
  

 

Інформація про виконання  

«Програми облаштування прибудинкових територій житлового фонду 

Івано-Франківська на 2016-2020 роки» за 2020 рік 

 

З метою покращення якості та безпечності проживання мешканців міста 

протягом 2020 року залучено бюджетні кошти та приватні інвестиції до 

вирішення проблем благоустрою, інвентаризації об’єктів та встановлення 

(облаштуванні) нових об’єктів благоустрою. Зокрема, було виділено кошти на 

фінансування таких заходів:  

 

1. Встановлення малих архітектурних форм (МАФ) 

 Протягом звітного періоду для покращення якості проживання 

мешканців встановлено лавки та урни загальну на суму 1 617,9 тис. грн, а саме: 

поруч міської стоматологічної поліклініки на вул. Незалежності, 17 – 141,7 

тис. грн; на зеленій зоні неподалік будинку №3 на вул. Республіканській – 38,0 

тис. грн; біля буд. №121 на вул. Коновальця, № 2 на вул. С.Стецько – 6,7 тис. 

грн та інші. 

 

2. Встановлення (облаштування) окремих елементів благоустрою  

Для безпеки руху в місті Івано-Франківську протягом 2020 року 

втановлено антипаркувальні стовпці та інші антипаркувальні пристрої на 

загальну суму – 143,3  тис. грн, зокрема: на вул. Слави Стецько, 2 – 3,3 тис. 

грн; встановлено антипаркувальні стовпці, лавки та урни на вул. Гнатюка – 

140,0 тис. грн.  

Для створення безбар’єрного простору та інфраструктури для людей з 

обмеженими можливостями у місті протягом звітного року проводились 

роботи з влаштування пандусів та підвищених пішохідних переходів на 

загальну суму 206,4 тис. грн, зокрема здійснено капітальний ремонт сходів з 

влаштуванням пандусу на Валах (зі сторони вул. Шпитальної) – 111,7 тис. грн; 

влаштовано сходи на вул. Г. Мазепи (між буд. 179-185) – 44,8 тис. грн; 

влаштовано сходи на вул. Г. Мазепи (між буд. 179-185) – 50,0 тис. грн та інші.   

  3. Влаштування газонів та клумб, висадка дерев   

Якість і комфортність вулиць залежить від різних факторів: безпеки, 

доступності і безбар'єрності, мікроклімату, освітленості, незагазованості і 

рівня шуму. Серед них є дуже важливий фактор – озеленення. Воно створює 

прохолоду і затінок, затримує вологу, захищає від пилу і шуму надає простору 

та естетичності.    

З початку 2020 року 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 15.12.2020 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.  

Роботи з озеленення проведено на загальну суму 4 259,8 тис. грн,   

зокрема: на створення нових зелених насаджень (придбання та садіння дерев) 

виділено – 77,8 тис. грн; на влаштування  клумб та газонів витрачено 1 026,0 

тис. грн (заг. бюдж.) та 3 156,0 (бюдж. розвитку) (на вул. Шевченка – 726,4 

тис. грн; озеленення території біля будинків на вул. Гетьмана Мазепи – 21,0 

тис. грн; озеленення території біля будинків в мікрорайоні «Позитрон»  – 49,0 

тис. грн; озеленення території біля будинків в мікрорайоні «Пасічна» – 49,0 

тис. грн; озеленення території біля будинку за адресою вул. С. Бандери, 79 – 

48,6 тис. грн та інші). 

  Також, на послуги з садіння дерев і кущів виділено – 907,0 тис. грн, на 

послуги з видалення дерев та корчування пнів – 3 744,6 тис. грн; послуги з 

обрізання дерев (в т.ч. вздовж ліній) і кущів – 2 416,3 тис. грн; послуги з 

косіння бур'янів та карантинних рослин на території міста – 48,8 тис. грн  

Окрім цього, у 2020 році отримано субвенцію Галицької районної ради 

на придбання посадкового матеріалу для озеленення міста (саджанці дерев та 

кущів) у сумі 73,0 тис. грн. 

 

4. Встановлення дитячих та спортивних майданчиків   

 З метою забезпечення дозвілля та фізичного розвитку встановлено 

дитячі ігрові та спортивні майданчики, зокрема: придбання піску для 

засипання пісочниць та спортивних майданчиків – 49,0 тис. грн; придбання та 

встановлення вуличних тренажерів на дамбі р. Бистриця Надвірнянська 

(поблизу ресторану «Легенда») – 1 704 тис. грн; встановлення елементів 

дитячого майданчика поруч буд. №134  на вул. Галицькій в м. Івано-

Франківську – 47,8 тис. грн; капітальний ремонт дитячого майданчику на вул. 

Незалежності, 152 – 229,4 тис. грн; встановлення елементів дитячого 

майданчика поруч будинків №112В та №112Г на вул. Галицькій в м. Івано-

Франківську – 47,8 тис. грн та інші. 

За програмою парципаторного бюджетування протягом 2020 року  

облаштовано спортивну площадку для фізичного розвитку підлітків та молоді 

– 97,1 тис. грн та спортивно-ігровий майданчик поруч з буд. №6-12, по вул. 

С.Бандери – 70,6 тис. грн. 

 

5. Витрати на утримання елементів благоустрою  

Для забезпечення охайного зовнішнього вигляду міста постійно 

проводяться роботи з утримання елементів благоустрою. Протягом звітного 

періоду виділено кошти на утримання пам'ятників, пам'ятних знаків, 

меморіальних і анотаційних дощок, декоративних композицій, підпірних 

стінок, квітників – 493,1 тис. грн; утримання площ, внутрішньоквартальних та 

інш. територій заг. користування на території міста, в т.ч. експлуатація та 

ремонт урн, утрим. дорожних знаків та інш. – 37,2 тис. грн; утримання скверів, 

міжбуд. проїздів, дит. та спорт. майданчиків, дамб та відпочинкових зон – 9 



  

973,0 тис. грн; поточний ремонт доріг, площ та міжбудинкових проїздів МДК 

– 18 192,5 тис. грн та інші. 

 

6. Асфальтування та мощення  

Для створення якісних, безпечних та комфортних умов проживання 

мешканців Івано-Франківської ОТГ Департаментом протягом 2020 року 

проводились роботи з  влаштування тротуару в урочищі «Вільшина» в с. 

Черніїв Івано-Франківської ОТГ – 211,4 тис. грн; влаштування тротуару по 

вул. Івасюка – вул. Тараса Шевченка в с. Черніїв Івано-Франківської ОТГ – 

189,7 тис. грн; капітальний ремонт пішохідної доріжки на вул. Грушевського,1 

– 49,9 тис. грн; капітальний ремонт пішохідних доріжок по вул. Шевченка с. 

Підлужжя – 428,4 тис. грн. 

Також, проведено капітальний ремонт вулиць та доріг міста на суму – 

3 006,5 тис. грн, зокрема капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Б. 

Хмельницького (від буд. №23) в с. Черніїв, Тисменицького району, Івано-

Франківської області – 632,8 тис. грн; капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. С. Бандери (від буд. №2) в с. Черніїв, Тисменицького району, 

Івано-Франківської області – 482,0 тис. грн; капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Кіндрата (від вул. Надвірнянська) в с. Черніїв, Тисменицького 

району, Івано-Франківської області – 1 383,8 тис. грн; вибірковий капітальний 

ремонт вул. Кардинала Любачівського – 408,5 тис. грн та інші. 

 Здійснено капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та 

прибудинкових територій (завершено капітальний ремонт 17-ти 

міжбудинкових проїздів та прибудинкових території, ще 12-ть перебувають в 

роботі) на суму 5 092,4 тис. грн (капітальний ремонт міжбудинкових проїздів 

та прибудинкової території на вул. Гетьмана Мазепи, 179 – 1 017,3 тис. грн; 

капітальний ремонт території  біля буд. № 15, 17 на вул. Республіканській – 

995,2 тис. грн; капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових 

територій на вул. Миколайчука, 20А, 22-26 - Симоненка, 26-28-30 – 494,3 тис. 

грн; капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкової території 

на вул. Республіканській, 5А – 829,3 тис. грн; капітальний ремонт 

міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій на вул. Симоненка, 9-11-

13 – 396,2 тис. грн та інші). 

 

7. Встановлення зовнішнього освітлення дворів та проїздів 

 Протягом звітного періоду за даним заходом виконано наступні види 

робіт: 

− капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення скверу в урочищі 

«Вільхи» села Черніїв Івано-Франківської ОТГ – 200,0 тис. грн; 

− влаштування освітлення пірсів озера на вул. Г. Мазепи – 9,4 тис. грн; 

− влаштування мереж зовнішнього освітлення на вул. Горохолинській – 

7,7 тис. грн; 

− підсвітка фасаду будинку №34 на вул. Незалежності – 49,8 тис. грн. 



  

Також, протягом 2020 р. виконано реконструкцію зовнішнього 

освітлення міського озера на вул. Гетьмана Мазепи на загальну суму 3095,5 

тис. грн.  

Крім того, на експлуатацію мереж зовнішнього освітлення та 

світлофорів виділено 9 247,7 тис. грн, на технічне обслуговування системи 

художнього освітлення телевезійної вежі – 44,0 тис. грн. 

 

8. Реконструкція дощової дворової каналізації 

Відповідно до даного заходу проводились роботи з реконструкції 

дощових дворових каналізацій на загальну суму 215,6 тис. грн. Здійснено 

влаштування зливної мережі біля буд. №169 корп. 3 №173 корп. 1 на вул. Г. 

Мазепи в м. Івано-Франківську – 49,0 тис. грн; зроблено заміну 

каналізаційного випуску біля житлового будинку на вул. Галицька, 1- 34,8 тис. 

грн; виконано капітальний ремонт дворової каналізаційної мережі на вул. О. 

Сорохтея біля будинку № 16 в м. Івано-Франківську – 112,8 тис. грн та інші. 



  

 


