
 

 

Звіт  

про роботу управління економічного та інтеграційного розвитку 

 за 2020 рік 

 

Відділ економічного аналізу та стратегічного планування 

Результати економічного і соціального розвитку території міської ради, 

виконання пріоритетних завдань за 2019 рік, а також моніторинг виконання 

міських цільових програм за 2019 рік проаналізовано та відображено в рішенні 

виконавчого комітету міської ради від 05.03.2020р.  № 294 "Про внесення на 

розгляд міської ради проєкту рішення "Про виконання у 2019 році "Програми 

економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019-2020 роки" та рішення міської ради від 

19.06.2020р. 

Підготовлено інформацію про втрати бюджету ОТГ внаслідок прийняття 

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих 

на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", зокрема звільнення від 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за 

землю. 

Підготовлено проєкти рішень, які затверджені міською радою: "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.  

Розроблено проєкт Програми стимулювання економічного розвитку 

Івано-Франківської міської обʼєднаної територіальної громади, який схвалений 

сесією міської ради. Здійснюється щоквартальний моніторинг виконання 

програми. 

Розроблено у відповідності до вимог Податкового кодексу України та  

затверджено сесією міської ради проєкти рішень про встановлення місцевих 

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

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  

Підготовлено інформацію про ставки місцевих податків і зборів, які діють 

на території обласних центрів західного регіону у 2020 році та будуть діяти у 

2021 році. Також проведено розрахунки можливого збільшення надходжень до 

міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів при умові підняття 

ставок. Розроблено візуалізацію ставок місцевих податків і зборів у 2020 та 2021 

роках. 

Підготовлено узагальнену інформацію про виконання у 2019 році рішення 

виконавчого комітету міської ради від 14.03.2019р.  №300 "Про заходи щодо 

наповнення бюджету міста, дотримання режиму економії бюджетних коштів та 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2019 рік". На виконання рішення 

виконавчого комітету від 20.02.2020р. №234 "Про заходи щодо наповнення 



бюджету міста, дотримання режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни на 2020 рік" щоквартально надавалась 

узагальнена інформація про стан виконання заходів з наповнення бюджету міста. 

З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста шляхом 

залучення додаткових надходжень до міського бюджету здійснювалися та 

надавалися щомісяця фінансовому управлінню аналіз щодо виконання 

(невиконання) окремих планових показників та інформація про заходи, що 

вживалися для забезпечення надходжень до міського бюджету у 2020 році.   

Здійснювався щомісячний аналіз надходжень податку на доходи фізичних 

осіб, акцизного податку та місцевих податків і зборів.  

Підготовлено інформацію про очікувані показники виконання доходної 

частини бюджету у 2020 році, прогноз на 2021-2023 роки, у розрізі платежів, 

адміністрування яких покладено на управління. 

На даний час діє Стратегія розвитку Івано-Франківської міської об'єднаної 

територіальної громади на період до 2028 року, яка розроблена у співпраці з 

Проектом "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, показники 

оцінки реалізації Стратегії (індикатори досягнення результату) за 2019 рік 

презентовано на засіданнях Комітету управління впровадженням Стратегії м. 

Івано-Франківська, створеного у рамках Проєкту "Партнерство для розвитку 

міст", та Дорадчої ради при міському голові. Інформації розміщені на 

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

Подані в ОДА пропозиції  щодо стратегічних  напрямків та проектів 

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 ТГ у 2020 році в частині ПДФО та місцевих 

податків і зборів старостинськими округами Івано-Франківської міської 

територіальної громади. 

Підготовлено інформацію про надходження до бюджету МТГ від 

старостинських округів та сіл, що приєдналися, розроблено заходи щодо 

наповнення бюджету МТГ.  

Опрацьовано та підготовлено інформацію щодо суб'єктів 

господарювання, які здійснюють діяльність на території сіл, окремо про тих, що 

не зареєстровані на території МТГ. 

На основі наданої інформації, коментарів та зауважень Проектом ПРОМІС 

відповідно до методики було здійснено аналіз правового регулювання 22 

інструментів місцевої демократії за 190 індикаторами. Івано-Франківськ увійшов 

у трійку лідерів у процедурах якості місцевої демократії за результатами 

моніторингу правового регулювання інструментів місцевої демократії в органах 

місцевого самоврядування (ОМС) 16 міст-партнерів Проекту ПРОМІС.  

Підготовлено інформацію про основні економічні показники окремих 

обласних центрів за 2019 рік та І півріччя 2020 року з графічним матеріалом, яка 

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


розміщена на офіційному сайті міста та на сторінці управління економічного та 

інтеграційного розвитку у соціальній мережі Facebook. 

Оновлено інформацію про місто для розміщення на офіційній сторінці 

виконавчого комітету. Оновлено соціально-економічний паспорт Івано-

Франківської міської ради та підготовлено інтегровану довідку по Івано-

Франківській міській раді, які надано в ОДА. 

Проведено моніторинг виконання міських цільових програм за 2019 рік. 

Здійснювалася перевірка на відповідність Порядку розробки міських цільових 

програм, які вносилися до реєстру всіх програм, розроблених структурними 

підрозділами. 

Підготовлено перелік місцевих цільових програм, які діють у 2020 році в 

обласних центрах західного регіону. 

Інформацію про досвід та причини успіху міста Івано-Франківська щодо 

забезпечення безпеки бізнесу, налагодження публічно-приватного діалогу, 

покращення рівня прозорості та відкритості даних надано науковому 

співробітнику Інституту економічних досліджень та політичних консультацій 

для аналізу ситуації у містах (зокрема переможцях рейтингу). Івано-Франківськ 

отримав високий показник індексу і посів 2-ге місце у рейтингу дослідження 

Індексу конкурентоспроможності міст 2019-2020, яке виконував Інститут 

економічних досліджень та політичних консультацій в рамках програми USAID. 

Підготовлено інформації про зовнішньоекономічну діяльність івано-

франківських підприємств з окремими країнами зарубіжжя. 

Підготовлено довідку про виконання умов договору купівлі-продажу 

цінних паперів (акцій) ПрАТ "Зелене господарство". 

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 23 рішення МВК "Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади" на суму 

7,96 млн грн, в тому числі 18 громадянам виділено матеріальну допомогу на суму 

281 тис.грн. 

У звʼязку із стихією впродовж 20-23 червня 2020 року і  оголошенням  у 

Івано-Франківській області "червоного рівня" небезпеки, підготовлено листи 

Премʼєр-міністру України та голові обласної державної адміністрації Федоріву 

В.В. з проханням у сприянні вирішення питання щодо надання допомоги Івано-

Франківській міській ТГ та виділенні коштів з державного та обласного 

бюджетів для вжиття невідкладних заходів з подолання наслідків стихії та 

недопущення в майбутньому такої складної ситуації.  

Підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету "Про затвердження 

реєстру виплат матеріальної грошової допомоги населенню Івано-Франківської 

міської об'єднаної територіальної громади", що постраждали внаслідок 

надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у червні 2020 року. 

Підготовлено проєкти рішень виконавчого комітету про затвердження актів 

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

берегоукріпленню р.Бистриця Надвірнянська в с.Угорники (правий берег нижче 

моста до с.Підлужжя), пошкоджених стихією 12-25 червня 2020 року. 



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 на основі наданої інформації 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". 

Підготовлено лист Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства щодо формування переліку інвестиційних проєктів. 

Триває плідна співпраця з Програмою ЄС "Мери за економічне зростання" 

(МЕР). 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 інформації для онлайн-інтерв'ю начальника управління з 

представниками МЕР щодо підсумків участі в Ініціативі та впровадження Плану 

МЕР, а також щодо можливості участі у Проєкті "Застосування та імплементація 

Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі/EU4Business: 

Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП". Подано заявку 

"Створення екосистеми підтримки молодіжного та соціального підприємництва 

задля пом'якшення негативних наслідків карантину" для участі в конкурсі 

грантів щодо системної підтримки МСП під час пандемії COVID-19. 

Підготовлено заявку для участі в проєкті "Налагодження якісного 

співробітництва між міськими та сільськими/селищними територіальними 

громадами",  що фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини і 

Європейським Союзом, за участю проєкту "U-LEAD з Європою". Даний проєкт 

став переможцем конкурсу. Як результат – підготовлено меморандум про 

співпрацю між Івано-Франківською міською територіальною громадою та 

Ямницькою сільською територіальною громадою. 

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 інформацію для реалізації проєкту "Рамкова угода МГТ – 

Проєкту модернізації тролейбусного транспорту в Івано-Франківську – Розробка 

програми корпоративного розвитку та участі зацікавлених сторін". 

 Подано заявку на участь в конкурсі проєктів GIZ, за результатами якого 

Івано-Франківська міська територіальна громада стала партнером проєкту 

"Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні" та разом з іншими громадами-переможцями 

конкурсу буде впроваджувати в себе енергоменеджмент. 



 Проєкт реалізується за дорученням урядів Німеччини та Швейцарії. 

Комісія з відбору складалася з представників GIZ, SECO та незалежних 

експертів. Протягом співпраці міста та ОТГ отримуватимуть підтримку у вигляді 

навчальних заходів, індивідуальних консультацій та регулярних візитів 

підтримки.  

 Інтегрований підхід до енергоменеджменту опанують не тільки профільні 

спеціалісти, а також представники керівництва міста на політичному рівні , 

співробітники та керівники департаментів, які відповідають за муніципальні 

будівлі. 

 Спільно з КП "Простір інноваційних креацій "Палац" підготовлено проєкт 

"Створення комунікаційної єврорегіональної Платформи "ідеальних" міст для 

переорієнтації туризму в Івано-Франківській області", який став переможцем 

конкурсного відбору проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від ЄС. Загальний бюджет проєкту – 19 969,835 

тис. грн, в тому числі кошти державного бюджету 12 399,186 тис. грн. 

 Крім того, в 2020 році управлінням економічного та інтеграційного 

розвитку спільно з громадськими організаціями, асоціаціями та ВНЗ 

підготовлено ряд проєктних заявок для участі в міжнародних і всеукраїнських 

конкурсах та грантових програмах, зокрема: 

 - для участі у 3-му Конкурсі проєктів Програми транскордонної співпраці 

Європейського інструменту сусідства "Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

2013-2020" проєкт "Ukraine-Slovakia: Carpathian Climate Initiative. Україна-

Словаччина: Карпатська Кліматична Ініціатива";  

 - для участі у конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу: 

 - проєкт "Створення та забезпечення функціонування міського 

консалтингового кластеру "Малий і середній бізнес Івано-Франківська";  

 - проєкт "Комплексна програма дослідження якості питної води Івано-

Франківської міської територіальної громади та її вплив на здоров’я жителів з 

облаштуванням бюветів питної води та систем індивідуального очищення для 

домогосподарств"; 

 - проєкт "Створення центру трансферу технологій та інновацій  задля 

сталого розвитку територій  Івано-Франківської області"; 

 - проєкт " Туристично-інформаційна система VeloHalychyna" спільно з 

Ямницькою ОТГ 

 - для участі в конкурсах Українського культурного фонду /УКФ: 

 - проєкт "Обмін досвідом впровадження цифрових технологій для 

збереження об'єктів культурної спадщини України"; 

 - проєкт інституційної підтримки "Розвиток культурного середовища та 

підвищення соціально-культурної активності Івано-Франківської ОТГ" 

 - для участі у конкурсному відборі проєктів спеціальної програми 

Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (КФМІ) "Синергія зусиль 

України та Канади задля підтримки молодіжного підприємництва"; 

 - для участі у конкурсі Британської Ради "IF HUB XXI – a collaborative 

platform for creative young reformers to build a better tomorrow today"; 



 - для участі в конкурсі грантів щодо системної підтримки МСП під час 

пандемії COVID-19 проєкт "Створення екосистеми підтримки молодіжного та 

соціального підприємництва задля пом'якшення негативних наслідків 

карантину" та ряд інших проєктів. 

 Підготовлено інформацію для 3-х анкетувань, які проводились Проєктом 

"Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС) та коментарі до звіту по прозорості 

бюджету. 

Взято участь: у вебінарі "Антикризові інструменти фінансування 

місцевого економічного розвитку", який організований Проєктом ПРОМІС, у 

навчанні за розробленою професійною програмою підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з 

питань місцевого економічного розвитку та у он-лайн інформаційному заході 

щодо розвитку жіночого підприємництва, які були організовані Проєктом 

ПРОМІС; у он-лайн навчанні щодо внесення даних до АСМС 2.0, 

організованому Асоціацією міст України, у он-лайн презентації результатів 

дослідження "Експрес Бізнес Аналізу" та моніторингу програм розвитку у 

містах-партнерах проекту ПРОМІС, у он-лайн засіданні круглого столу "Індекс 

демократичності міст-2020": презентація та обговорення результатів оцінювання 

стану впровадження інструментів місцевої демократії в містах-партнерах 

проєкту ПРОМІС", у навчанні за спеціальною короткостроковою програмою 

підвищення кваліфікації "Проведення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування", в Українському Жіночому Конгресі в 

режимі он-лайн та ін. 

На виконання розпорядження облдержадміністрації від 24.11.2016р. №794 

"Про проведення моніторингу та рейтингової оцінки результатів соціально-

економічного розвитку районів і міст області" підготовлено інформацію про 

причини зниження окремих показників за результатами моніторингу за 2019 рік 

та поквартально 2020 року. 

На виконання п.5 розпорядження облдержадміністрації від 06.11.2018р. 

№644 "Про затвердження плану заходів з реалізації в області у 2018-2020 роках 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року"  

підготовлено  інформацію про виконання за 2019 рік та поквартально 2020 року. 

Підготовлено узагальнюючу інформацію про виконання за 2019 рік 

розпорядження обласної державної адміністрації від 04.03.2019р. №66 "Про 

заходи щодо наповнення місцевих бюджетів області, ефективного та 

раціонального використання коштів і посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни  на 2019 рік".  

Підготовлено відповідь про виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України №202 від 03.03.2020р. "Про затвердження плану заходів на 2020 рік з 

реалізації Стратегії подолання бідності". 

Підготовлено презентації на тему: "Основні соціально-економічні 

показники розвитку за 2019р.", аналогічну за І півріччя 2020 року, "Звіт про 

роботу управління економічного та інтеграційного розвитку за 2019 рік", 

"Підвищення конкурентоспроможності регіону", "Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку м.Івано-Франківська за 2019 рік", "Івано-

Франківськ – співпраця", "Стратегічне планування розвитку громади",  

"Проєктні  ідеї  фахівців міста  Івано-Франківська", "Виконання надходжень 



місцевих податків і зборів  

за січень – червень 2020 року", "Програма стимулювання економічного розвитку  

Івано-Франківської міської обʼєднаної територіальної громади"  для 

представлення пріоритетів та потенційних можливостей міста та ОТГ на 

засіданнях Дорадчої ради при міському голові, Ради підприємців при 

виконавчому комітеті міської ради, під час участі у вебінарах, круглих столах, 

семінарах. 

Розглянуто та надано відповіді на 9 звернень на отримання публічної 

інформації. 

Всього підготовлено рішень виконавчого комітету міської ради – 42, 

рішень міської ради – 8. 

Постійно оновлюється портал відкритих даних data.gov.ua. 

Підготовлено аналіз виконання Цілей впровадження Політики якості у 

виконавчому комітеті міської ради у 2020 році та подано пропозиції до Цілей на 

2021 рік. 

Постійно здійснюється робота з ведення діловодства управління. 

 

 

 

Відділ енергозбереження та екології 

Основні напрями і заходи місцевої політики щодо забезпечення сталого 

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

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

2020р." та "Програмою охорони навколишнього природного середовища 

м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки". 

Впродовж 2020 року здійснювалося забезпечення і вдосконалення 

функціонування єдиної автоматизованої системи моніторингу і аналізу споживання 

енергоносіїв та комунальних послуг будівлями усіх 57 бюджетних закладів 

охорони здоровʼя та культури, розташованих на території міської ради, якими 

вноситься інформація до бази даних програми "Smart City" компанії ТОВ 

"uMuni". 

Через припинення ТОВ "ФІАТУ" надання з 01.01.2020р. доступу до 

інформаційної системи енергомоніторингу 97 закладам освіти міста, 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). 

У звʼязку з приєднанням до територіальної громади 13 сіл виникла потреба 

у залученні до роботи в інформаційній мережі ще 50 нових бюджетних закладів 

(12 шкіл, 5 садків, 13 амбулаторій і ФАП, 19 будинків культури і бібліотек, а 

також новозбудованого ДНЗ №26 "Барвінок"). 

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, проводиться робота із збору даних про будівлі згаданих 147 

освітніх закладів та наявні у них лічильники споживання енергоносіїв, 

налагоджується співпраця з енергоменеджерами цих закладів. 

Постійно здійснюється моніторинг використання енергоресурсів 



установами та закладами, що фінансуються з міського бюджету, щокварталу 

проводиться аналіз дотримання встановлених лімітів та виконання планів заходів 

з енергозбереження, затверджених  рішенням виконавчого комітету міської ради 

від 07.05.2020р. № 454. Результати моніторингу свідчать про те, що контроль за 

споживанням енергоресурсів у бюджетних закладах, здійснення заходів з 

енергозбереження та підвищення енергоефективності будівель дозволяють 

істотно скорочувати видатки на оплату енергоносіїв. Так, завдяки реалізації І-го 

етапу та виконанню частини ІІ-го етапу проєкту "Підвищення енергоефективності 

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

енергоефективних заходів річна економія коштів на оплату енергоносіїв зросла 

з 13,15 млн. грн. у 2016 році до 17,386 млн. грн. у 2019 році. Річна економія 

(розрахункова) від впровадження заходів на комунальних підприємствах у 2019 

році склала 9,448 млн. грн. Економія за 11 місяців 2020 року у бюджетних 

закладах склала 27,901 млн грн, у т.ч.: в закладах освіти – 22,443 млн грн, у 

закладах охорони здоровʼя – 3,091 млн грн; у закладах культури – 2,367 млн грн. 

Розпочато роботу із встановлення у бюджетних закладах міста засобів 

дистанційної передачі даних про споживання енергоносіїв та заміни приладів їх 

обліку на сучасні, що дозволяють автоматизувати збір та передачу цих даних 

через Інтернет. 

Відповідно до "Програми охорони навколишнього природного середовища 

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

порядку в управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 17 

запитів про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища на виконання природоохоронних заходів у 2020 році на 

загальну суму 25714,02 тис. грн. На подані запити рішенням обласної ради 

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

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

використано за призначенням 3903,299 тис. грн. 

Крім того, на відповідні звернення, шляхом перерозподілу коштів, 

передбачених для розпорядників обласного бюджету, виділено як субвенцію 

кошти на реалізацію природоохоронних заходів: 

- для управління капітального будівництва на загальну суму 2942,14 тис. 

грн на "Будівництво каналізаційної мережі в с.Угорники Івано-Франківської 

міської ради. Нове Будівництво" і на "Реконструкцію каналізаційної мережі 

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

- для Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою – 

450,0 тис. грн на "Нове будівництво колектора зовнішньої дощової каналізації з 

камерами переключення від вулиці Надрічної до вулиці Промислової через 

вулицю Крайківського до початку вулиці Гарбарської у м.Івано-Франківську 

(коригування)"; 189,0 тис. грн - на "Проект організації території дендрологічного 

парку "Дружба" загальнодержавного значення ДВНЗ "Прикарпатський 

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

контейнерів для мікрорайону Опришівці; 

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

водовідведення по вул. І. Франка, 19 (територія СШ№5). Нове будівництво". 

Підготовлено звіти про виконання "Програми сталого енергетичного 

розвитку м. Івано-Франківська на період до 2020 року" та "Програми охорони 



навколишнього природного середовища міста Івано-Франківська на 2016-2020 

роки" у 2019 році та у І півріччі 2020 року. 

Триває робота над розробкою "Програми охорони навколишнього 

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

цією метою проведено роботу із формування узагальнених пропозицій від 

виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, сільських рад і 

старостинських округів щодо природоохоронних заходів, які будуть включені до 

Програми. 

Розпочато роботу над розробкою "Програми сталого енергетичного 

розвитку та клімату Івано-Франківської міської ОТГ до 2030р". Опрацьовується 

питання підготовки стратегічної екологічної оцінки цієї Програми і "Програми 

охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської 

ОТГ на 2021-2025 роки". Триває робота над розробкою екологічного паспорта 

Івано-Франківської міської ОТГ. 

Підготовлено заявку для участі у конкурсі, який проводився у рамках 

проекту "Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності в 

громадських будівлях", що виконується за кошти програми міжнародної 

технічної допомоги «Енергоефективність у громадах II», яка впроваджується 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). Мета 

подання заявки - отримання гранту на проведення енергоаудиту і отримання 

енергетичного сертифікату будівель Комунального некомерційного підприємства 

"Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради". Проєкт став 

переможцем конкурсу. На даний час зазначені роботи виконані, документи, у т.ч. 

енергетичний сертифікат, отримані. 

Підготовлено і подано на розгляд регіональної комісії з оцінки та 

забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних 

програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 

році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, документи 

проєктів "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Комунального 

некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської 

міської ради" загальною вартістю 19,485 млн. 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. 

Крім того, підготовлено і подано заявку на участь у конкурсі у рамках 

Проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні", що впроваджується в Україні компанією 

"Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" за 

дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії. 

Місто увійшло в число переможців конкурсу. 

Партнери Проєкту отримуватимуть підтримку у вигляді навчальних 

заходів, індивідуальних консультацій та регулярних візитів підтримки. 

В рамках навчання, представники міст та міських ОТГ матимуть 

можливість поступово впровадити МЕМ – від прийняття базових рішень, 

розбудови потенціалів, та повної інвентаризації будівель до ідентифікації 

необхідних заходів з підвищення енергоефективності в окремих будівлях завдяки 

портфоліо аналізу, енергомоніторингу та проведенню експрес та повних 

енергоаудитів. Енергоменеджери також зможуть навчитися проводити мало- та 



без- витратну оптимізацію та впроваджувати комплексні проєкти з підвищення 

енергоефективності. Найактивніші міста та міські ОТГ, які зацікавлені у розробці 

стратегічних планів розвитку схем теплопостачання своїх міст, також зможуть 

отримати консультативну підтримку у розробці власних стратегічних 

муніципальних енергетичних планів (МЕП). При цьому в рамках додаткового 

конкурсу в них буде можливість отримати співфінансування на заходи з 

підготовки або реалізації проектів з термомодернізації громадських будівель та 

досягти економії енергії у понад 20-30%. 

Впродовж звітного періоду підготовлено 8 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 515 новин, 

у т ч. 150 – у 2020 році (станом на 01.01.2021.). 

Працівники відділу беруть участь у розгляді звернень мешканців міста про 

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

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

питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності 

правоохоронних органів. 

За рахунок коштів, виділених за результатами організованого відділом 

енергозбе-реження та екології засідання комісії з розподілу коштів міського 

фонду охорони навколишнього природного середовища, Міською дитячою 

екологічною станцією (МДЕС) вирощено у тепличному комплексі 4870 

декоративних рослин, посаджено на квітниках 1470 цих рослин, на території 

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

Департаменту освіти та науки посаджено 658 декоративних рослин. У рамках 

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

Відділом підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету міської ради 

"Про проведення Днів сталої енергії". Відповідно до цього рішення ініційовано 

проведення Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

загальноміських заходів: 

- онлайн-студії для вчителів економіки та географії «Викладання 

економіки та фінансової грамотності у закладах загальної середньої освіти» 

(19.10.2020 р.); 

- онлайн-конференції для учнів 8-х класів «Використання альтернативних 

джерел енергії» (20.10.2020 р.); 

- книжкових виставок у шкільних бібліотеках "Енергозбереження в 

сучасному світі"; 

- годин спілкування у режимі онлайн "Енергозбереження – твоє безпечне 

майбутнє"; 



- перегляду фільмів, мультфільмів про енергозбереження та 

енергоефективність у школі та вдома (для учнів 1-4 класів). 

Здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти взяли участь: 

-  у Всеукраїнському конкурсі проєктів "Еко-Техно Україна" (листопад 

2020 року); 

- у Всеукраїнських навчальних онлайн-курсах: "Мій енергоефективний  

будинок" (учні 4-х класів); 

- "Основи енергопостачання та енергозбереження" (учні 6-8 класів); 

"Абетка з основ житлово-комунального управління" (учні 9-11 класів) вересень-

листопад 2020 року. 

 У Центральній бібліотеці (вул. Короля Данила, 16), Центральній бібліотеці для 

дітей (вул. Бандери,8) та у восьми бібліотеках-філіях проведено енергетичний лікнеп 

"Енергозбереження - запорука заможної громади та здорового довкілля", пізнавальний 

захід - воркшоп "Споживай енергію розумно", підготовлено тематичні викладки на 

теми енергозбереження і т.п. 

 

 

 

Відділ координації закупівель та цінового моніторингу 
Основним завданням відділу координації закупівель та цінового 

моніторингу є сприяння в збільшенні загального обсягу товарообороту, 

зростання торговельної мережі міста, підвищення культури обслуговування 

населення та наповнення дохідної частини бюджету міста. 

В 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 01.01.2021 р. торгівлю товарами народного споживання  

здійснює 1467 закладів торгівлі загальною площею 156,8 тис.кв.м  та  454 

підприємства ресторанного господарства на 28,9 тис. посадкових місць.   

Побутове обслуговування населення здійснюється через 386 підприємств 

побутового обслуговування.  

На території міста знаходяться: 

-торгові центри та  супермаркети – 68; 

-продовольчі магазини – 843; 

-промислові магазини – 529; 

-книгарні- 27; 

-ресторани, кафе, кав’ярні, паби – 454. 

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 15 

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 459 заяв суб’єктів господарської діяльності, 

які надійшли через ЦНАП. 

На основі рекомендацій  комісії підготовлено 8 розпоряджень міського 

голови та  38 рішень виконавчого комітету міської ради. У 2020 році укладено 

112 договорів на право тимчасового користування елементами благоустрою для 

розміщення  літніх та всесезонних торгових майданчиків.    

Протягом звітного періоду проводилось адміністрування 392 договорів на 

право  тимчасового користування елементами благоустрою для розміщення 

тимчасових споруд та переукладено 200 договорів. 

 Станом на  01.01.2021 р. всього  надійшло  коштів  до міського бюджету 4 

263, 2 тис. грн., зокрема:  

-за розміщення  тимчасових споруд   -       2 563,4 тис. грн.; 

-за розміщення торгових майданчиків  -    1 246, 0 тис. грн; 

-за розміщення об’єктів  дрібнороздрібної торгівлі   -  395,8  тис. грн; 

-за розміщення стаціонарних атракціонів – 57, 97 тис.грн.  

16 березня 2020 року організовано та  проведено зустріч керівництва міста 

із представниками торгових мереж супермаркетів  щодо роботи в умовах 

карантину.  

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:  

- 1  відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент 

надання погодження, за один день розміщення об’єкта дрібнороздрібної торгівлі; 

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

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

розваг; 

- 1 відсоток 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 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 підакцизних товарів. За  

2020 р. до міського бюджету  поступило 74255 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 362,8 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 689 закладів торгівлі та проведено 

інформаційно-роз’яснювальну роботу  із суб’єктами господарювання  щодо  

дотримання  трудового  законодавства, санітарного законодавства  та правил 

торгівлі. 

https://www.facebook.com/upr.pracya/?__tn__=K-R&eid=ARB1i5-8k5IRnFTQknFGPeZ3lrCepB3RYEHeRCxLqe6bdYMJL9KYmVnnR9sGCNPBEZxqpVmvcPvLctAm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC782yZK1hqhh3RpUHJ0Dhnph_-piqGis8QycVkR3oM-oOY_p083AO9aNKoPYDtQl5IT6ek5F3S2FgzqxNiljRWv_LrO4SqvnE-FeHJ6FyZSdXWdoHt5pjXDErDKyyUQzvYURRbSwRjULZyMOdyekGFiLp7lCj9TQ25fMDODM__zjSGMTJJSKVS3VrIjf0lrqz7dyLj73KZ2sQRZ9RiadDK1yYH5GtJ6bw3UuKYLKjci9cjgmsodZhQuvqp74QL_PhtYXNK1Icfn7UCKLwjO2xn5WYFIXKxF71QzMiWILS0_bS4c24u1MnK5xWFpyNCJK_nTTLpTiIoGYtUMngbEkGbX-Hc
https://www.facebook.com/groups/192741198643861/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC782yZK1hqhh3RpUHJ0Dhnph_-piqGis8QycVkR3oM-oOY_p083AO9aNKoPYDtQl5IT6ek5F3S2FgzqxNiljRWv_LrO4SqvnE-FeHJ6FyZSdXWdoHt5pjXDErDKyyUQzvYURRbSwRjULZyMOdyekGFiLp7lCj9TQ25fMDODM__zjSGMTJJSKVS3VrIjf0lrqz7dyLj73KZ2sQRZ9RiadDK1yYH5GtJ6bw3UuKYLKjci9cjgmsodZhQuvqp74QL_PhtYXNK1Icfn7UCKLwjO2xn5WYFIXKxF71QzMiWILS0_bS4c24u1MnK5xWFpyNCJK_nTTLpTiIoGYtUMngbEkGbX-Hc&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/192741198643861/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC782yZK1hqhh3RpUHJ0Dhnph_-piqGis8QycVkR3oM-oOY_p083AO9aNKoPYDtQl5IT6ek5F3S2FgzqxNiljRWv_LrO4SqvnE-FeHJ6FyZSdXWdoHt5pjXDErDKyyUQzvYURRbSwRjULZyMOdyekGFiLp7lCj9TQ25fMDODM__zjSGMTJJSKVS3VrIjf0lrqz7dyLj73KZ2sQRZ9RiadDK1yYH5GtJ6bw3UuKYLKjci9cjgmsodZhQuvqp74QL_PhtYXNK1Icfn7UCKLwjO2xn5WYFIXKxF71QzMiWILS0_bS4c24u1MnK5xWFpyNCJK_nTTLpTiIoGYtUMngbEkGbX-Hc&__tn__=K-R


З нагоди святкування професійного свята – Дня торгівлі 23.07.2020 р. у 

відпочинкому комплексі "Люм’єр" відбулася зустріч міського голови, його 

заступника та представників управління економічного та інтеграційного 

розвитку з представниками торгових закладів та ресторанного господарства 

міста.  Під час урочистої зустрічі відзначено подяками міського голови кращих 

працівників цієї галузі.  

Напередодні святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності 

України працівниками відділу координації закупівель та цінового моніторингу  

повідомлено в письмовій формі суб’єктів господарювання центральної частини 

міста щодо тематичного оформлення вітрин, а також дотримання правил торгівлі 

під час масових заходів у місті. 

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

організації святкового ярмарку до Дня Незалежності України на площі Ринок у 

м.Івано-Франківську.  Підприємці та жителі Івано-Франківської ОТГ 

представили для гостей та мешканців міста запашний мед, свіжозібрану 

полуницю, барвисті вишиванки та натуральні намиста.  

За  звітний  період працівниками відділу  розглянуто і  надано вчасно 

відповіді на 172 звернення (скарги, пропозиції)  суб’єктів господарювання, 

підприємств, установ, організацій,  фізичних осіб та на 11 депутатських запитів.  

 

Відділ промисловості та розвитку підприємництва 

Відділ промисловості та розвитку підприємництва постійно сприяє 

діяльності промисловим підприємствам міста, популяризації їх промислового 

потенціалу, а також створює сприятлииві умови для розвитку малого й 

середнього бізнесу у громаді.  

Щокварталу та за підсумками року на основі даних Головного управління 

статистики в Івано-Франківській обл. здійснюється порівняльний аналіз обсягів 

реалізації промислової продукції – в розрізі по галузях промисловості та по 

підприємствах. За результатами готуються інформаційні довідки і презентації. 

 Протягом року періодично готувалася інформація про виконання заходів 

Програми посилення конкурентоспроможності малого і середнього 

підприємництва в м.Івано-Франківську та Програми економічного і соціального 

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

промисловості міста Івано-Франківська і сфери підприємництва. 

На постійній основі 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 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., Управління Держпраці 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. 

У зв'язку з введенням карантину заплановані на березень засідання 

дорадчих органів було перенесено. У 2020 році проведено 3 засідання Дорадчої 

ради.  Під час засідання 18.06.2020р. висвітлено підсумки діяльності 

промислового сектору, заходи щодо відновлення економічної діяльності міста, 

поінформовано щодо наданих міською радою пільг по єдиному податку для 

окремих груп платників податків, можливості отримання ФОП часткової 

допомоги по безробіттю тощо.  

З метою вирішення актуальних проблем місцевого підприємництва 

протягом року проведено 2 засідання Ради підприємців - 23.06.2020р. та 

18.08.2020р. 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%). 

Для послаблення негативних наслідків, спричинених карантином, діяв 

Штаб з відновлення економіки Івано-Франківської ОТГ. Розроблені членами 

штабу рекомендації були враховані у Програмі стимулювання економічного 

розвитку Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади, яку 

прийнято рішенням міської ради від 19.06.2020р. №158-41. Відділом 

промисловості та розвитку підприємництва підготовлено пропозиції до плану 

заходів Програми, що стосуються сприяння діяльності МСП. 

Впродовж періоду карантину у березні-квітні та перебування Івано-

Франківська у "червоній зоні" карантинних обмежень у жовтні-листопаді 

постійно проводилася 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. 

З метою підтримки місцевого виробника у квітні розпочато інформаційну 

кампанію "Купуємо івано-франківське". В рамках кампанії веб-сайт "Купуємо 

івано-франківське" інтенсивно наповнювався інформацією про місцевих 

виробників, здійснювалися переговори з підприємцями, кожному надавалася 

можливість наповнення свого розділу на веб-сайті інформацією про продукцію, 

новинки та контактні дані виробника. Станом на 01.01.2021р. на зазначеному 

веб-ресурсі присутні 96 місцевих товаровиробників та занесено понад 530 

одиниць товару. Інформація про місцеву продукцію і місцевих виробників на 

офіційному сайті http://market.mvk.if.ua постійно доповнюється та оновлюється, 

проводиться інформаційна робота з місцевими підприємствами та 

підприємцями. 

Вжито заходів для покращення співпраці місцевих виробників та торгових 

мереж міста, до яких під час зустрічі з міським головою 06.05.2020р. звернулися 

http://market.mvk.if.ua/


з проханням підтримати місцеву продукцію, розширити її асортимент та 

здійснювати своєчасні розрахунки за поставлений товар. В рамках цієї кампанії 

місцева продукція у супермаркетах ідентифікується стікерами з надписом 

"Купуємо івано-франківське – підтримуємо своє". 

Проводиться моніторинг показників реєстрації та припинення діяльності 

малого бізнесу. У 2020 році впродовж карантину реєстрація ФОП та юридичних 

осіб суттєво зменшилася (у 2,5 рази). На кінець року спостерігається позитивна 

динаміка у здійсненні реєстрації підприємницької діяльності у місті Івано-

Франківську (+860), що становить 3,3%, понад 50% зареєстрованих ФОП - жінки.   

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 - 198 

укладених кредитних договорів на суму 30 млн. грн. 

В рамках реалізації державної програми фінансової підтримки бджолярів 

проведено роботу щодо формування реєстру власників пасік на території Івано-

Франківської громади. Як результат, у грудні 10 суб'єктів господарювання і 

фізичні особи за утримання бджолосімей отримали державних дотацій на суму 

186,8 тис.грн.  

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

проведено ярмарку сільськогосподарської продукції, в рамках якої місцеві 

виробники та представники сіл, які ввійшли до Івано-Франківської ОТГ, мали 

можливість презентувати свою продукцію. Захід проведено на належному рівні 

з дотриманням карантинних вимог та обмежень. Учасниками були близько 30 

підприємців – медовари, сировари, хлібопекарі. 

Також напередодні відзначення Дня незалежності України проведено 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств щодо 

забезпечення чистоти прилеглих територій промислових підприємств та 

належного оформлення адмінбудівель національною атрибутикою. 

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

господарювання до нагородження подяками міського голови, а також трудових 

колективів зазначених підприємств – грамотами виконавчого комітету міської 

ради. Натомість організовано відвідування міським головою місцевих 

виробництв – 14-ти кращих платників податків міста відзначено подяками та 

грамотами з нагоди професійного свята.  

 З нагоди професійних свят відзначено подяками міського голови 

керівників та кращих працівників наступних підприємств: до Дня працівника 

текстильної та легкої промисловості (14.06.2020р.) та за значний особистий 

внесок у забезпечення населення міста засобами захисту в період коронавірусної 

пандемії – ПрАТ "ВТШП "Галичина", Івано-Франківського учбово-виробничого 

підприємства УТОГ, "ХРТ Текстиль - Івано-Франківськ", ТзОВ "СТС-3000" - 



підприємство в сфері виробництва та постачання спецодягу, спецвзуття та 

засобів індивідуального захисту; до Дня машинобудівника (27.09.2020р.) - ДП 

ВО "Карпати", ТОВ "Мікрол", АТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний 

завод", ПрАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад", ПрАТ "Івано-

Франківський арматурний завод", ТОВ "Ектос - ІФ", ПП "Корунд", ТОВ 

"Імпекс"; до Дня працівника харчової галузі промисловості (18.10.2020р.) – ТДВ 

"Івано-Франківський хлібокомбінат", "ПрАТ "Івано-Франківська харчосмакова 

фабрика", ТОВ НВФ "Елітфіто" та інших; з нагоди Міжнародного дня глухих 

(26.09.2020р.) – працівників Івано-Франківського УВП УТОГ, керівника та 

трудовий колектив.  

 Усього за сумлінну працю та високу професійну майстерність 

нагороджено понад 70 кращих працівників місцевих промислових підприємств 

та підприємців. 

 Проводиться робота щодо сприяння у започаткуванні та веденні 

підприємницької діяльності мешканцям міста – організовуються навчальні 

тренінги, здійснюється співпраця із структурами по підтримці бізнесу, надається 

фінансова підтримка потенційним підприємцям на основі конкурсу стартапів. 

Особлива увага приділяється розвитку жіночого підприємництва. 

 За результатами проведеного у 2019 році конкурсного відбору у 2020 році 

профінансовано 7 проєктів – переможців на суму 325,0 тис.грн., які поєднали в 

собі креативність та інноваційний підхід. 15.09.2020р. підприємці-початківці 

відзвітували про результати впровадження проєктів. 

 У жовтні спільно з ЦРП "Бізнес-Інкубатор" вже вдруге розпочато 

реалізацію проєкту "Успіх в бізнесі". В рамках цього проєкту протягом 

листопада-грудня 42 учасниці пройшли онлайн-навчання  для жінок із 

започаткування та ведення підприємницької діяльності. 24.12.2020р. відбулося 

урочисте вручення сертифікатів. За результатами проведених навчань у 2019 

році 5 учасниць зареєстрували підприємницьку діяльність, тому позитивний 

досвід таких навчань було враховано та продовжено. Варто відзначити, що 

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 у 2020 році було 

заплановано двічі провести навчання з основ комп’ютерної грамоти для людей 

старшого віку. Через карантинні обмеження навчання відтерміновано. Проєкт 

"Навчальні курси комп'ютерної грамоти для людей старшого віку - власників 

картки іванофранківця" цього року став переможцем IV всеукраїнського 

конкурсу кращих проєктів у сфері освіти для дорослих, та вже 4-й рік поспіль 

реалізується управлінням економічного та інтеграційного розвитку спільно з 

ЦРП "Бізнес-Інкубатор" ІФНТУНГ.  



 Започаткування навчань було ініційоване міським головою Русланом 

Марцінківим та одразу здобуло популярність серед численних літніх мешканців. 

Курс передбачає проведення занять три рази на тиждень протягом двох місяців 

з освоєння навичків роботи за комп’ютером та вміння користуватися 

електронними сервісами, які пропонує сучасний темп життя. Літні люди 

навчаються як оплатити комунальні послуги у Приват24, як записатися на 

консультацію до лікаря, написати електронного листа, відправити відгук чи 

звернення до владних структур, прослухати онлайн курс, зареєструватися і 

працювати у соціальних мережах тощо. Понад 200 бажаючих очікують на 

навчання, які буде відновлено на базі ЦРП "Бізнес-Інкубатор" ІФНТУНГ  після 

зняття карантинних обмежень.  

 Спільно з експертами ПРОМІС розроблено проєкт Програми розвитку 

соціального підприємництва на території Івано-Франківської міської ОТГ на 

2021-23р.р. Пріоритетними напрямками програми є популяризація культури 

соціального підприємництва, впровадження освітніх ініціатив та фінансових 

інструментів. До роботи над програмою було залучено представників соціальних 

служб, освітніх центрів, громадських організацій, вищих навчальних закладів, 

діючих соціальних підприємців. Проведено 5 фокус-груп, за результатами 

обговорення в яких узагальнено пропозиції заходів до проєкту програми, який 

буде внесено на розгляд сесії міської ради у січні 2021 року. 

 З метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в Івано-

Франківську розроблено профільний веб-сайт "Івано-Франківськ – місто, 

сприятливе для бізнесу", триває робота по наповненню його актуальним 

контентом. На веб-ресурсі буде розміщено інформацію про місцеві і державні 

фінансові програми підтримки МСП, грантові пропозиції для бізнесу, тематичні 

події для бізнесу, роз'яснення нормативних актів, пропозиції оренди 

комунального майна, працюватиме інтерактивна мапа місцевих податків тощо.   

 Також на офіційній веб-сторінці міста Івано-Франківська та на сторінці у 

мережі Фейсбук постійно висвітлюються новини для місцевого бізнесу: про 

організацію та можливість участі у різноманітних тематичних семінарах, 

круглих столах, форумах, конференціях, 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. 

Працівником відділу здійснено виконання обов'язків секретаря тендерного 

комітету та уповноваженої особи щодо здійснення закупівель відповідно до 

чинного законодавства. 

Уповноважена особа: 

 - планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі 

закупівель; 

- здійснює вибір процедури закупівлі; 

- проводить спрощені закупівлі відповідно до ст. 14 Закону; 

 - забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір 

переможця спрощеної закупівлі; 

- забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних 

документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; 

 - забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, 



необхідної для виконання вимог ст.14 Закону. 

- здійснює інші дії, передбачені Законом. 

Секретар тендерного комітету забезпечує організацію, супровід та 

проведення всіх типів процедур закупівель, крім спрощеної, а саме: веде та 

оформляє протоколи засідань комітету, інформує членів комітету про 

організаційні питання його діяльності та здійснює інші повноваження відповідно 

до законодавства. 

Протягом липня-грудня 2020р. опрацьовано 144 закупівлі, що були 

проведені різними типами процедур, такими як: закупівля без застосування 

електронної системи, спрощена/допорогова закупівля, переговорна процедура 

закупівлі та відкриті торги. 

Окрім закупівель для потреб управління економічного та інтеграційного 

розвитку, мною здійснювалась організація закупівель в рамках реалізації таких 

міжнародних проєктів: 

 1.Проєкт «Назад до наших спільних коренів» 2SOFT/2.1/133 ROOTS 

виконується муніципалітетом міста Ботошані (Румунія) у партнерстві з 

управлінням економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету 

міської ради (Івано-Франківськ, Україна), Департаментом культури округу 

Ботошані (Румунія) та громадською організацією «Центр муніципального та 

регіонального розвитку - Ресурсний центр» (Україна) за співфінансування ЄС в 

рамках Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020. 

 2.Проєкт «STEM освіта у професійних училищах та спеціалізованих 

школах» (Грантовий контракт 2soft/1.1/23), у партнерстві з управлінням 

економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради 

(Івано-Франківськ, Україна), Департаментом культури округу Ботошані 

(Румунія) та громадською організацією «Центр муніципального та регіонального 

розвитку - Ресурсний центр» (Україна) за співфінансування ЄС в рамках 

Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020. 

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. 

 Для забезпечення відкритості регуляторного процесу затверджено План 

діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2020 рік (рішення ВК від 19.11.2019р.  № 1367) та План 

діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2020 рік (рішення МР від 20.11.2019р.  №319-33). 

 Протягом поточного року на основі звернень розробників внесено змін та 

доповнень:  до рішення виконавчого комітету від 19.11.2019р.  № 1367– 8 

доповнень; до рішення міської ради від 20.11.2019р. №319-33 – 3 доповнення. 

На  підставі  Планів  з  підготовки  регуляторних  актів  на  2020 рік 

забезпечено належну підготовку структурними підрозділами міської ради, її 



виконавчого комітету 17 проєктів регуляторних актів, з них прийнято 12 

регуляторних актів, у тому числі 8 рішень міської ради, 4 регуляторних акти 

проходять процедуру розгляду та прийняття, проведено 7 відкритих громадських 

обговорень відповідно.  

 З метою дотримання карантинних обмежень, обговорення проєктів рішень, 

що розроблялися в період березень-червень, відбулося через отримання 

зауважень та пропозицій у друкованому та електронному виглядах. Погодження 

проєктів регуляторних актів – рішень міської ради здійснено в Державній 

регуляторній службі України. 

 Управлінням економічного та інтеграційного розвитку 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. 

 Інформація про здійснення покрокових заходів згідно з процедурою 

розгляду та прийняття регуляторних актів оприлюднювалася на офіційній 

сторінці виконавчого комітету міської ради в мережі Інтернет. Повідомлення про 

оприлюднення проєктів регуляторних актів та оголошення про громадські 

обговорення в обов’язковому порядку відповідно до вимог Положення 

публікувалися в газеті "Західний кур’єр".  

 Відповідно до вимог ЗУ "Про доступ до публічної інформації" та 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015р. №83 "Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних" підготовлено та опубліковано перелік діючих регуляторних актів та План 

підготовки регуляторних актів у форматі відкритих даних на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua. 

 Відповідно до плану-графіку проведено відстеження результативності 

регуляторних актів у 2020 році з метою оцінки стану впровадження  

регуляторних актів та досягнення  ними  цілей, задекларованих при їх прийнятті, 

було здійснено 32 відстеження результативності регуляторних  актів,  з  них  17 

– базові,  15 – повторні.  

 Кількісна та якісна оцінка застосованого державного регулювання 

дозволяє стверджувати  про  досягнення  цілей,  визначених  при  розробці  

більшості регуляторних  актів.   

 

Відділ міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста 

Євроінтеграція 

За підтримки Європейського Союзу управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку здійснюється реалізація 2-х транскордонних проєктів у 

рамках Програми "Румунія-Україна 2014-2020", а саме: проєкт "Назад до наших 

спільних коренів" та проєкт "STEM освіта у професійних училищах та 

спеціалізованих школах", в рамках якого закуплено дороговартісне обладнання 

для ВПУ №21.  



Працівниками відділу міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста 

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

України при перетині кордонів з країнами ЄС в рамках дії карантинних 

обмежень, пов’язаних з поширенням епідемії коронавірусу. 

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 Facebook.     

На сторінці управління економічного та інтеграційного розвитку у мережі 

Facebook 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 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. 

Міжнародна співпраця 

Станом на 01.01.2021 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). 

Протягом звітного періоду за сприяння відділу міжнародних зв’язків, 

туризму та промоції міста управління економічного та інтеграційного розвитку, 

керівництво та представники структур виконавчого комітету міської ради взяли 

участь у спільних заходах, організованих в рамках реалізації угод про співпрацю 

з партнерськими містами  за кордоном, а саме:  

- 10-23 січня 2020 року делегація представників міського відділу ДСНС в 

Івано-Франківській області з робочим візитом відвідала місто Потсдам 

(Німеччина) з метою ознайомлення з роботою спеціальних служб та 

правоохоронних органів у місті та обговорення можливості написання спільних 

проєктів у сфері цивільного захисту населення; 

- 21-25 січня 2020 року делегація педагогів та учнів ліцею №23 ім.Романа 

Гурика з Івано-Франківська взяла участь у спортивних змаганнях у 

партнерському місті Нова Суль (Польща). 



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, з 

представниками Місії зі спостереження за виборами Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ), з представниками Організації Об’єднаних 

Націй (ООН), з представниками проєкту Європейського інвестиційного банку 

"Міський громадський транспорт України", з 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 ознайомлення з культурними традиціями краю, в рамках 

молодіжного обміну та для налагодження співпраці у сфері освіти з 

партнерськими містами за кордоном, 5-15 січня 2020, організовано десятиденну 

пізнавальну поїздку шкільної молоді з міста Брага (Португалія) до Івано-

Франківська в період новорічно-різдвяних свят.  

Забезпечено перебування 9-13 січня 2020 року іноземних мистецьких 

колективів, які взяли участь у ХІ Міжнародному фестивалі "Коляда на Майзлях", 

а саме: дитячого хору "Escolania Vall de Los Caidos" з міста Мадрид (Іспанія), 

вокально-інструментального ансамблю "Floralia" національного університету 

мистецтв Джорджа Енеску з міста Ясси (Румунія), чоловічого хору "Partes" з 

міста Познань (Польща), чоловічого хору Об'єднання українців у Польщі 

"Журавлі" та хору церкви Святого Миколая  з міста Торонто (Канада).  

28 лютого – 1 березня 2020 року організовано перебування танцювальних 

мистецьких колективів з партнерських міст у Польщі, які брали участь у ХХХ 

Міжнародному фестивалі танцю "ФЕСТ 2020", а саме: ансамблю мажореток 

"Prima" з м.Свідніца та колективу пісні і танцю "Краков’ячек" будинку культури 

м.Альверна Хшановського повіту. 

В рамках проведення в Івано-Франківську 14 березня чемпіонату Асоціації 

Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) зі спортивної ходьби, з метою 

популяризації міста на міжнародному рівні, іноземні делегації забезпечено 

перекладацьким супроводом та подарунковими пакетами з промоційною 

продукцією, організовано англомовні екскурсії містом для іноземних гостей 

заходу.  

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 з 

запровадженням "червоної зони" та карантинних обмежень у містах Польщі та 

України. 

 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. 

Забезпечено переклад привітань від партнерських міст Любліна, Жешова 

та Рибніка у Польщі, міста Брест у Білорусі та міста Руставі у Грузії для 

мешканців Івано-Франківська з нагоди Дня Незалежності України. На 

офіційному сайті міста та на сторінці управління економічного та інтеграційного 

розвитку у мережі Facebook розміщено відеоролики з привітаннями  від 

представників національних меншин, а саме: Угорського культурно-освітнього 

центру в Івано-Франківську, Чеського Центру при Посольстві Чеської 

Республіки у Києві, ГО "Парі-ІФ", яка входить до національної мережі ГО 

"Альянс Франсез". 

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

Івано-Франківську у проведенні  на території Палацу Потоцьких Днів польської 

культури 28-30 серпня 2020 року.  

Туризм та промоція 

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 у ХІ Міжнародному Різдвяному 

Фестивалі "Коляда на Майзлях" та у ХХХ Міжнародному фестивалі естрадно-

спортивного танцю "ФЕСТ-2020". 

Протягом місяця 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 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. 

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 (Facebook, Instagram, YouTube). 

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 гідів та екскурсоводів міста; організовано проведення 

інтелектуального квізу Mind Game Ivano-Frankivsk на туристичну тематику за 

участю суб’єктів туристичної діяльності, викладачів та студентів інституту 

туризму, велотуристів та активних мандрівників міста. 

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

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

розвиток внутрішнього туризму та промоцію міста на міжнародному та 

всеукраїнському рівнях. Представлено звіт із реалізації маркетингової стратегії 

міста та впровадження бренду міста на черговому розширеному засіданні 

Дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку Проєкту ПРОМІС та 

Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку Івано-Франківської 

міської ОТГ. Організовано представлення міста на засіданні круглого столу 

"Регіональний туризм у часи COVID-19: шляхи подолання кризи в умовах 

глобальної "нової реальності", в рамках якого учасники відвідали унікальний 

інтерактивний музей Прикарпаття "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки". 

За участю представників відділу відбулись установчі збори громадської спілки 

"Дороги смаку Прикарпаття", яка має на меті об’єднати виробників традиційних 

локальних продуктів, заклади харчування, заклади розміщення та інших 

операторів туристичного ринку Івано-Франківщини у мережу гастрономічних 

маршрутів з одноіменною назвою. 

Забезпечено участь Івано-Франківська в реалізації ініціативи АМУ "Міста 

України – відновимо український туризм разом" та у проєкті, запропонованому 

містом Кам’янець-Подільський, "Відкрий Україну" для підтримки туристичної 

галузі в містах України. 

Представники 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). 

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.  

    Проводилась робота по підготовці туристичної літератури про Івано-

Франківськ до друку (буклети "9 причин приїхати в гості", "Станіславські оказії. 

Календар подій Івано-Франківська 2020", "Музеї Івано-Франківська" та "Івано-

Франківськ – місто для дітей", настінний календар 2021, туристичні карти міста, 

тощо). Промоційні матеріали та туристична література про місто 

розповсюджувалась у туристично-інвестиційному центрі, готелях міста, 

надавалася туристичним фірмам та іноземним делегаціям. 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). 

 

 

 


