечення дотримання 

законності та охорони правопорядку – 20 (0,3%), праці і заробітної плати – 

32 (0,5%), архіву – 14 (0,2%), культури – 14 (0,3%), тощо. 
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Від загальної кількості пропозицій, заяв та скарг 5359 (87,6%) 

звернень вирішено позитивно на користь громадян, роз’яснено 588 (9,6%) 

звернень, відмовлено 147 (2,4 %) і на контролі 23 (0,4%) звернення.  

Виконавчим комітетом міської ради розглянуто 428 (7%) колективних 

звернень, повторних 93 (1,5%) та 761 (12,4%) дублетних звернень. 

Найбільше їх отримано з питань житлово-комунального господарства, 

земельних відносин, державного архітектурно-будівельного контролю.  

У звітному періоді до виконавчого комітету міської ради надійшло 

898 (14,7%) депутатських звернень громадян. 104 (1.7%) від загальної 

кількості) звернення надійшло до виконавчого комітету міської ради від 

депутатів, а саме: від народних депутатів України – 15 звернень, депутатів 

місцевих рад – 89 звернень. 

988 звернень (16,3%) отримано від пільгових категорій населення – 

учасників війни та бойових дій, осіб, які потерпіли від аварії на ЧАЕС, 

одиноких матерів, інвалідів, учасників АТО. Пріоритетними залишаються 

питання надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, 

призначення житлових субсидій, а також надання допомоги на забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених громадян з тимчасово окупованої 

території.  

У звітному періоді на особистому прийомі у керівництва виконавчого 

комітету міської ради побувало 169 осіб. Основні питання, з якими містяни 

зверталися на особистих прийомах: комунального господарства – 24,9%, 

соціальної політики – 23,1%, земельних відносин – 12,4%, питання 

архітектури, дизайну та містобудівної діяльності – 11,8%, житлової 

політики – 10,7%, питань транспорту – 5% та інші. 

За підсумками особистих прийомів громадян керівництвом 

виконавчого комітету міської ради підготовлено 17 інформацій на 

офіційний сайт міста. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Указу Президента України від 05.05.2011 року № 54 «Про забезпечення 

органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», 

розпорядження міського голови від 26.02.2018 року № 78-р «Про заходи 

щодо забезпечення доступу до публічної інформації» забезпечено 

реєстрацію, облік, систематизацію та своєчасне надання відповідей на 

запити від фізичних осіб. Так, за звітний період отримано 680 

інформаційних запитів від фізичних осіб, з них: 354 (52,2%) через Інтернет-

приймальню, 326 (47,9%) інформаційних запитів надійшло поштою. 

Найбільш запитувані інформації: щодо тарифів на пасажирські перевезення; 

щодо надання копій рішень міської ради та виконавчого комітету міської 

ради, розпоряджень міського голови, щодо фінансування шкіл, з приводу 

заробітної плати працівників виконавчих органів міської ради та інші.  

З метою впровадження шляхів спрощення доступу громадян та 

юридичних осіб до інформації про діяльність посадових осіб місцевого 
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самоврядування функціонує «Інтернет-приймальня». Її послугами 

скористались 364 (6%) громадяни. 

 

5. Електронний уряд міської влади: інноваційні методи роботи 

В звітному періоді впроваджено проекти: 

Місцезнаходження громадського транспорту. Відкриті дані. 

В місті Івано-Франківську запроваджено автоматизовану систему 

диспетчерського управління, на транспорті встановлені GPS-трекери 

(система глобального позиціонування), існує система диспетчеризації. Ці 

системи, трекери наповнені і генерують масиви даних. Вони є важливими 

як для місцевої влади, щоб контролювати, аналізувати громадський 

транспорт, приймати рішення, так і для громадськості та бізнесу. 

Доступ до цих даних безоплатний, дані оновлюються у форматі 

відкритих даних, тобто вони є у відкритому доступі в Інтернеті, придатні 

для автоматизованої обробки електронними засобами, можливі для 

повторного використання, в тому числі з комерційною метою. Транспортні 

дані відповідають загальнодоступному стандарту (специфікація GTFS 

(General Transit Feed Specification), що дозволяє використовувати ці дані для 

створення мап, плануванні маршрутів та інших сервісів.  

Оприлюднено транспортні дані: 

унікальний ідентифікатор транспортного засобу; 

поточні координати; 

дата і час заміру даних; 

моментальна швидкість та азимут; 

маршрут, на якому працює транспортний засіб (ТЗ). 

Цінність відкриття доступу до транспортних даних в тому, що вони 

дають можливість створювати нові сервіси, розробки, це зекономлений час 

для планування подорожей, поїздок, це прибуток для комерційних додатків 

та розробників. 

«Метеобезпека» м. Івано-Франківська(http://weather.mvk.if.ua/) 

На території міста встановлено метеорологічні станції, які кожну 

хвилину збирають метеодані і одразу ж передають на сервер. Вони стежать 

за температурою, вологістю повітря, атмосферним тиском, напрямом і 

силою вітру, точкою роси, кількістю опадів, кількістю ультрафіолетового 

випромінювання та ін. 

Актуальні метеодані незамінні для підвищення безпеки та вчасної 

реакції служб з надзвичайних ситуацій, адже майже кожного року в травні-

червні у місті стаються повені та буревії. Після завершення всіх 

налаштувань, метеостанція майже миттєво передає інформацію у службу 

оперативного реагування та міську службу з надзвичайних ситуацій. 

Тобто навіть в нічний час при загрозі буревію чи підвищеній кількості 

опадів, що може викликати повінь чи затоплення, буде відправлений сигнал 

тривоги відповідним службам. І вони будуть напоготові. 



124 

 

Ближчим часом планується встановлення безконтактних датчиків 

рівня води на Бистриці Солотвинські та Бистриці Надвірнянській у м. Івано-

Франківську. 

Івано-Франківська міська рада – перша в Україні впроваджує такий 

проект з метеобезпеки. Сподіваємося, він допоможе нам зробити життя в 

місті ще безпечнішим та кращим. 

Персональний кабінет мешканця Івано-Франківська 

(https://my.cnap.if.ua/) 

Оновлено персональний кабінет мешканця з додаванням нових 

функцій та додавання нових електронних послуг для отримання в 

електронному вигляді. 

Електронний персональний кабінет надає унікальну можливість 

користувачу за допомогою електронної ідентифікації скористатись такими 

сервісами: 

«попередній запис на прийом» - можливість записатися на прийом до 

адміністратора, державного адміністратора чи державного реєстратора на 

зручний для себе день та час з вибором днів на два тижні наперед; 

«код зворотного зв'язку» - кожен відвідувач при отриманні 

адміністративної чи дозвільної послуги отримує супровідну картку з кодом 

зворотного зв’язку і на сайті ЦНАП може перевірити стан виконання 

адміністративної чи дозвільної послуги у режимі реального часу; 

«онлайн консультація» - сервіс офіційного сайту Центру надання 

адміністративних послуг, за допомогою якого мешканці міста в режимі 

реального часу можуть консультуватись з питань надання адміністративних 

чи дозвільних послуг в режимі чат-зв'язку, без відвідування Центру. Якісно 

надана консультація є важливою складовою подальшого отримання 

адміністративної чи дозвільної послуги; 

перевірити стан черги у ЦНАП; 

завантажити результати адміністративних та дозвільних послуг; 

надання адміністративних послуг в режимі онлайн за технологією 

Bank ID. 

Система обміну даними ЦНАП з серверами Мінцифризації. 

Розроблено систему API для надання даних, щодо адміністартивних 

послуг ЦНАП для серверного обладання Мінцифризації. Це дало змогу 

налагодити обмін важливою інформацією та інформування мешканців з 

допомогою застосунку «Дія». 

Система реєстрації та оприлюднення проектів нормативних актів. 

Розроблена та запроваджкується система подання, реєстрації та 

оприлюднення проектів нормативних актів з допомогою системи 

електронного документообігу. Розроблено та внесено зміни на сайт 

нормативних актів міської ради для відображення проектів нормативних 

актів, протоколів та порядків денних засідань. 

СЕД. Універсам послуг. 
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Розгорнуто мережу системи електронного документообігу с. 

Березівка, с.Черніїв, с. Колодіївка, с.Добровляни, с.Підлужжя, с.Підпечери. 

Також влаштовано робочі місця та підключено до системи надання 

послуг територіальні підрозділи ЦНАП в даних селах. 

Громадяни міста, громадські експерти, фахівці різних галузей активно 

використовують новітні розумні міські системи в смартфонах чи інших 

мобільних пристроях. Поєднання систем та даних з фізичною 

інфраструктурою та службами скорочують витрати та підвищують стійкість 

системи управління містом. 

 

6. Діяльність служби оперативного реагування «1580»  

Станом на 15 листопада 2020р., за поточний рік,  служба оперативного 

реагування здійснила, згідно Закону України «Про звернення громадян», 

прийом та належний облік 30814 звернень громадян, що на 1614 звернень 

більше ніж за аналогічний період 2018-2019р.,  з них  325 інтернет-звернень, 

а також  близько  8000 звернень в соціальній мережі «Фейсбук», де 

налічується близько 3330 учасників з повним відображенням у них суті 

проблем.  

       З усіх питань  можна виділити топ – 10 категорій: 

ТОП Категорія питання (звернення) Кількість звернень 

1. Теплопостачання  2063 

2. Пожежа 
                                                   

595 

3. Електропостачання 
                                                   

240 

4. Громадський транспорт  321 

5. Ліфт житлового будинку  402 

6.  
Водопостачання і 

водовідведення 

 
320 

7. 
Проблеми з порядком на 

прибудинковій території 

 
220 

8. Газопостачання  161 

9. Інженерні мережі  316 

10 Інші питання  13723 

Всього по ТОП 10 категорій питань 17091 

Всього  
                                                              

30814 

 

Станом на 15.11.20р. на розгляді знаходяться  215 звернень громадян. 
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Упродовж звітного періоду систематично організовувалося 

оперативне реагування на пропозиції, зауваження та скарги населення, які 

стосуються сфери обслуговування різних сторін соціально-економічного 

життя міста. 90% звернень задоволено впродовж трьох діб. 

Виконання звернень контролюють самі мешканці. Згідно з програмою 

здійснюється вибірковий автодозвін, СМС-повідомлення для оцінки якості 

виконання робіт. Система опрацьовує зібрані дані та надає їх на 

доопрацювання при негативній оцінці – тобто, звернення направляється на 

повторний розгляд. Є можливість звернення через інтернет або з соціальних 

мереж подавати з наявними фото, що прискорює їх пошук і виконання.  

Також систематично вибірково проводиться  перевірка виконання 

окремих звернень в телефонному режимі, по результатах перевірки 

проводиться аналіз інформації. Про недоліки в роботі підприємств, 

недотримання термінів виконання щоденно інформує  керівництво 

виконкому. Всі проблемні питання щотижня виносятся на оперативну 

нараду у міського голови і профільних заступників. .  

Щоденно контролюється розміщення повідомлень та їх достовірність 

на інформаційному порталі  1580.if.ua. від усіх підприємств для спрощення 

доступу мешканців до інформації про життєдіяльність міста, зокрема є 

можливість створення особистого кабінету. Всі оголошення наявні в 

текстовому варіанті, а також на карті міста, що спрощує користування 

порталом для користувачів порталу. Також надаються терміни виконання 

всіх запланованих або аварійних робіт. 

 В мережі  «Facebook» на сторінці нашої служби щодня публікується 

інформація про всі відключення в наданні послуг комунальними службами, 

про зміни в роботі транспорту і інформаційні оголошення. Також в мережі 

цілодобово спілкуємося з мешканцями та іншими міськими службами, що 

допомагає прискоренню вирішення проблемних питань. Є можливість 

реєструвати звернення в програмному  забезпеченні «Visual Servis» з 

наявними фото, які надаються мешканцями. Також планується формат 

відповіді виконавцями  у форматі «було – стало» з фотофіксацією 

проведених робіт.  

Спеціалісти служби оперативного реагування цілодобово здійснюють 

спостереження в онлайн режимі  за ситуацією в місті за допомогою  180 

відеокамер у різних мікрорайонах міста.  

За розпорядженням міського голови або голови міської комісії  з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, 

працівники служби здійснюють оповіщення міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, міської 

евакуаційної комісії, міських спеціалізованих служб цивільного захисту. 

Щодня о 10.00 год. і 16.00 год. проводиться перевірка роботи системи, про 

що робиться відповідний запис в журналі, щотижня проводиться перевірка 

системи гучномовців в місті. В даний час планується часткова заміна 

обладнання, тому тимчасово система працює не в повному обсязі. 



127 

 

 

7. Організація ефективної діяльності виконавчого комітету 

Ефективність управління містом у сучасних умовах значною мірою 

залежить від можливості оперативного створення електронних документів, 

контролю за їх виконанням, збереження, пошуку і використання.  

Так, у звітному періоді документообіг в цілому становив 17705 

документів, а саме поступило 6320 вхідної кореспонденції, 995 – вихідної.  

Проведено 10 засідань сесій міської ради, на яких прийнято 301 

рішення та оформлено 12 протокольних доручень; 51 засідання виконавчого 

комітету, де було прийнято 1196 рішень та оформлено 6 протокольних 

доручень.  

Міським головою видано 475 розпоряджень.  

Надано 8418 витягів з рішень міської ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови, первинних матеріалів до них та інших 

документів. 

Міським архівним відділом на постійне зберігання прийнято 622 

справи від установ та організацій. Від 27 установ і організацій у зв’язку з 

припиненням діяльності прийнято 742 справи.  

Забезпечено належні умови зберігання архівних справ, загалом в 

архівному відділі на зберіганні знаходиться 16956 одиниць справ постійного 

зберігання та 18283 одиниці справ з кадрових питань.  

 

8. Кадрова робота 

За період, що аналізується, міським головою видано 991 

розпорядження з питань особового складу та 648 розпоряджень міського 

голови з кадрових питань.  

Також підготовлено 283 розпорядження міського голови з особового 

складу та 115 розпоряджень міського голови з кадрових питань, що 

стосуються керівників підприємств, установ та організацій міста, що є в 

комунальній власності міста. 

У відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» та інших нормативних документів проведено 16 засідань 

конкурсної комісії виконкому міської ради. Участь конкурсах на заміщення 

вакантних посад взяли 75 осіб. 

Організовано проведення у Івано-Франківській міській раді перевірок, 

передбачених Законом України «Про очищення влади», стосовно 55 

новопризначених осіб.  

На базі КНЗ «Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» 

підвищили кваліфікацію 113 осіб.  

У Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності в Івано-Франківській області у сфері цивільного захисту 
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проходили навчання 2 посадові особи місцевого самоврядування та 20 

працівників медичних закладів Івано–Франківська. 

Протягом звітного періоду проводився контроль за укладенням та 

переукладенням контрактів з керівниками підприємств, установ та 

організацій міста, що є в комунальній власності міста та доповнень до них. 

Всього укладено і переукладено 39 контрактів.  

Підготовлено 317 розпоряджень міського голови про нагородження 

грамотами виконкому міської ради, відзнаками, подяками міського голови 

та грошовими преміями. Проведена організаційна робота для підготовки 5 

відзнак міського голови «Міць і гордість міста», 78 відзнак міського голови 

«За честь і звитягу», 444 грамоти виконкому міської ради, 1635 подяк 

міського голови. Присвоєно 2 звання «Почесний Громадянин міста Івано-

Франківська». 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


