
Інформація про виконання  

«Програми охорони навколишнього природного середовища міста 

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

 

Основні завдання програми: 

– попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом пок-

ращення роботи міських очисних споруд, реконструкції (ремонту) існуючих 

і будівництва нових каналізаційних мереж; 

– зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; 

– покращення екологічного стану міста, зменшення кількості твердих по-

бутових відходів для захоронення на міському полігоні шляхом запрова-

дження системи роздільного збору побутових відходів, забезпечення безпеч-

ного захоронення відходів, які не підлягають утилізації; 

– захист території від затоплення і підтоплення; 

– охорона і збільшення площ зелених насаджень; 

– забезпечення моніторингу стану навколишнього природного середо-

вища; створення системи екологічної освіти та інформування населення про 

стан довкілля. 

 

Видатки на реалізацію заходів Програми у 2020 році складають 119691,238 тис. 

грн, у т.ч.:  

- з міського бюджету розвитку – 4901,87 тис. грн; 

- із загального фонду міського бюджету  - 23258,6 тис. грн; 

- з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища –

4343,869 тис. грн; 

- субвенція з обласного бюджету – 425,00 тис. грн; 

- за рахунок власних коштів комунальних підприємств – 8258,689 тис. грн; 

- субвенція Галицької РДА  - 3920,38 тис. грн; 

- субвенція бюджету с.Хриплин 2860,33 тис. грн; 

- кредитні кошти - 67971,796 тис. грн; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою 

тис. грн 

 

Назва 

заходу 

 

 

 

 

Скори-

гований 

план на 

рік 

 

 

Профінан-

совано 

за звітний 

період 

 

Джерело фінансування  

 

Виконані роботи, придбане облад-

нання 

 

 

Викорис-

тано 

 

 

Вико-

нання 

Обл. 

фонд 

ОНПС 

 

Міський бюджет 

розвитку 

 

Інші 

(вка-

зати які 

та суму) 

Міський 

фонд 

ОНПС 

Кошти 

бюдже-

ту роз-

витку 

Створення нових зеле-

них насаджень на тери-

торії Івано-Франківсь-

кої міської ради 

 

2065,5 

 

 1353,9 

 

- 77,8 73,0 (Заг. 

фонд 

місь-

кого 

бю-

джету) 

 1203,1 

 

 

(Заг. фонд) - Придбано посадковий 
матеріал (в тому числі саджанці дерев 
для реалізації проєкту "Озеленення 
України"); оплачено послуги з садіння 
дерев і кущів та інші; 
(Кошти фонду ОНПС) -Придбано та 
висаджено молоді саджанці. (Субвен-
ція Галицької районної ради) 
Придбано посадковий матеріал на за-
гальну суму 73,0 тис. грн 

1353,9  

 

+65,5% 

Утримання зелених на-
саджень 
 

6092,7   4182,0 
   

- - 1026,0 
  

(Загал 
фонд) 
3 156,0 

   

(Заг. Фонд) 
Влаштовано та здійснено утримання 
клумб, газонів, квітників, вазонів, мо-
лодих дерев, саджанців;   вирівню-
вання газонів в місті та інші; 
(Кош. бюдж. роз) 
Влаштовано газони на перехресті ву-
лиць Василіянок-Грюнвальдська; 
здійснено озеленення території біля 
будинків на вул. Національної Гвар-
дій, 16, 18, 20, 22; біля ДНЗ № 12 
«Струмочок», на вул. Залізничній, 47, 
на вул. С. Бандери, 10Б, 12 та вул. ак. 
Сахарова, 27А, на вул. Коновальця 
(від вул. ак. Сахарова до провулку 
Стельмаховича) та інші. 

4182,0 
 

  68,6% 
  



Послуги з видалення 

дерев та корчування 

пнів 

300,0 3 744,6  

- 

 

- 

 

- 

(Заг. 

фонд)  

3 744,6 

(Заг. Фонд) 

Оплачено послуги з видалення де-

рев та корчування пнів.   

3 744,6 37,4% 

Послуги з обрізування 

дерев (в т.ч. вздовж лі-

ній) і кущів 

2477,0 2 416,3  

- 

 

- 

 

- 

(Заг. 

фонд) 

2 416,3  

(Заг. Фонд) 

Оплачено послуги з обрізування 

дерев. 

2 416,3  44,8% 

Регулювання чисельно-

сті безпритульних тва-

рин та реєстрація тва-

рин 

1100,0 1 012,6 -  - (Заг. 

фонд) 

1 012,6 

(Заг. Фонд) 

Зареєстровано,  проведено стерилі-

зацію, вакцинацію від інфекційних 

захворювань та чіпування для по-

дальшої ідентифікації   

1 012,6 92,1% 

Встановлення контей-

нерів для роздільного 

збору сміття та капіта-

льний ремонт контей-

нерних майданчиків 

1739,5 1726,6 - -  1726,6 - (Кош. бюдж. роз) 

Встановлено контейнери для роз-

дільного збору сміття та виконано 

капітальний ремонт контейнерних 

майданчиків (далі – майданчиків) 

загальною вартістю 1 726,6 тис. 

грн, зокрема:  

− здійснено влаштування майдан-

чиків поруч магазину «Фуршет» 

на вул. П. Орлика, біля буд. 4/1 

та на вул. Сухомлинського на 

загальну  суму 222,7 тис. грн.;   

− виконано  кап. ремонт  майдан-

чиків, встановлено контейнери 

закритого типу на вул. Є. Коно-

вальця, 124 А та на вул. Івана-

Павла ІІ  на загальну суму 240,5 

тис. грн.   

− влаштовано під'їзні шляхи до 

майданчика біля МП № 1 на вул. 

Чорновола та до внутрішньо-

дворового майданчика  на вул. 

Заболотівській на загальну суму 

895,6 тис. грн.  

1726,6 99,3% 



− виділено кошти на придбання 

обладнання (конт-в) для збору 

побут. відходів на території 

мікр-ну Опришівці Івано-Фран-

ківської міської ради – 30,0 тис. 

грн (субвенція з обл. бюджету.) 

Утримання скверів, ди-

тячих та спортивних 

майданчиків 

 

 

 

14 825,9 12 218,7 - -  492,7 (Загал. 

фонд) 

11726,0 

(Заг. Фонд) 
Здійснено утримання  скверів, мі-
жбуд. проїздів, дит. та спорт. май-
данчиків, дамб та відпочинкових 
зон; здійснено придбання піску 
для засипання пісочниць та спор-
тивних майданчиків – 49,0 тис. 
грн; придбано та встановлено ву-
личні тренажери на дамбі р. Бист-
риця Надвірнянська (поблизу рес-
торану «Легенда») – 1704 тис. грн; 
(Кошти. бюджету розвитку) 
Здійснено  встановлення елементів 
дитячого майданчика поруч буд. 
№134  на вул. Галицькій в м. Івано-
Франківську – 47,8 тис. грн; капі-
тальний ремонт дитячого майдан-
чику на вул. Незалежності, 152 – 
229,4 тис. грн; встановлено елеме-
нти дитячого майданчика поруч 
будинків №112В та №112Г на вул. 
Галицькій в м. Івано-Франківську 
– 47,8 тис. грн та інші. 
За програмою партиципаторного 
бюджетування протягом 2020 року  
облаштовано спортивну площадку 
для фізичного розвитку підлітків 
та молоді – 97,1 тис. грн та спортив-
но-ігровий майданчик поруч з буд. 
№6-12, по вул. С.Бандери – 70,6 
тис. грн.       

12 218,7 82,4%   

Всього 28600,60 26654,70 0,00 77,80 3318,30 23258,60  26654,70 93,20 



КП «Центр розвитку міста та рекреації» 
тис. грн 

№ 
 

Назва заходу Коштори-
сна вар-

тість 

Касові ви-
датки 

 

Джерело фінансу-
вання 

Виконані роботи % вико-
нання за-

ходу 
1 Утримання зелених насаджень у 

міському парку культури та від-
починку ім. Т.Г.Шевченка, у т.ч.:  
1 кв. 2019р. 

103,039 103,039 Внески в статут-
ний фонд підпри-
ємства 

Зрізка аварійних дерев, корчування 
пнів, обрізка аварійних та сухостійних 
гілок на території парку  ім. Т.Г.Шев-
ченка, центрального міського озера 
та скверу «Первоцвіт». 

100 

 Всього 103,039 103,039    

 

Управління капітального будівництва 

тис. грн 

Назва заходу План на 

рік 

Скоригований 

план на рік 

Профінансо-

вано за звітний 

період 

Джерела фінансування, в тому числі: Викорис-

тано 

Вико-

нання, % Обласний 

фонд ОНПС 

Міський бю-

джет розвитку 

Субвенція 

 

Будівництво каналізаційної 

мережі в с.Угорники Івано-

Франківської міської ради 

4829,14 - 3132,19 1147,24 586,87 Галицької 

РДА 

1398,08 

3132,19 60 

Реконструкція дворової госпо-

дарсько-побутової та дощової 

каналізації на вул. Хіміків, 15-

19 у м. Івано-Франківську 

1773,00 - 1302,47 1302,47 - - 1302,47 40 

Будівництво каналізаційної 

мережі в с.Хриплин Івано-

Франківської міської ради 

3951,33 - 2860,33 

 

- с. Хриплин 

2860,33 

2860,33 70 

Всього 10553,47 0,00 7294,99 2449,71 586,87 4258,41 7294,99 69,12 

 

  

 

 

 

 

 



КП «Полігон ТПВ» 

тис. грн 

Назва    заходу План на 

рік 

Скориго- 

ваний 

план на 

рік 

Профінансо-

вано за 

звітний пе-

ріод 

Джерела фінансування Виконані 

роботи, 

придбане 

обладнення 

Вико- 

риста- 

но 

Вико-

нання, % Обл. 

фонд 

ОНПС 

Міський 

бюджет 

розвитку 

інші 

придбання машин для складуван-ня 

побутових відходів на полігоні ТПВ 

300,00 300,00 - -  247,5 - Придбано буль-

дозер 

247,5 82,5 

Регулювання чисельності та ре-

єстрація безпритульних тварин 

1100,00 1100,00 749,2 - 749,2 - Виконані роботи 813,3 86,1 

Всього 1400,00 1400,00 749,2 - 996,7 - Виконані роботи 1060,8 75,8 

 
КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 

тис. грн 
 

№ 
з/
п 

Назва заходу План 
на рік 

 

Ско-
риго- 
ваний 

план на 
рік. 

Профі- 
нансо-
вано 

за звіт-
ній пе-

ріод 

Джерело фінансу 
вання 

В
и

к
о
н

ан
і 

р
о
-

б
о
ти

, 
п

р
и

д
б

ан
е 

о
б

л
ад

н
ан

н
я
 

В
и

к
о
р
и

ст
ан

о
 

%
 в

и
к
о
н

ан
н

я
 з

а-
х
о
д

у
 

Обл. 
фонд 

ОНПС 

Міський бюджет Інші 
(вказати 

які та 
суму) 

Місь-
кий 

фонд 

Бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Реконструкція каналізаційного колектора 
на вул.Нац.Гвардії в м. Івано-Франківську 

4369,51 
Власні кошти 

4369,51 2371,32 - - - Власні 
кошти 

2371,32 

Кан. ме-
режа 
Ø600мм 
219 м.п. 

2371,3
2 

54 

6. Реконструкція із кріпленням дюкерного 
переходу каналізаційного колектора та 
водопроводу через р.Бистриця-Надвірнян-
ська в районі вул. Незалежності  

1800 
ОБ 

1800,00 179,47 - - - Власні 
кошти 
179,47 

ПВР 179,47 8,3 

10. Нове будівництво. Будівництво колектора 

зовнішньої дощової каналізації з камера-

ми переключення в м. Івано-Франківську 

від вул. Надрічної до вул. Промислової 

через вул. Крайківського до початку вул. 

Гарбарської  

8600,00 

4000,00-ОБ 

4600,00-МБ 

8600,00 5693,19 1602,00 

ОФ 

ОНПС 

425,00 

субв.ОБ 

- - Власні 

кошти 

1143,89 

Субвенція 

з Галича 

2522,3 

Канал. ме-

режа 

Ø1400мм 31 

м.п., камери 

перекл. 

5693,1

9 

66,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  12 

11. Реконструкція із  кріпленням дюкерного 

переходу каналізаційного колектора та 

водопроводу через р. Бистриця-Надвірня-

нська в районі вул.Незалежності 

1800,00 

ОБ 

1800,00 100,00 - - - Власні 

кошти 

100,0 

ПВР 100,00 5,5 

12. Реконструкція водопроводу по вул. Гали-

цькій (на ділянці від ВНС - 4 до контрре-

зервуарів) в м. Івано-Франківську 

1818,00 

Власні кошти 

2182,00 2236,12 - - - Власні 

кошти 

2236,12 

Водопр. 

мережа 

Ø500мм 

532 м.п. 

2236,1

2 

102,5 

13. Спорудження лівобережної дамби на р. Бистриця 

- Солотвинська на ділянці від автомобільного мо-

ста на вул. Галицькій до залізничного моста  у м. 

Івано-Франківську. Нове будівництво. 

487,00 

Власні кошти 

 487,00 - - - Власні 

кошти 

487,00 

Кріплення 

дамби 

2156 м2 

487,00 101 

14. Реконструкція водопроводу дм.315 мм на 

вул. Крайківського 

2188,20 

Власні кошти 

2188,20 620,35 - - - Власні 

кошти 

620,35 

Водопр. 

мережа 

Ø50-300 

мм 135 

м.п. 

620,35 28 

15 Реконструкція колектора каналізаційної 

мережі діам.500мм на вул. Крайківського 

від вул. Промислової до вул. Гарбарської 

в м. Івано-Франківську 

5032,20 власні 

кошти 

5032,20 1017,5 - - - Власні 

кошти 

1017,5 

Канал. ме-

режа Ø500 

мм 328 м.п. 

1017,5 20 

 Всього 26094,91 25971,91 12704,95 2027,0 - 0 10677,95*  12704,95 48 

*8155,65 тис. грн. - власні кошти підприємства і 2522,3 тис. грн. – субв. з Галича 
 

КП «Електроавтотранс» 

 

№
  
з/

п
 

Найменування заходу 
План на 

рік 

Скоригова-

ний план 

Профінансовано 

за звітний 

період 

 

Джерела фінансування 
Виконані 

роботи, 

придбане 

обладнання 

Викори-

стано 

В
и

к
о
н

ан
н

я
, 

%
 

Обл. фонд 

ОНПС 

Міський бюджет 

інші 

 Міський фонд 

ОНПС 

Кошти 

бюджету 

розвитку 

1 
Модернізація обладнан-

ня тягових підстанцій 

10000,0 10000,0 0 - - - - - - - 



3 

Заміна рухомого складу 

з реостатною системою 

управління на рухомий 

склад з електронною 

системою 

20000,0 20000,0 71892,2  3920,4  67971,796 14 71892,2 100 

 Всього 30000 30000 71892,2  3920,4  67971,796 14 71892,2  

 
 

Івано-франківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 
тис. грн. 

№ 
з/
п 

Назва заходу План 
на рік 

 

Ско-
риго- 
ваний 

план на 
рік. 

Профі- 
нансо-
вано 

за звіт-
ній пе-

ріод 

Джерело фінансування 

В
и

к
о
н

ан
і 

р
о
-

б
о
ти

, 
п

р
и

д
-

б
ан

е 
о
б

л
ад

-
н

ан
н

я 
В

и
к
о
р
и

ст
ан

о
 

%
 в

и
к
о
н

ан
н

я
 

за
х
о
д

у
 

Обл. 
фонд 

ОНПС 

Міський бюджет Інші (вка-
зати які та 

суму) Місь-
кий 

фонд 

Кошти 
бюджету 
розвитку 

1. Влаштування системи водовідведення по 
вул. І. Франка, 19 в м. Івано-Франківську. 
Нове будівництво (в т. ч. виготовлення 
проектно- кошторисної документації) 

250,00 250,00 250,00 250,00 - - - - 250,00 100 

 Всього 295,00 292,159 292,159 292,159 - - - - 292,159  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwzpTgxL3nAhV8wcQBHbB3B3IQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fsch5ivfr%2F&usg=AOvVaw2jshkzMzjLeB-JN8qEaya3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwzpTgxL3nAhV8wcQBHbB3B3IQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fsch5ivfr%2F&usg=AOvVaw2jshkzMzjLeB-JN8qEaya3


Івано-Франківська міська дитяча екологічна станція (МДЕС) 

Організація, проведення та участь у конференціях, семінарах, форумах, 

тренінгах, вебінарах 
№ 

з/п 

Назва заходу 

 

Хто проводив 

 

Для кого 

проведено 

Дата 

прове-

дення 

Місце 

прове-

дення 

2. Вебінар «Дерева навколо 

нас» 

Інститут космічних до-

сліджень NASA, Координа-

ційна рада програми GLOBE 

Європейського і Євроазійсь-

кого регіону 

керівників 

гуртків, які 

працюють у 

програмі 

GLOBE  

14.01. 

2020 

On-line 

3. Інформаційний веб-

семінар «Pre-IOP»  (спо-

стереження за водними 

об’єктами) 

Інститут космічних до-

сліджень NASA, Координа-

ційна рада програми GLOBE 

Європейського і Євроазійсь-

кого регіону 

керівників 

гуртків, які 

працюють у 

програмі 

GLOBE 

03.03. 

2020 

On-line 

4. Вебінар «Весняне дерево 

2020» 

Інститут космічних до-

сліджень NASA, Координа-

ційна рада програми GLOBE 

Європейського і Євроазійсь-

кого регіону 

керівників 

гуртків, які 

працюють у 

програмі 

GLOBE 

02.04. 

2020 

On-line 

9. Інноваційний методичний 

кластер з підвищення про-

фесійної компетентності пе-

дагога еколого-біолгічної 

діяльності в умовах стійкого 

розвитку. 

НЕНЦ працівників 

освітньої 

сфери 

України 

20.08. 

2020 

On-line 

 

Крім того, впродовж року МДЕС проведено цілий ряд просвітницьких 

заходів: 

- 8 відео – занять та майстер-класів; 

- підготовлено 7 методичних відеороликів; 

- проводилася організаційно-масова робота з дітьми та учнівською мо-

лоддю в закладах загальної середньої та позашкільної освіти області.  

 Вихованці МДЕС брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах 

з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, зокрема: 

- у Міжнародній науково-освітній програмі GLOBE (міжвідомча про-

грама, яка фінансується Національною адміністрацією з аеронавтики і космо-

навтики (NASA), Національним управлінням океанічних і атмосферних дослі-

джень (NOAA) і Національним науковим агентством (NSF). У рамках цієї про-

грами МДЕС співпрацює з гімназією м. Анікщай (Литва), школою Ругвіца 

(Хорватія) і початковою школою у Градеці-Кралове (Чехія); 

 



- у Міжнародному науковому проекті «Дослідження стану виводкових ко-

лоній пінгвінів P. papua та P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1 з використан-

ням мережі фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)» 

(формат участі у проекті – заочний); 

- у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біощит- 2020»; 

- у Всеукраїнському конкурсі навчально-дослідних земельних ділянок. 

Результатом наполегливої роботи  є 1 місце у Всеукраїнському конкурсі НДЗД 

(за 2019 р.). Робота за 2020 р. направлена в НЕНЦ; 

- у Всеукраїнському заочному конкурсі-огляді внутрішнього та зовнішньо-

го озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин»; 

- у Всеукраїнській трудовій акції «Дослідницький марафон». У 2020 році на 

Всеукраїнський конкурс надіслано 6 дослідницьких робіт вихованців МДЕС. 

- у Природоохоронно-пропагандистській акції «Птах року – горлиця зви-

чайна»; 

- у Всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя 

країна – Україно!»; 

- у Всеукраїнській трудовій акції «Парад квітів біля школи». 

- у Всеукраїнській акції школярів та учнівської молоді «Ліси для нащад-

ків»; 

- у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну та ряді інших 

конкурсів та акцій.  

МДЕС постійно проводить також науково-дослідницьку та практичну 

природоохоронну роботу, зокрема, на навчально-дослідній земельній ділянці 

закладу площею 0,95 га, об’єктах захищеного ґрунту, куточку живої природи 

тощо.  

Практична природоохоронна робота МДЕС: 

- участь у Всесвітньому дні прибирання «World Cleanup Day» - щорічній 

Міжнародній соціально-екологічній акції з прибирання зелених зон та благоу-

строю територій, ініційованій Міжнародним молодіжним рухом «School 

recycling world» спільно з міжнародним рухом «Let`s Do It World» за підтри-

мки ряду громадських організацій. Педагоги Івано-Франківської міської дитя-

чої екологічної станції взяли участь у щорічній акції з прибирання територій 

м Івано-Франківська; 

- участь у екологічній акція «Міжнародний день чистих берегів» 

(International Clean Beach day), яка проводиться щороку в 3-ті вихідні вересня 

по всьому світу. Об’єктом прибирання МДЕС був правий берег Бистриці Со-

лотвинської. Протягом кількох годин проводилася очистка від твердих побу-

тових відходів  двокілометрової прибережної зони; 

- участь в акціях «Захистимо Первоцвіти!», «Допоможемо пернатим»; 

до «Дня Землі» проведено тематичні онлайн-заняття, присвячені екологічним 

проблемам планети, толоку з посадки дерев та прибирання  території МДЕС;  



- придбано в Державному підприємстві «Івано-Франківське лісове госпо-

дарство» та висаджено в дендрарій МДЕС ялівець скальний, туєвик ниткопо-

дібний, модрину, сосну кримську, ялину колючу ( блакитну), а також 10 кущів 

туї західної Смарагд і 5 кущів туї західної кулястої, які стали основою живо-

плоту; 

- весною вихованці МДЕС досадили захисну смугу вздовж дороги. Для 

посадки взяли дерева: клен гостролистий (3 шт.), клен цукровий (3 шт.), робі-

нію (2 шт.), акацію рожевю (2 шт.), вербу Матсудана (1 шт.) Ще двадцять сме-

рек в рамках співпраці надані Державним підприємством «Івано-Франківське 

лісове господарство». Ними досадили другий живопліт; 

- до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, який відзна-

чається 5 червня, юннати та керівники гуртків МДЕС висадили на клумбах 

МДЕС: агератуму – 200 шт.; чорнобривців - 600 шт.; бегонії – 250 шт.; петунії 

– 200 шт.; сульфінії – 10 шт.; сальвії – 200 шт.; рододендрону – 10 шт.; 

- виростили для озеленення клумб міста агератуму – 300 шт., чорнобрив-

ців – 350 шт., бегонії – 350 шт.; 

- на території Департаменту освіти та науки висадили чорнобривці (350 

шт.), агератум (250 шт.), іриси (12 шт.), хосту (16 шт.), сульфінію (30 шт.). 

- Крім того, вихованці МДЕС провели 12 екологічних і зоолого-рослин-

ницьких досліджень та спостережень. 

 

Управління економічного та інтеграційного розвитку 

Відповідно до "Програми охорони навколишнього природного середо-

вища м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки" підготовлено і подано у вста-

новленому порядку в управління екології та природних ресурсів облдержад-

міністрації 17 запитів про виділення коштів з обласного фонду охорони на-

вколишнього природного середовища на виконання природоохоронних захо-

дів у 2020 році на загальну суму 25714,0 тис. грн. На подані запити обласною 

радою було вирішено виділити з обласного фонду у 2020 році 4793,0 тис. грн. 

Згідно із заявками розпорядників коштів  у 2020 році з цієї суми виділено 

і використано за призначенням 3903,299 тис. грн. 

Крім того, на екологічні запити, шляхом перерозподілу коштів, передба-

чених для розпорядників обласного бюджету, виділено як субвенцію кошти на 

реалізацію природоохоронних заходів: 

- для управління капітального будівництва 2942,14 тис. грн -  на "Будів-

ництво каналізаційної мережі в с.Угорники Івано-Франківської міської ради. 

Нове Будівництво" і на "Реконструкцію каналізаційної мережі житлових буди-

нків 17, 17а, 19 на вул. Миколайчука в м.Івано-Франківську"; 

- для Департаменту житлової , комунальної політики та балгоустрою - 450 тис. 

грн на "Нове будівництво колектора зовнішньої дощової каналізації з каме-

рами переключення від вулиці Надрічної до вулиці Промислової через вулицю 



Крайківського до початку вулиці Гарбарської у м.Івано-Франківську (коригу-

вання)"; 189,0 тис. грн на "Проект організації території дендрологічного парку 

«Дружба» загальнодержавного значення ДВНЗ "Прикарпатський національ-

ний університет імені Василя Стефаника"; 30 тис. грн на придбання контейне-

рів для мікрорайону Опришівці; 

- для Департаменту освіти та науки 292159 грн на "Влаштування системи 

водовідведення по вул. І. Франка, 19 в м. Івано-Франківську (територія 

СШ№5). Нове будівництво." 

 У розділі "Діяльність з енергозбереження та екології" офіційного сайту міста 

постійно розміщується актуальна інформація з питань охорони довкілля. Станом на 

01.01.2021р. на сторінці опубліковано 285 новин про результати екологічного моні-

торингу, утворення твердих побутових відходів та викидів в атмосферу на території 

міської ради, про природоохоронні акції, семінари та науково-практичні конференції, 

що проводилися у місті, щодо охорони об’єктів рослинного і тваринного світу тощо. 

З метою залучення мешканців до спільного вирішення екологічних проблем 

міста, покращення його санітарно-епідеміологічного стану, що є важливою умовою 

сталого розвитку міста, у жовтні 2018 року відділом енергозбереження та екології 

управління економічного та інтеграційного розвитку у соціальній мережі «Facebook» 

створена сторінка «Екомісто Іф».  

У 2020 році на сторінці розміщено 150 новин. Всього на сторінці станом на 

01.01.2021р. 516 новин. 

На даний час сторінка динамічно розвивається і наповнюється контентом. 

- Проводилася інформаційна кампанія серед учнів, студентів ПТУ, ко-

леджів та вищих навчальних закладів з пропаганди охорони довкілля. 

У рамках Днів сталої енергії, які проводилися за ініціативою та за спри-

яння управління економічного та інтеграційного розвитку, учні шкіл міста 

взяли участь у Всеукраїнському конкурсі проєктів «Еко-Техно Україна» (листо-

пад 2020 року).  

З метою ознайомлення учнів із шляхами зменшення викидів в атмосферу та 

пом’якшення наслідків глобального потепління у школах міста проведена онлайн-

конференція для учнів 8-х класів "Використання альтернативних джерел ене-

ргії". 

У Центральній бібліотеці (вул. Короля Данила, 16)  відбувся енергетич-

ний лікнеп «Енергозбереження - запорука заможної громади та здорового до-

вкілля». Тематичні книжкові виставки та інші подібні заходи проведено у 

Центральній бібілотеці для дітей (вул. Бандери, 8) та ще 8 бібіліотеках-філіях. 

Управління брало участь у розгляді численних звернень мешканців міс-

та з питань 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-оборон-

ної роботи та діяльності правоохоронних органів, КП «Муніципальна варта». 
 

 

http://www.mvk.if.ua/uzns
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