
Інформація про виконання  

Програми економічного і соціального розвитку Івано-Франківської 

міської територіальної громади за 2020 рік 
 

Діяльність виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та 

організацій спрямована на економічний розвиток громади, створення 

сприятливих умов для розвитку бізнесу, популяризацію, оптимізацію 

транспортної мережі та інфраструктури, утримання в належному стані 

об’єктів благоустрою та удосконалення роботи комунальних служб, 

реалізацію енергоефективних проєктів та заходів, підвищення рівня якості 

освіти, медичного обслуговування, створення умов для соціальної адаптації 

людей з особливими потребами, соціальну підтримку учасників бойових дій 

та членів родин загиблих військовослужбовців в АТО тощо.  

Забезпечено стабільне функціонування основних сфер життєдіяльності 

та першочергові потреби населення.  

У результаті приєднання до м.Івано-Франківська 18 територіальних 

громад населення Івано-Франківської міської територіальної громади 

становить 286,4 тис.осіб. Площа земель без урахування земель за межами 

населених пунктів становить 17 164,55 га. 

Івано-Франківськ зайняв перше місце в рейтингу кращих міст для 

ведення бізнесу в Україні за версією Forbes Україна. Даний рейтинг визначає 

перспективні напрямки розвитку бізнесу та залучення інвестицій. 

Оцінювалася привабливість для бізнесу міст з населенням від 90 000 осіб. 

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

транспортне сполучення із іншими регіонами, місто отримало високі оцінки 

завдяки позитивній демографічній ситуації, легкості ведення бізнесу, 

привабливості для переселення, а також низькому рівню злочинності. 

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

комфортніших міст України разом із Вінницею, Хмельницьким та Черніговим. 

Дослідження щодо комфортності українських міст провела Соціологічна 

група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту 

International Republican Institute (IRI). 

У рейтингу міст-учасників Індексу конкурентоспроможності міст 

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

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

найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним 

врядуванням. Такими є результати дослідження "Індекс 

конкурентоспроможності міст України (ІКМ) 2019/2020". 

Для вимірювання ІКМ 2019/2020, Програма USAID КЕУ у партнерстві з 

компанією Інфо Сапієнс провела масштабне опитування, перша хвиля якого 

охопила 23 обласні центри України та місто Київ. Опитано 5115 су-б'єктів 

підприємницької діяльності, які висловили думки про бізнес-клімат та про 

зусилля міської влади у створенні сприятливого середовища. 

Незважаючи на складні економічні умови, спричинені, зокрема, 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), Івано-Франківська громада 

зберігає стабільну динаміку розвитку. 



Бюджет Івано-Франківської МТГ по доходах за 2020 рік виконано на 

86%, надійшло – 2 639,7 млн грн при плані 3 070,9 млн грн ( - 301,7 млн грн до 

минулого року).  

 План по власних доходах загального та спеціального фондів за 2020 рік 

виконано на 82,8%, надійшло 2 038,9 млн грн при плані 2 461,4 млн грн (на 

110,6 млн грн більше, ніж минулого року).  

Зокрема, доходи загального фонду бюджету склали 1 888,5 млн грн, що 

становить 81,3% до планового показника на  2020 р. та  на 142,1 млн грн більше 

до 2019 року. 

Доходи спеціального фонду бюджету склали 150,3 млн грн, що 

становить 103,1% до планового показника на 2020 р. та на 31,7 млн грн менше, 

ніж у 2019 році.  

У порівнянні з попереднім роком збільшились на 4,1 млн грн доходи 

бюджету розвитку, у порівнянні з запланованим показником виконання 

становить 103,3%. 

За  допомогою партиципаторного бюджетування або "Бюджету участі"  

ініціативні групи мешканців мали можливість отримати на свої проєкти 15  

млн грн з бюджету територіальної громади. У 2020 році зареєстровано 294 

проєкти. За результатами голосування мешканців міста визнано переможцями 

46 проєктів, з них:  8 – на ремонт малих вулиць (до 1,5 млн грн), 7- великих 

проєктів (до 300 тисяч грн.)  та 31 - малий проєкт (до 100 тис. грн.). 

Промисловий комплекс, інноваційний розвиток 

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами за 2020 рік 

в Івано-Франківській МТГ склав 11 668,8 млн грн проти 12 126,4 млн грн за 

попередній рік, що становить 96,2%.  

У розрахунку на одну особу населення міста обсяг реалізованої 

промислової продукції склав 40,7 тис.грн (в цілому по області – 44,7 тис.грн). 

Структура обсягів реалізації промислової продукції 

 

 

 

Частка обсягів реалізації підприємств переробної промисловості 

становить 44,8% в загальному обсязі реалізації.  

Найбільшу питому вагу у структурі реалізації займали підприємства         

з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (52,9%). 

 



Структура обсягів реалізації підприємств переробної промисловості 

за основними видами діяльності 

 

Найбільшу питому вагу у структурі переробної промисловості займали 

підприємства машинобудування (51,4%), з виробництва харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів (21,3%), з виробництва гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (9,8%). 

Обсяг реалізації продукції підприємств харчопереробної галузі за 2020 

рік складає 1 114,3 млн грн. У 2020 році зменшення обсягів виробництва й 

реалізації продукції допустили ТОВ "Імперово Фудз", ТОВ "Лігос"(93,6%), 

ТОВ "Залізнична пекарня" (96,9%), ТДВ "Полонина"(92,4%), припинення 

виробництва на ПАТ ВТКФ "Ласощі". ПрАТ "Івано-Франківська 

харчосмакова фабрика" спрацювала на рівні минулого року. Спостерігається 

ріст обсягів виробництва й реалізації продукції ТДВ "Івано-Франківський 

хлібокомбінат" (105,6%).  

Обсяг реалізації продукції машинобудівних підприємств за даний період 

становить 2 685,1 млн грн. Беззаперечним лідером галузі є ТОВ "Електролюкс 

Україна". Показники діяльності ДП ВО "Карпати" становлять 95,2% в 

порівнянні з попереднім роком, на АТ "Івано-Франківський 

локомотиворемонтний завод" спостерігається незначний спад обсягів 

реалізації (90,0%). 

Підприємства, які спеціалізуються на текстильному виробництві, 

виробництві одягу, виробів зі шкіри та інших матеріалів у 2020 році 

працювали із незначним зменшенням обсягів реалізації у порівнянні з 

попереднім року. Зниження обсягів реалізації продукції відбулося на 

підприємствах ПАТ "ВТШП "Галичина" (84,9%), Івано-Франківське УВП 

УТОГ (103,8%).  

У 2020 році підприємствами з виробництва гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції реалізовано продукції 

(товарів, послуг) на 510 млн грн.  



Відбувся ріст на 35,9% на підприємствах з виробництва меблів, іншої 

продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування, в основному через 

збільшення обсягу реалізованої продукції ТОВ "Інтелком" (130,5%).      

 Підприємства - виробники виробів з деревини, виробництва паперу та 

поліграфічної діяльності у 2020 році дещо знизили обсяги реалізації продукції 

(на 2,6%), зокрема ТзОВ "Куверт-Україна (на 29,5%).  

 Інвестиційна політика і зовнішньоекономічна діяльність 

Важливим показником для потенційних інвесторів є наявність 

позитивної кредитної історії міста Івано-Франківська та висновки 

рейтингового агентства щодо кредитного рейтингу міста. 29 жовтня 2020 року 

рейтинговим агентством ТОВ "Кредит-Рейтинг" у процесі оновлення 

кредитного рейтингу міста Івано-Франківська за результатами аналізу 

економічних та фінансових показників, даних щодо демографічної ситуації, 

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

розпорядженні комунальної власності та перспективних планів на майбутнє, 

підтверджено кредитний рейтинг міста за національною шкалою на рівні 

uaBBB+ з прогнозом "стабільний". 

З метою презентації інвестиційного потенціалу міста та залучення 

потенційних інвесторів працює інвестиційний Web-сайт http://invest-if.com/, 

на якому розміщена вся наявна інформація про індустріальний сектор, 

експортні поставки, перелік вільних земельних ділянок та  виробничих площ, 

а також зазначені успішно реалізовані start-up проєкти.  

Важливим фактором відносної стійкості економіки обласного центру до 

коливань у економіці країни є орієнтація івано-франківських підприємств-

експортерів переважно на ринки країн Європи.  

Зокрема, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у 2020р. 

становив  64% від загального обсягу експорту по територіальній громаді та 

зменшився у порівнянні з 2019р. на 4%. Підприємства Івано-Франківської 

МТГ активно здійснювали зовнішньоекономічну діяльність із 105 країнами 

світу. 

Обсяг експорту товарів у 2020р. склав 259,6 млн дол. США, імпорту – 

256,4 млн дол. США. У порівнянні з 2019р. обсяг експорту зменшився на 5,6%, 

імпорту – на 6,1%.  

Найбільші експортні поставки товарів з Івано-Франківської міської 

територіальної громади здійснювалися до Румунії (38% загального обсягу 

експорту), Польщі (7%), Об’єднаних Арабських Еміратів (5,6%), Італії (4,7%), 

Туреччини (3,7%), Російської Федерації (3,5%), Німеччини (3%), Індонезії 

(2,9%), Саудівської Аравії (2,5%) та Чехії (2,3%). Порівняно з 2019р. 

збільшилися обсяги відвантажень   товарів   до   Саудівської   Аравії   (у 7,4 

раза),   Індонезії   (у 3,6 раза), Туреччини (у 2 раза), Італії (у 1,5 раза), Російської 

Федерації (на 37,5%), Польщі (на 29,4%) та Румунії (на 12%), водночас, 

зменшилися до Чехії (у 4,3 раза), Німеччини (на 34%), Об’єднаних Арабських 

Еміратів (на 24,1%). 

Основу експортних поставок обласного центру складали машини, 

обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (54,3% обсягів 

експорту), живi тварини, продукти тваринного походження (19,5%), продукти 

рослинного походження (13,9%). Порівняно з 2019р. у 2,3 раза зросли обсяги 

http://invest-if.com/


відвантажень за межі країни готових харчових продуктів, у 1,5 раза – 

продуктів рослинного походження, на 41,1% - різних промислових товарів, на 

27,5% – продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості. 

Імпорт товарів з країн ЄС 74% від загального обсягу імпорту. 

Вагомими були обсяги надходжень товарів з Румунії (15,3% загального 

обсягу імпорту), Польщі (14,6%), Китаю (13%), Німеччини (10,5%), Італії 

(8%), Литви (5,1%), Угорщини (4,4%), Словаччини (3,6%), Чехії (3,5%), 

Австрії (2,7%), Російської Федерації (2,4%), Білорусі (2,1%) та Туреччини 

(2%). Серед найбільших країн-партнерів збільшився імпорт зі Словаччини (у 

2,1 раза), Російської Федерації (у 2 рази), Австрії (у 1,9 раза), Туреччини (у 1,5 

раза), Чехії (на 38,3%), Італії (на 35,2%), Литви (на 17,5%), Польщі (на 10,1%),  

Угорщини  (на 8,8%),  Румунії  (6%);  зменшився – з  Білорусі (у 1,6 раза), 

Китаю (у 1,5 раза), Німеччини (на 12,5%). 

Майже 38% обсягу імпорту товарів до міської територіальної громади 

займали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання. 

Суттєвими були і надходження полімерних матеріалів, пластмас та виробів з 

них (12,5%), недорогоцінних металів та виробів з них (12,3%). 

Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

У місті Івано-Франківську попри важку економічну ситуацію через 

пандемію, за підсумками 2020 року, спостерігається позитивна динаміка 

реєстрації підприємницької діяльності суб’єктами господарювання. Так, 

станом на 01.01.2021р. у місті зареєстровано 28397 СПД (з яких 14718 - ФОП 

та 13679 - ЮО), що на 1161 СПД більше, ніж на початок 2020 року. 

Варто зазначити, що Івано-Франківськ за кількістю малих підприємств 

на 10 тис. наявного населення займає 6 місце серед обласних центрів України 

та перше місце на 10 тисяч населення серед обласних центрів з аналогічною 

чисельністю населення. 

Внесок середніх та малих підприємств у загальний обсяг реалізованої 

продукції (товарів, послуг) підприємствами територіальної громади складає 

85%, з них малих – 26,9%. На середніх та малих підприємствах працює близько 

93,6% найманих працівників усіх підприємств-суб’єктів господарської 

діяльності. 

За 2020 рік підприємцями (фізичними та юридичними особами) 

сплачено до бюджету міської територіальної громади 291,5 млн грн єдиного 

податку. 

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.  

 Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності" забезпечено дотримання 

процедури прийняття та відстеження результативності поточних 

регуляторних актів, підготовлено 17 проєктів регуляторних актів, у тому числі 

12 проєктів рішень міської ради, проведено 17 громадських обговорень.  

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, здійснено 19 відстежень результативності регуляторних актів, з них 

11 – базові, 8 – повторні.  

Споживчий ринок 

В Івано-Франківській міській територіальній громаді 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. 

Надання адміністративних послуг 

В Івано-Франківську успішно діє Центр надання адміністративних 

послуг (ЦНАП) для мешканців громади.  

Станом на 31.12.2020 року у Центрі надання адміністративних послуг 

надається 300 адміністративних та дозвільно-погоджувальних послуг. 

Загальна кількість послуг, наданих в управлінні адміністративних послуг, 

станом на 31.12.2020 року становить 104 157, надано 43 457 консультацій. 

За звітний період прийнято 3 840 вхідних пакетів документів  для 

оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, 3 321 

вхідний пакет документів для оформлення паспортів громадянина України у 

формі ID-картки. 

12 лютого 2020 року відкрито територіальний підрозділ Івано-

Франківської міської об’єднаної територіальної громади за адресою с.Черніїв 

вул. вул.Стасюка, буд.4. 



Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська в с.Черніїв став першим підрозділом ЦНАПу м.Івано-

Франківська, який відкрито у селі, що долучилося до Івано-Франківської 

міської ОТГ, який оснащений оргтехнікою, спеціалізованим програмним 

забезпеченням та всіма необхідними умовами для надання якісних 

адміністративних послуг. 

23.02.2020 року відкрито територіальний підрозділ ЦНАП в с.Підлужжя 

(вул.Шевченка, буд.39). 

У серпні 2020 року в селах Березівка та  Підпечери також відкрито 

територіальні підрозділи ЦНАП. Дані підрозділи оснащені сучасною 

оргтехнікою, спеціалізованим програмним забезпеченням та всіма 

необхідними умовами для надання якісних адміністративних послуг. 

09 жовтня 2020 р. у селах Добровляни та Колодіївка відкрито віддалені 

робочі місця адміністратора ЦНАП. У віддалених робочих місцях 

адміністратора ЦНАП доступні всі адміністративні послуги, окрім реєстрації 

нерухомості та бізнесу, оформлення біометричних документів та посвідчення 

водія. 

За даний час у ЦНАП було оформлено 898 посвідчень водія та 

зареєстровано 40 транспортних засобів. 

За звітний  період Департаментом освіти і науки зареєстровано та 

перереєстровано 3 592 дітей в ДНЗ міста Івано-Франківська. 

Мешканці міста Івано-Франківська можуть замовити послуги в режимі 

он-лайн на сайті www.cnap.if.ua (розділ "Електронні послуги") без 

відвідування Центру надання адміністративних послуг. Результат послуги 

замовники отримують особисто у Центрі надання адміністративних послуг 

після отримання смс-повідомлення про виконання та пред’явлення документа, 

що посвідчує особу. 

Мешканцям Івано-Франківської територіальної громади доступно 34 

адміністративні послуги, які надаються структурними підрозділами 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Додатково на сайті 

ЦНАПу доступний сервіс "Державні послуги", де можна замовити 33 

адміністративні послуги. Ідентифікація клієнта здійснюється за технологіями 

BankID, ЕЦП та MobileID . Також дані послуги доступні на порталі державних 

послуг https://e-gov.org.ua. За звітний період було надано 9 359 он-лайн послуг. 

З метою комфортного, максимально простого отримання послуг, 

пов’язаних з народженням дитини, та за мінімальну кількість часу, з 07 травня 

2020 року ЦНАП почав реалізацію комплексної послуги "єМалятко". 

Актуальною залишається послуга "Мобільний адміністратор".  

За звітний період за допомогою сервісу "Мобільний адміністратор" 

надано 105 адміністративних п ослуг. 

Продовжує функціонувати інформаційно-консультаційний пункт для 

іноземців, що був відкритий у рамках реалізації проєкту "Покращення надання 

адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом 

створення мережі центрів надання адміністративних послуг та розвитку 

співпраці Луцького Центру надання адміністративних послуг, Івано-

Франківського Центру надання адміністративних послуг та Люблінського 

Бюро обслуговування мешканців" за фінансової підтримки Європейського 

http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe-gov.org.ua&post=-63356957_153


Союзу. За звітний період до ЦНАП звернувся  1251 іноземний громадянин для 

отримання адміністративних та дозвільно-погоджувальних послуг. 

Центр надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська 

продовжує співпрацю з порталом "ДіЯ", системою он-лайн моніторингу якості 

надання адміністративних послуг. Завдяки такому моніторингу оптимізовано 

надання адміністративних послуг, зменшено перелік документів для 

отримання послуг, скасовано дублюючі чи неактуальні послуги, а також 

забезпечено прийняття зважених рішень органами влади щодо покращення 

надання послуг громадянам.  

З 01.06.2020 року в Центрі надання адміністративних послуг м.Івано-

Франківська (вул.Незалежності, 9) та його територіальних підрозділах 

розпочалась видача транспортної картки "Галка". Станом на 15.11.2020 року 

видано 13 204 транспортні картки "Галка". 

Всього мешканцям Івано-Франківсько міської територіальної громади 

впродовж 2020 року видано 21781 транспортну картку "Галка". 

ЦНАП м.Івано-Франківська один з перших в Україні долучився до 

роботи з Міністерством цифрової трансформації України, надав згоду на  

участь в проєкті та інтегрував своє програмне забезпечення відповідно до 

встановлених вимог адміністратора системи. 

З 01.01.2020 по 31.12.2020  року якість надання адміністративних та 

дозвільно-погоджувальних послуг оцінило 20600 відвідувачів. Позитивно 

оцінило якість надання послуг 20329 відвідувачів, негативно – 271 відвідувач.   

 Відвідувачі ЦНАП також можуть оцінити якість обслуговування та 

надання адміністративних послуг на офіційному сайті ЦНАП (www.cnap.if.ua) 

через сервіси "Он-лайн консультацій" та "Оцінювання якості обслуговування", 

за допомогою мобільного додатку "Мобільний Івано-Франківськ" та на 

офіційній сторінці ЦНАП у Facebook.  

Промоція та розвиток туристичної галузі  

Місто Івано-Франківськ має документально оформлені партнерські 

зв’язки з 25 містами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, Чехії, 

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

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). 

За підтримки Європейського Союзу 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".  

Забезпечено проведення  на території Палацу Потоцьких Днів польської 

культури 28-30 серпня 2020 року. Програма заходів передбачала квест 

вулицями міста, відкриття виставки про лічницю доктора Аполінарія 

Тарнавського, словесно-музично-мультимедійне видовище про історію 

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

майстер-класів з народних ремесел. 

http://www.cnap.if.ua/


З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму, 

підвищення частки туристичної галузі в економічних показниках міста 

затверджено Програму 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. 

Для активної популяризації за кордоном і формування позитивного 

іміджу Івано-Франківська затверджено Програму промоції Івано-Франківської  

міської територіальної громади на 2021-2025рр, яка спрямована на 

впровадження системи промоційних та маркетингових заходів для 

підвищення конкурентоздатності, іміджу та престижу міста на 

загальноукраїнському і міжнародному рівнях.   

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. 

Містобудівна та будівельна діяльність 

У 2020 році підприємствами Івано-Франківської міської територіальної 

громади вироблено будівельної продукції на суму 2 372 млн грн, або 61,7% 

загальнообласного обсягу. Індекс будівельної продукції порівняно з 2019р. 

становив 84,1%. 

Нове будівництво склало 26% від загального обсягу виробленої  

будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) – 26%, реконструкція  

та технічне  переоснащення – 48%.   

У 2020р. на території Івано-Франківської міської територіальної 

громади прийнято в експлуатацію 177,3 тис.м2 загальної  площі житлових 

будівель нового будівництва, що становить 45,1% загальнообласного обсягу. 

Порівняно з 2019р. обсяг прийнятого в експлуатацію житла зменшився майже 

у 2 рази. 

Тривають роботи з нового будівництва футбольного поля у м.Івано-

Франківську (в районі Пасічної поблизу так званого "німецького" озера). 

Проєкт передбачає будівництво футбольного поля з штучним 

покриттям. Інші спортивні споруди (трибуна та оглядова вежа), які вказані на 

генплані, розробляються окремими проєктами, та будуть будуватися 

окремими чергами. Габарити футбольного поля та розмітка прийняті в межах 

міжнародних стандартів. 

На території спорткомплексу на вулиці Симоненка, 13 в роботі 

будівництво басейну розміром 25х12 метрів, який, згідно з проєктною 

документацією, буде мати 6 доріжок для плавання та буде пристосований для 

змагань міжнародного класу. Трибуни вміщуватимуть 120 глядачів. Крім того, 

додатково облаштують тренажерний зал, службові приміщення, роздягальні, 

душові, кімнату для медичного персоналу. 

Тривають роботи з будівництва комплексного спортивного майданчика 

для ігрових видів спорту в районі вул. Симоненка, 3в – Вовчинецька, 202в у м. 

Івано-Франківську. Проєктом передбачено влаштування на майданчику 



нового покриття із наливного поліуретану, а для футбольного поля - 

влаштування покриття із штучної трави. Буде облаштовано спортивні площі 

для: гри у футбол; гри у баскетбол; гри у волейбол; гри у теніс. Також буде 

влаштовано дві спортивні площадки для тренажерів, одна з яких для інвалідів. 

Розробляється проєктно-кошторисна документація на реконструкцію 

фізкультурно-оздоровчого комплексу "Електрон", що знаходиться на вул. 

С.Бандери, 12А, та реконструкцію центрального міського стадіону "Рух" на 

вул. Чорновола, 128 в м. Івано-Франківську 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію з капітального ремонту 

благоустрою території біля стадіону "Рух" та отримано позитивний 

експертний висновок. 

Енергозбереження та енергоефективність 

Завдяки реалізації І-го етапу та виконанню частини ІІ-го етапу проєкту 

"Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-

Франківська", який реалізовується за підтримки НЕФКО (Північна Екологічна 

Фінансова корпорація) та Фонду Е5Р, 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 енергоефективних заходів на комунальних підприємствах у 

2019 році склала 9,448 млн грн. Економія за 8 місяців 2020 року у бюджетних 

закладах склала 18,04 млн. грн., у т.ч.: в закладах освіти - 14,11 млн грн, у 

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

у закладах соціальної політики – 0,12 млн грн. 

Розпочато роботу із встановлення у бюджетних закладах міста засобів 

дистанційної передачі даних про споживання енергоносіїв та заміни приладів 

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

даних через Інтернет. 

Проєкт реалізується в ІІ етапи. До І-го етапу увійшли 7 об’єктів освіти: 

ДНЗ №16 "Сонечко" по вул. Короля Данила, 15а; ДНЗ №18 "Зернятко" по вул. 

Івана Павла ІІ, 14; ДНЗ №23 "Дударик" по вул. Сухомлинського, 10А; ДНЗ 

№36 "Віночок" по вул. Юліана Целевича 16а; ДНЗ №4 "Калинова сопілка" по 

вул. Вовчинецькій, 33; ДНЗ №33 "Кристалик" по вул. Вовчинецькій, 198; НРЦ 

по вул. Г. Хоткевича, 52а. 

Роботи завершено, система опалення вже відпрацювала 2 (два) 

опалювальних сезони. Всі недоліки, які виникали в процесі експлуатації, були 

усунені підрядною організацією. 

Реалізація ІІ-го етапу проєкту "Підвищення енергоефективності об’єктів 

бюджетної сфери міста Івано-Франківська" розбито на 3 черги. 

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

вентиляції з рекуперацією, заміна і промивка систем опалення, встановлення 

ІТП в 5-ти школах, а саме: НВК "Школа-гімназія №3", ЗШ №8, ЗШ №13, ЗШ 

№22, ЗШ №25. 

ІІ-га черга – модернізація огороджувальних конструкцій, встановлення 

локальних систем вентиляції з рекуперацією, заміна систем опалення, 

встановлення ІТП в 11-ти дитячих навчальних закладах, а саме: ДНЗ №1 

"Калинонька" по вул. Вовчинецька, 9; ДНЗ №2 "Малятко" по вул. 

Бельведерська, 49а; ДНЗ №3 "Бджілка" по вул. Мазепи, 40а; ДНЗ №9 



"Дзвіночок" по вул. Коновальця, 135; ДНЗ №11 "Пізнайко" по вул. Сахарова, 

32а; ДНЗ №15 "Гуцулочка" по вул. Нова, 19; ДНЗ №20 "Росинка" по вул. 

Петлюри, 21; ДНЗ №27 "Карпатська казка" по вул. Надвірнянська, 28; ДНЗ 

№29 "Кобзарик" по вул. Гвардійська, 4;  ДНЗ №30 "Ластівка" по вул. 

Бельведерська, 57; ДНЗ №34 "Незабудка" по вул. Хіміків, 4г. 

У даний контракт входять роботи з утеплення огороджуючих 

контрукцій (стін і цоколя), утеплення горищних  перекриттів, заміни вікон і 

дверей, встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією, 

відновлення відмосток, влаштування металевих сходів аварійних виходів з 2-

их поверхів, влаштування дашків над входами, тощо.  

ІІІ-тя черга – модернізація огороджувальних конструкцій та 

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

культури, а саме: ДНЗ №10 "Катруся" на вул. І. Миколайчука, 5; ДНЗ №28 

"Квітка Карпат" на вул. Івана Павла ІІ, 26; Українська гімназія №1 

(Український ліцей №1) на вул. Калуське шосе, 1; Ліцей імені Шухевича на 

вул. Шухевичів, 35; Природо-математичний ліцей на вул. І.Франка, 33; ЗОШ 

№2 (Ліцей №2) на вул. Гетьмана Дорошенка, 29; ЗОШ №4 (Ліцей №4) на 

Південному бульварі, 24; ЗОШ №5 (Ліцей №5) на вул. І.Франка, 19; ЗОШ №6 

імені Івана Ревчука (Ліцей №6 імені Івана Ревчука) на вул. Джерельна, 2-А; 

ЗОШ №9 (Початкова школа №9) на вул. Гетьмана Мазепи, 169 к.4; ЗОШ №11 

(Ліцей №11) на вул. Б. Лепкого, 9; ЗОШ №12 (Ліцей №12 імені Івана Франка) 

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

207; ЗОШ №16 (Ліцей №16) на вул. Вовчинецька, 103; ЗОШ №17 (Ліцей №17) 

на Набережній ім. В. Стефаника, 16-А; ЗОШ №18 (Ліцей №18) на вул. 

Тролейбусна, 7; ЗОШ №21 (Ліцей №21) на вул. Академіка Сахарова, 36-А; 

Ліцей №23 імені Романа Гурика на вул. Гетьмана Мазепи, 90; ЗОШ №24 

(Ліцей №24) на вул. Хіміків, 1; ШС №6 (КЗО "Молодша школа 

"Пасічнянська") на вул. Пасічна, 3; ЗОШ №26 (Початкова школа №26) на вул. 

Шухевичів, 27-А; Ліцей імені В’ячеслава Чорновола на вул. Чорновола, 130; 

Муніципальний центр дозвілля на набережній ім. В.Стефаника, 42; Дитяча 

музична школа №2 (корпус1) на вул.Січових Стрільців, 88А. 

По зазначених об’єктах розроблено та погоджено із консультантами 

NEFCO завдання на проєктування, укладені договори на розробку проєктно-

кошторисної документації. Загальна вартість робіт з розробки проєктно-

кошторисної документації (ПКД), згідно із укладеними договорами, становить 

2,7 млн грн. Фінансування робіт із розробки ПКД проводиться за рахунок 

коштів бюджету громади. 

 На цих об’єктах передбачені: 

- заміна вікон і дверей; 

- реконструкція системи опалення; 

- встановлення ІТП; 

- утеплення стін і горищного перекриття (тільки у ДНЗ №10, ДНЗ №28, 

Початковій школі №9, Початковій школі №26 і КЗО "Молодша школа 

"Пасічнянська"). 

 Вже розроблено проєктно-кошторисну документацію на об’єкти: 

- капітальний ремонт Ліцею імені Шухевича на вул. Шухевичів, 35; 



- реконструкція системи опалення ЗОШ №4 (Ліцей №4) на Південному 

бульварі, 24; 

- капітальний ремонт ЗОШ №17 (Ліцей №17) на набережній ім.В.Стефаника, 

16-А; 

- реконструкція системи опалення ЗОШ №17 (Ліцей №17) на набережній 

ім.В.Стефаника, 16-А. 

Відповідно до "Програми охорони навколишнього природного 

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

встановленому порядку в управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 17 запитів про виділення коштів з обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища на виконання 

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

подані запити рішенням обласної ради передбачено виділити з обласного 

фонду у 2020 році 4793,0 тис. грн. 

Підготовлено заявку для участі у конкурсі на отримання гранту на 

проведення енергоаудиту і отримання енергетичного сертифікату будівель 

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №1 

Івано-Франківської міської ради", яка стала переможцем конкурсу. На даний 

час зазначені роботи виконані, документи, у т.ч. енергетичний сертифікат, 

отримані. Підготовлено і подано на розгляд регіональної комісії з оцін-ки та 

забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних 

програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 

2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 

документи проєкту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель 

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №1 

Івано-Франківської міської ради" загальною вартістю 19,485 млн грн і 

"Реконструкція спортивних споруд та майданчиків Братковецької зага-

льноосвітньої школи І-Ш ступенів на вул. Шевченка, 89 в с.Братківці Івано-

Франківської міської ради ОТГ" вартістю 22657 тис. грн. 

Бюджет міської територіальної громади є фінансовим ресурсом для 

забезпечення основних потреб мешканців міста в житлово-комунальній сфері, 

освіті, охороні здоров’я, культурі, фізичній культурі і спорті, а також 

соціальній сфері. 

Житлово-комунальне господарство, житлова політика 

Протягом 2020 року було облаштовано дитячі майданчики у 5 дворах 

міста, а саме на вулиці Весняній у мікрорайоні Опришівці, влаштування 

обладнання для ігрового майданчика на вул. Івана Павла ІІ, 23-25, Галицькій, 

111,109, Набережній ім.В.Стефаника, 2 та Молодіжній, 44. 

Велика увага приділялася розвитку дорожньо-транспортної 

інфраструктури. Основні заходи були направлені на виконання робіт з 

будівництва доріг та капітального ремонту вулиць. 

Наймасштабнішим будівельним об’єктом міста Івано-Франківська є 

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

роботи по будівництву конструкцій самого моста. 

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

кошторисна документація виготовлена пройшовши всі рівні погоджень, та 

отримала позитивну експертну оцінку. З метою дотримання Закону України 



"Про публічні закупівлі", а також визначення підрядної організації 

проводиться процедура закупівлі робіт через Prozorro. 

Триває виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

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

Солотвинська. 

Не менш важливим є реалізація проєкту з будівництва Північного 

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

проєктної ділянки є ланкою, яка з’єднує існуючі міські вулиці Гетьмана 

Мазепи – Р.Гурика – Південний бульвар – Бельведерська – П.Мирного з 

Північним бульваром. Будівництво цієї ділянки вулиці дасть змогу 

перенаправити транспортний потік дорожнього руху та зняти навантаження 

центральної частини міста. Виконуються роботи зі з'єднання Північного та 

Південного бульварів, які будуть завершені в термін згідно з календарним 

графіком. 

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

від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня) та капітальний ремонт вулиці 

Озаркевича та вулиці Республіканської. 

Триває виконання робіт з капітального ремонту 6 вулиць: вул. 

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

(старої частини); вул. Січинського. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано 

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

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

Львівська)". З метою визначення підрядної організації проведено закупівлю 

робіт та підписано договір з переможцем у ІІІ кварталі 2020 року. 

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та передано 

експертній організації для проходження експертизи по об’єкту: "Капітальний 

ремонт вул. Крайківського в м. Івано-Франківську". 

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

вулиці Гімназійна в м. Івано-Франківську". 

Тривають роботи з капітального ремонту пішохідної зони на вул. 

В.Стуса в м. Івано-Франківську. Повністю замінено тротуарне покриття 

пішохідної зони бруківкою "Цеглина" та виконано роботи з освітлення. 

Завершено роботи з капітального ремонту 16-ти міжбудинкових проїздів 

та прибудинкових територій на: вул. Хоткевича, 44А; вул. Петлюри, 1; вул. 

Чорновола, 128А; Північному Бульварі, 5, 7; вул. Зв'язковій, 25-34, вул. 

Українській, 22; вул. Ленкавського, 15; вул. Короля Данила, 35А-37; вул. Івана 

Франка, 44-46; вул. Довженка, 20, 22, 22А, на вул. Гетьмана Мазепи, 183; вул. 

Стуса, 13, 11, 11А, 9, 7 на вул. Вовчинецькій, 192А, 194А; вул. Федьковича, 

88, 89; вул. Хіміків, 4; вул. Витвицького, 9; вул. Чорновола, 142, 144. 

Проводяться роботи з капітального ремонту 12-ти прибудинкових 

територій та міжбудинкових проїздів на: вул. Хіміків, 17, 19; вул. 

Тролейбусній, 14 - Целевича, 20; вул. Сухомлинського, 4/4, 6/2; вул. 

Коновальця, 42, 44, 46; вул. Гетьмана Мазепи, 175Д; вул. Надвірнянській, 30-

32; вул. Вовчинецькій, 185, 187 та виїзду на вул. Вовчинецьку; вул. Хіміків, 6; 

вул. Целевича, 5-А; вул. Є.Коновальця, 128-130; вул. Вовчинецькій, 189, 191; 

та автомобільних стоянок на вул. Молодіжній, 44-48.  



У 2020 році продовжено роботи з влаштування відпочинкової 

інфраструктури на міському озері. Цьогоріч виконано роботи з монтажу 

основного освітлення, змонтовано лавочки та урни. Також виконано роботи з 

нанесення дорожньої розмітки на велосипедній доріжці. 

Важливим елементом благоустрою стало озеленення міста. У 2020 році 

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

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

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

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

електропередач та поблизу світлофорних об’єктів. Зокрема, проведено обрізку 

нижніх гілок та формування крон на 943 деревах, викорчувано 504 пні.   

Протягом року  висаджено 2119 дерев, що вдвічі більше, ніж у 2019 році. 

Причому, як і в попередньому році, ставилися високі вимоги до саджанців 

дерев – висота не нижче 2,5 м, з комом землі, що забезпечило максимальне 

приживлення дерев.  

Дорожнє господарство та  транспорт  

Загальна кількість транспортних засобів (автобусів), які обслуговують 

міські маршрути, складає 197 одиниць, з них 56 - великого класу та 57- 

низькопідлогових автобусів. 

Мережа громадського транспорту нараховує 34 автобусних маршрути та 

7 тролейбусних маршрути. 

 Вулицями Івано-Франківська їздить: 

-   40 українських автобусів Богдан А70132;   

-   12 турецьких автобусів Guleryuz Cobra GD 272 LF;   

-   29  білоруських тролейбусів АКСМ 321;   

-   17 австрійських тролейбусів Graf & Stift NGT204 M16.5 / GS GE112 

M16;   

-  5 українських тролейбусів ЛАЗ E183 D1;   

-  4 шведські тролейбуси Volvo Kiepe B7 LA;    

-  4 чеські тролейбуси Skoda 14Tr / 15 Tr.   

Вже незабаром на маршрути нашого міста вийдуть ще 9 нових 

дев'ятиметрових автобусів. 

Для кращого інформативного забезпечення мешканців міста щодо 

графіків руху громадського транспорту в м. Івано-Франківську встановлено 23 

інформаційних електронних табло DOZOR, зокрема на зупинках  вул. 

Галицька (Музична школа), вул.Стуса (Гранд базар) та  вул.Січ.Стрільців 

(Обласна Друкарня). 

35 тролейбусів, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах 

загального користування м. Івано-Франківська, обладнані звуковою системою 

інформування пасажирів. 

Проводиться постійний моніторинг діяльності перевізників на 

маршрутах через http://iv-frankivsk.dozor-gps.com.ua та http://www.city@dozor-

gps.com.ua. 

Встановлено 22 пристрої примусового зниження швидкості (лежачі 

поліцейські) на вулицях міста. Облаштовано освітлення пішохідних переходів 

на вул.Гетьмана Мазепи (біля медучилища), вул. Дорошенка,29, 

вул.Чорновола, 98-99, а також на вул. Надвірнянській, 75 та по вул. 

http://iv-frankivsk.dozor-gps.com.ua/
http://www.city@dozor-gps.com.ua
http://www.city@dozor-gps.com.ua


Надвірнянській-Князя Святослава-Стефініних в с. Черніїв. Замовлено в 

проєктній організації робочий проєкт "Капітальний ремонт світлофорного 

об’єкту на перехресті вул. Є. Коновальця – вул. Ботанічна в м. Івано – 

Франківську".  

Нанесено дорожню розмітку фарбою на вул.Галицькій, вул. 

Незалежності (від вул. Залізничної до вул. Тисменицької), вул.Тисменицькій, 

вул. Бандери, вул. Мельника, вул. Січових Стрільців, вул. Шпитальній, вул. 

Мельничука, Північний бульвар, вул. Гетьмана Мазепи (кільце), вул.Пасічній, 

вул.Федьковича, вул.Калуське шосе, вул.Тролейбусній, вул.Івасюка, 

вул.Вовчинецькій (від вул. Пстрака до с.Вовчинець), вул.Симоненка, 

вул.Стуса, вул.Миру, вул.Деповській (від Г.Хоткевича до вул.Вовчинецької), 

вул.Сахарова, вул.Чорновола, вул.Матейки, вул.Петлюри, вул.Довженка, 

вул.Сухомлинського, вул.Бельведерській, вул.Привокзальній, вул.Шухевичів, 

вул.Височана, вул.Південний бульвар, вул.Республіканській, 

вул.Індустріальній та вул.М. Підгірянки і вул.Г.Хоткевича. 

КП "Електроавтотранс" підписано контракт на будівництво нової 

тяглової підстанції (ТПП-15) потужністю 2*1600 кВт та тролейбусної лінії 

"Вул.Гетьмана Мазепи - Південний бульвар – Північний бульвар", що 

фінансується за кредитні кошти ЄБРР. Загальна вартість контракту склала 

більше 3 млн євро. Підприємством за кошти місцевого бюджету закуплено 12 

автобусів марки "Богдан" загальною вартістю 46,5 млн грн.  

Ринок праці та зайнятість населення 

З метою підвищення конкурентоспроможності, забезпечення 

відповідності професійно-кваліфікаційного рівня громадян, що шукають 

роботу, вимогам роботодавців, проводилось професійне навчання безробітних 

за професіями та спеціальностями, затребуваними на ринку праці. Так, 

впродовж 2020 року 653 особи за направленням служби зайнятості проходили 

професійне навчання за професіями, які користуються попитом на ринку 

праці. 

В Івано-Франківському міському центрі зайнятості створено комісії, до 

складу яких входять представники органів державної влади. Діяльність 

комісій спрямована на надання консультативної допомоги з питань організації 

та провадження підприємницької діяльності підприємцям, у тому числі 

колишнім безробітним, які отримали одноразову виплату допомоги по 

безробіттю для організації підприємницької діяльності і за сприяння служби 

зайнятості започаткували власну справу. Протягом звітного періоду 2 особам 

з числа безробітних надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для 

організації власної справи. 

Протягом 2020 року в міському центрі зайнятості перебували як 

безробітні 3007 осіб віком до 35 років, з них 443 осіб працевлаштовано, 298 

осіб направлено на професійне навчання, 103 особи залучено до участі в 

громадських та інших роботах тимчасового характеру. 

З метою забезпечення завдань у сфері зайнятості населення, зокрема 

регулювання регіонального ринку праці за допомогою правового, 

організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для 

забезпечення зайнятості населення області та соціального захисту його від 

безробіття проводяться профорієнтаційні заходи для молоді, зокрема 



проведено 13 профорієнтаційних уроків щодо вибору професій, 12 

профінформаційних групових заходів для учнівської молоді, 3 економічні 

екскурсії для учнівської молоді, 11 – з безробітними. 

Також проводиться робота серед  студентів та учнів. До прикладу, 10 

березня 2020 року для студентів ДВНЗ Прикарпатського університету 

ім.В.Стефаника проведено тренінг на тему: "Співбесіда з роботодавцями". 

34 осіб з числа безробітних працевлаштовані з компенсацією витрат 

роботодавцю єдиного внеску, 35 осіб були залучені до виконання громадських 

робіт. 

Впродовж 2020 року роботодавцями подано до Івано-Франківського 

міського центру зайнятості 3923 вакансій, 2522 вакансії протягом року 

укомплектовано.  

Впродовж звітного року роботодавцями було заявлено140 вакансій для 

осіб з обмеженими можливостями, які не досягли пенсійного віку. 

Протягом 2020 року статус безробітного отримали 268 осіб з 

обмеженими можливостями, з яких 21 особа працевлаштована, зокрема 1 

особа шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для 

започаткування власної справи, 16 осіб охоплено професійним навчанням, 27 

осіб залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру. 

Оплата праці 

Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників у ІV 

кварталі 2020р. склав 11 258 грн, що більше на 15,6%, ніж у ІV кварталі 2019р.  

Невирішеним залишається питання погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати. Станом на 01.01.2021р. за статистичною інформацією 

загальна сума боргу з виплати заробітної плати у м.Івано-Франківську 

становила 28 865,4 тис. грн, що на 5,7% більше у порівнянні з початком року. 

Заборгованість економічно активних підприємств – 21 749,5 тис. грн, що 

становить 75,3% від загальної суми боргу. Заборгованість обліковується на 4 

підприємствах: ПАТ "Івано-Франківський арматурний завод" – 9903,7 тис. 

грн, ДП "Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів" – 8320,3 тис. грн, ДП 

"Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" – 3469,5 тис. грн, Івано-

Франківська обласна організація товариства сприяння обороні України – 56 

тис.грн. Заборгованість на 4 підприємствах-банкрутах становила 7115,9 тис. 

грн (24,7% від загальної суми боргу). 

Звіти керівників підприємств-боржників з виплати заробітної плати, 

податкових та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів про 

причини виникнення проблем із своєчасною виплатою заробітної плати та 

погашення існуючої заборгованості постійно заслуховуються на засіданнях 

міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків 

та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.  

Відбулося 2 засідання, на яких заслухано  керівників підприємств-

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

до бюджетів усіх рівнів. Проведена інформаційна робота та співбесіди з 7 

керівниками підприємств-боржників.  

З метою зменшення кількості суб’єктів господарської діяльності, які, за 

результатами податкової звітності, нараховують та виплачують заробітну 



плату найманим працівникам у розмірі, нижчому від законодавчо 

встановленого мінімального рівня, діє міська комісія з легалізації заробітної 

плати та зайнятості населення.  

Робочим органом міської комісії є рейдова міська робоча група з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Основним 

завданнями робочої групи є проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед суб’єктів господарювання та найманих працівників щодо 

соціальних ризиків для громадян, які не легалізують свою зайнятість та 

отримують заробітну плату неофіційно.  

Потягом року членами рейдової робочої групи за 36 рейдів проведена 

роз’яснювальна робота та співбесіди з 725 суб’єктами господарювання. 

Виявлено 65 працівників, які не представили відповідні документи про своє 

працевлаштування належним чином. У ході проведеної роботи додатково 

оформлено 83 працівники, сума легалізованої заробітної плати – 400,6 тис. грн.  

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020р.          

№2313/0/1-20 проведена робота із суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації 

харчування, будівельній галузі, сфері транспорту  та кур'єрської діяльності. 

Всього охоплено інформаційною кампанією 632 СГД, додатково оформлено 

687 найманих працівників. 

На офіційному сайті виконавчого комітету міської ради та на сторінці 

управління праці у фейсбуці постійно висвітлюється інформація про роботу 

міської комісії, робочої групи та інспекторів праці, розміщуються 

інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо протидії виплати заробітної 

плати найманим працівникам в "конвертах", тощо.  

З метою підвищення ефективності та результативності соціального 

діалогу між сторонами, які представляють інтереси працівників, роботодавців 

та органів місцевого самоврядування з питань формування та реалізації 

державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин, для ведення соціального діалогу діє міська 

тристороння соціально-економічна рада. Сторонами Ради є: виконавчий 

комітет міської ради, спільний представницький орган роботодавців та 

спільний представницький орган професійних спілок міста. 

У 2020 році проведено одне засідання Ради, на якому обговорювались 

питання щодо стану охорони праці в нашому місті та Програма поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2020-2023 роки 

Івано-Франківської міської ОТГ. 

Для створення сприятливих умов щодо залучення молодих, 

кваліфікованих спеціалістів робітничих спеціальностей для роботи на 

підприємствах міста та з метою налагодження співпраці між професійно-

технічними закладами освіти та підприємствами міста у м. Івано-Франківську 

з 2016 року діє міська Дорадча рада керівників промислових підприємств та 

керівників закладів професійної технічної освіти. На засідання Дорадчої ради 

запрошуються керівники промислових та комунальних підприємств, 

професійно-технічних навчальних закладів, керівники управління 

професійно-технічної, вищої освіти та молодіжної політики 



облдержадміністрації, департаменту освіти та науки міської ради, депутати 

міської ради та ін. За час створення Дорадчої ради проведено 14 засідань. 

Соціальний захист населення 

Здійснювалась підтримка найвразливіших верств населення. Впродовж 

2020 року за призначенням житлової субсидії звернулися 4007 

домогосподарств, з них призначено житлову субсидію 3092 

домогосподарствам, відмовлено - 123. Сума нарахованих субсидій  становить 

123,1 млн грн. 

Для забезпечення ефективного та якісного прийому громадян з 

призначення державних субсидій на оплату житлово - комунальних послуг 

департаментом соціальної політики: - у приміщенні відділу субсидій за 

адресою вул. Військових ветеранів, 10А проведено ремонт та належним чином 

організовано роботу для обслуговування мешканців міста з питань надання 

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг; - додатково облаштовано 

робочі місця для обслуговування мешканців мікрорайонів з питань надання 

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та належним чином 

організовано роботу в приміщеннях КП "Теплий дім" за адресами: вул. 

Гетьмана Мазепи, 185; вул.Івана Павла ІІ,4; вул.Галицька,124а. 

У департаменті соціальної політики станом на 31.12.2020 року на обліку 

перебуває 17075 одержувачів допомог. Виплачено соціальних допомог за 2020 

рік на загальну суму 340,5 млн грн. 

Cтаном на 31.12.2020 року в WEB – орієнтованій базі даних "Облік 

ВПО" перебуває 2303 внутрішньопереміщені особи, з них: 

– 1179 працездатних осіб; 

– 609 дітей; 

– 98 осіб з інвалідністю; 

– 417 пенсіонерів. 

  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.14р. 

№505 "Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються 

з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг" щомісячна адресна допомога 

призначена 421 сім’ї. 

Івано-Франківським територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) надаються послуги одиноким 

громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, хворим (з числа осіб 

працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не 

більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги. Відділеннями територіального центру надано 

78996 соціальних послуг 3080 особам. Відділенням соціальної допомоги вдома 

надано 106 862 послуги 1056 особам, які за висновками медичних установ 

потребують постійної сторонньої допомоги. 

Комплекс соціально-побутових послуг надається соціальними 

робітниками одиноким людям похилого віку та особам з інвалідністю за 

місцем проживання відповідно до їх замовлень. Підготовлено направлення для 

4 осіб на влаштування в геріатричний пансіонат. 



Відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання надається послуга стаціонарного догляду 26 особам. Послугою 

"Університет третього віку" скористалися 60 осіб.  

В період карантинних заходів в телефонному режимі надавались 

інформаційні послуги громадянам щодо дотримання необхідних 

профілактичних заходів для попередження захворювання на коронавірус. 

Інноваційним підходом з надання соціальних послуг є створення 

мультидисциплінарних команд, які надають комплекс соціальних послуг 

особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги за місцем їх проживання. Також в період карантинних 

заходів мультидисциплінарною командою забезпечувалась доставка 

продуктів харчування, медикаментів та предметів першої необхідності 525 

громадянам, які звернулись в територіальний центр для надання допомоги.  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради від 12.04.2018 року №365 на базі Івано-Франківського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) впроваджено 

послугу "Соціальне таксі". Автотранспортні послуги з перевезення одиноких 

громадян, які проживають самі та не мають родичів у місті Івано-Франківську, 

або перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі; хворих з 

хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу; осіб з 

інвалідністю зору І,ІІ груп; осіб, які пересуваються за допомогою інвалідних 

візків, милиць, палиць і осіб, які у зв’язку із захворюванням не можуть 

самостійно пересуватися, що підтверджується висновком ЛКК, надаються 

автотранспортом Івано-Франківського територіального центру соціального 

обслуговування, Івано-Франківського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, Івано-Франківського міського центру соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

"Дивосвіт" за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на утримання 

Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування та 

коштів у вигляді добровільних пожертвувань підприємств, установ, 

організацій, релігійних об’єднань і внесків окремих громадян. За наданням 

послуги "Соціальне таксі" до Івано-Франківського територіального центру 

соціального обслуговування звернулася 91 особа, надано 828 послуг. 

На 2020 рік передбачено 3,9 млн грн для надання одноразової матеріа-

льної допомоги на лікування та придбання ліків малозабезпеченим мешканцям 

міської територіальної громади. Впродовж 9 місяців проведено 4 засідання 

Експертної ради, на яких розглянуто 160 звернень та виділено одноразову 

матеріальну допомогу на лікування в сумі 729,6 тис. грн. 

У 2020 році профінансовано 9,9 млн грн. для надання пільг на оплату за 

житлово-комунальні послуги учасникам АТО та членам їх сімей, членам 

сімей загиблих в АТО та учасникам бойових дій, які відшкодовуються 

організаціям – надавачам житлово-комунальних послуг.   

Розпорядженням міського голови від 04.09.2014 року №330-р створено 

Координаційний комітет допомоги учасникам АТО, які постраждали під час 

бойових дій та членам їх сімей. Координаційний комітет забезпечує в межах 

наявних можливостей надання одноразової матеріальної допомоги, 

оперативне розв’язання проблем, з якими звертаються учасники АТО чи 



члени їх сімей, члени сімей поранених учасників АТО, а також члени сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, що потребують 

особливої уваги чи перебувають в складних життєвих обставинах.   

За звітний період проведено 6 засідань Координаційного комітету, на 

яких розглянуто 52 звернення та виділено  матеріальну допомогу учасникам 

АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) учасників  АТО/ООС  на 

загальну суму 261,5 тис. грн. 

48 родинам загиблих (померлих) учасників АТО надано матеріальних 

допомог в сумі 1,3 млн грн. 

 Для потреб відвідувачів центру "Дивосвіт" було передано та оснащено 

додаткове приміщення за адресою: вул. Галицька, 98. Приміщення обладнано 

для проведення заходів фізичної реабілітації, арттерапевтичних, тренінгових 

занять, проведення театральних репетицій та святкових заходів.  За 2020 рік 

відвідувачам та батькам Центру "Дивосвіт" надано 1873 індивідуальних 

послуги, в т. ч. 850 соціально – педагогічних послуг; 355 соціально - 

психологічних послуг; 488 соціально – медичних послуг; 180 інформаційних 

послуг. А також надано 860 групових послуг, в т. ч. 462 соціально-

педагогічних, 184 психологічних, 214 соціально-медичних . 

Протягом 2020 року, згідно розрахунків, відшкодовано витрат за 

безкоштовне перевезення пільгових категорій населення  у міському електро- 

та автотранспорті, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх 

масивів та кладовища, залізничному транспорті, що фінансуються за рахунок 

коштів  бюджету міської територіальної громади, а саме: 

- 20,6 млн грн на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремих категорій громадян; 

- 14,2 млн грн на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремих категорій громадян. 

Охорона здоров'я 

Пандемія коронавірусної хвороби значно змінила життя мешканців 

териоріальної громади та дуже вплинула на роботу медичної галузі – з 

11.03.2020 року всі заклади охорони здоров’я міської ради працюють у режимі 

карантину та обмеження надання медичної допомоги пацієнтам в плановому 

режимі.  

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

Франківської міської об’єднаної територіальної громади виділено 17,5 млн 

грн, зокрема: 

- на закупівлю медичного обладнання 80,0 тис.грн; 

- на придбання кисню  1,3 млн грн; 

- на закупівлю медикаментів та тестових систем близько 7 млн грн; 

- на закупівлю дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, 

засобів гігієни 1,5 млн грн. 

Вжито заходи для початку повноцінної роботи катамнестичного кабінету 

для передчасно народжених, маловагових дітей, дітей з особливими 

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

"Міська дитяча клінічна лікарня". 

Продовжуються  кардіохірургічні операції на відкритому серці (вади 

серцевих клапанів)  та  проведення  тромболізису у пацієнтів з розладами 



мозкового кровообігу (інсультами), у пацієнтів з хірургічними 

захворюваннями судин, нирок, органів шлунково-кишкового тракту. 

Розширено спектр травматологічних операцій – протезування кульшових і 

колінних суглобів, операції при контрактурах Дюпюїтрена. 

Важливим аспектом роботи галузі у 2020 році було покращення умов  

перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу. За кошти бюджету 

розвитку в сумі 12,1 млн грн за 9 міс. 2020 року (за 9 міс. 2019 року – 4,0  млн 

грн.) придбано:  

– лабораторне обладнання: центрифугу з охолодженням ультрашвидкісну, 

Дозатор одноканальний змінного об'єму 100-1000 мкл. Research plus 

Eppendorf, бокс ламінарний 2 класу біобезпеки, ШЛ-1.2в, 1000х750х2150 мм.,  

дозатор одноканальний змінного об'єму 100-1000 мкл. Research plus Eppendorf 

на суму 138,3 тис.грн., 

– службовий автотранспорт з метою розвитку системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості та забезпечення жителів Івано-Франківської міської ТГ 

медичною допомогою (в КНП "ЦПМ КДД" для амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини Хриплин, Угорники, Микитинці, Вовчинець, 

Крихівці, Підлужжя, Черніїв)  на суму 3,5 млн грн;  

– за програмою "Бюджет участі" "Сучасна дитяча поліклініка, комфортна 

для всіх" придбано обладнання на суму 60,9 тис.грн. 

– неонатальний апарат ШВЛ експерт класу для відділення інтенсивної 

терапії новонароджених для КНП "Міський клінічний перинатальний центр" 

на суму 2,9 млн грн; 

– лапароскопічну стійку та набір інструментів для КНП МКЛ №1 на суму 

2,0 млн грн; 

– операційні столи та медичне обладнання  на суму понад 1 млн грн.  

За кошти отримані за 9 міс. 2020 року за програмою медичних гарантій 

закладам охорони здоров’я від Національної служби здоров'я України,  

комунальними некомерційними підприємствами придбано обладнання на 

суму 8,5 млн грн, а саме: 

-КНП "Центральна міська клінічна лікарня" закуплено УЗД апарат, 

ШВЛ-2 шт., мобільний рентгенапарат на загальну суму 3,7 млн грн; 

-КНП "Міська клінічна лікарня №1" закуплено лабораторне обладнання 

на суму понад 1млн грн; 

-КНП "Міський клінічний перинатальний центр" закуплено стерилізатор 

повітряний, дефібрилятор 512,1 тис.грн; 

-КНП "Центр первинної медичної консультативно-діагностичної 

допомоги"  закуплено відеоцистоскоп та відеоендоскопічну систему на 

загальну суму 3,2 млн грн.  

Здійснюються планові капітальні ремонти у всіх закладах  охорони 

здоров'я міста. З початку року виконано роботи на суму 1,9 млн грн. Зокрема, 

завершено капітальний ремонт заїзду до приймального відділення та  

облаштовано тимчасовий металевий пандус біля центрального входу будівлі 

КНП "Міська клінічна лікарня №1" на вул. Матейки. Виконуються роботи з 

капітального ремонту даху корпусу №5 ЦМКЛ. Тривають роботи з 

капітального ремонту даху над прибудовою акушерського корпусу 

(приймального та акушерського відділення №2) на вул. Сахарова. 



Також завершено розробку проєктно-кошторисної документації з 

ремонтно-реставраційних робіт на першому поверсі структурного підрозділу 

"Міська поліклініка №3", пам’ятки архітектури місцевого значення 

ох.№110506 (547-М), розташованого на вул. І. Франка, 30. Документацію 

передано для проходження експертизи. 

З метою залучення грантових коштів розробляється проєктно-

кошторисна документація будівництва консультативно-діагностичного 

центру з відділенням невідкладної допомоги по вул. Гетьмана Мазепи, 114 та 

будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями 

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

частині добудови блоку для встановлення флюорографа, а також 

розташування приміщень поліклініки). 

Освіта 

Відповідно до фактичної мережі закладів дошкільної освіти в місті 

функціонує 38 ЗДО (36 – комунальних, 1 – відомчий, 1 – приватний), 2 

початкові школи з дошкільними відділеннями (комунальної форми власності), 

1 навчально-реабілітаційний центр з дошкільними групами та 2 приватні 

навчально-виховні комплекси. В них виховується та навчається 9865 дітей 

(проєктна потужність усіх груп у закладах за нормативами наповнюваності 

становить 6626 місць). 

Реалізується план розширення мережі закладів дошкільної освіти на 

2020- 2021н.р. Завершуються ремонтні роботи та укомплектування закладу 

дошкільної освіти № 21 "Подоляночка" по вул.Хоткевича, 11а (7 груп – 130 

місць). Здійснюються роботи щодо будівництва закладу дошкільної освіти в 

мікрорайоні "Каскад" (11 груп – 200 місць) та навчально-виховного комплексу 

Івано-Франківської ЗШ № 6 ім. І. Ревчука в мікрорайоні Опришівці. 

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію реконструкції закладу 

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

роботи щодо будівництва закладу дошкільної освіти в селі Крихівці. Укладено 

договір на виконання робіт щодо будівництва корпусу Початкової школи 

"Пасічнянська". У літній період функціонували 10 комунальних закладів 

дошкільної освіти та їх відвідували близько 1500 дітей. 

Завершилася комплексна модернізація будівель закладів ДНЗ №1, ДНЗ 

№ 2, ДНЗ №3, ДНЗ №9, ДНЗ №11, ДНЗ №15, ДНЗ №20, ДНЗ №27, ДНЗ №34 

за програмою підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів 

НЕФКО. Проводяться роботи щодо завершення капітального ремонту у ДНЗ 

№30. 

У 2020-2021 навчальному році в місті Івано-Франківську функціонує 46 

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

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

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

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

з попереднім навчальним роком фактична мережа закладів загальної середньої 

освіти зросла на 28 класів (1165 учнів). На 18 класів (397 учні) зросла мережа 

учнів 1-4 класів, темп зростання становить 7%. Кількість учнів початкової 

школи сягнула 13800 учнів, що є найвищим показником за останні 20 років. З 



2001 року це найбільша кількість першокласників у місті. У перших класах 

навчається 3549 учнів. 

Збільшилась кількість закладів загальної середньої освіти, у яких 

організовано двозмінне навчання. У 2019-2020 навчальному році навчання у 

дві зміни було запроваджено на базі 14 закладів, до цього переліку долучилися 

Ліцей №16, початкова школа №9. 

У місті Івано-Франківську функціонує Навчально-реабілітаційний 

центр, в якому навчається 137 дітей, половина з яких мають змогу навчатися 

за освітніми програмами закладів загальної середньої освіти та отримувати 

документ про освіту. Здійснюється поетапне впровадження інклюзивної 

освіти у закладах загальної середньої освіти з 2013 року. У 2020- 2021 н.р. 

відкрито 153 інклюзивні класи для 176-ти дітей із особливими освітніми 

потребами. Крім того, у 2019-2020 н.р. відкрито 8 інклюзивних груп 

подовженого дня для 9-ти дітей з особливими освітніми потребами та введено 

8 ставок асистента вихователя ГПД. 

З метою реалізації основних положень Закону України "Про освіту", 

програми "Нова українська школа" створено робочу групу та затверджено 

план заходів щодо реалізації Концепції Нової української школи у закладах 

загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради. З 1 вересня 2020 

року 130 перших класів, 125 других, 125 третіх та 2 четвертих пілотних класів 

розпочали роботу за новим Державним стандартом. 

За результатами ЗНО, з метою підтримки обдарованої молоді, подяками 

міського голови відзначено 16 випускників, які отримали найвищі бали (200 

та 199) на сесії ЗНО 2020 року. 

З метою покращення матеріально-технічних умов навчання та 

виховання дітей проведено: встановлення спортивного майданчика із 

штучним покриття на території Микитинецької ЗШ; капітальний ремонт 

системи опалення Черніївського ліцею; капітальний ремонт приміщень 

Микитинецького ліцею; капітальний ремонт приміщень Підлузької гімназії; 

відновлено будівлю КДНЗ№35 "Вишиванка"; капітальний ремонт приміщень 

Вовчинецької ЗШ; капітальний ремонт із заміною вікон Колодіївської гімназії; 

капітальний ремонт приміщень Березівської гімназії; капітальний ремонт із 

встановленням каналізаційних колодязів Микитинецького ліцею; капітальний 

ремонт харчоблоку ліцею №21; капітальний ремонт електричних мереж 

Черніївського ліцею; поточний ремонт музичної зали ДНЗ №33 "Кристалик"; 

поточний ремонт із заміною вікон ліцею №3; поточний ремонт шкільної 

бібліотеки ліцею №18, капітальний ремонт благоустрою території ліцею №19. 

Проводяться роботи з капітального ремонту благоустрою території ліцею 

№12. 

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

капітальний ремонт даху ДНЗ №30 "Ластівка" та капітальний ремонт даху ДНЗ 

санітарного типу №2 "Малятко".  Триває виконання робіт з будівництва 

дитячого садка в м-ні "Каскад", НВК ЗОШ №6 в м-ні "Опришівці", а також  

капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №6 на вул. Тарнавського, 16. 

Продовжується виконання робіт з реконструкції дитячого садка №21 

"Подоляночка" по вул. Гната Хоткевича, 11А на 110 місць. Виконано 

коригування проєктно-кошторисної документації та отримано позитивний 



експертний висновок. Проведено процедуру закупівлі та підписано договір з 

переможцем у травні 2020 року. 

Розпочато реалізацію наступного пускового комплексу розширення 

ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Хриплин, а саме будівництво спортивної і актової зали з 

майстернями. Розпочато нове будівництво корпусу ЗШС №6 в м-ні "Пасічна". 

Також розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано 

позитивні експертні звіти щодо нового будівництва дошкільного навчального 

закладу по вул. Чорновола, 6,  та для реконструкції дитячого садка на 

вул.С.Бандери, 10а. 

Тривають проєктні роботи з нового будівництва спортивного залу в 

Підлузькій гімназії. В липні 2020 року проведено закупівлю та підписано 

договір з переможцем торгів на виконання робіт з розробки проєктно-

кошторисної документації. 

Проводяться інженерно-вишукувальні роботи з метою обстеження 

технічного стану будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 на вул. Гната Хоткевича, 56, 

після якого буде виготовлено проєктно-кошторисну документацію для 

проведення капітального ремонту огороджуючих конструкцій. 

Молодіжна та сімейна політика 

На території міста Івано-Франківська проживає 43726 дітей; у 18 селах 

нашої громади –близько 11890 дітей (інформація сільських рад) - на даний час  

чисельність  дитячого  населення  в  територіальній  громаді  становить майже 

56 тисяч осіб віком до 18 років.  

Станом на 30.12.2020р. на обліку в службі у справах дітей перебуває 208 

осіб, з них 164 дитини-сироти та позбавлених батьківського піклування, 44 

дітей, що опинились у складних життєвих обставинах.  

Важливим підсумком роботи є те, що впродовж року було знято з обліку 

в зв’язку із мінімізацією складних життєвих обставин в біологічних сім’ях 24 

дітей, 7дітей міста було усиновлено (троє з них віком 17, 15 та 10 років, що в 

практиці зустрічається вкрай рідко). 

З категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

сімейними формами виховання охоплено понад 91% дітей: 

- 132 дитини виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників;  

- 14 дітей виховуються у  прийомних сім’ях та ДБСТ; 

- 3 дітей тимчасово влаштовані в сім’ї родичів, знайомих; 

- 15 дітей перебуває на повному державному забезпеченні. 

На даний час на обліку в службі перебуває 12 кандидатів в усиновлювачі 

та 1 кандидат в опікуни з метою пошуку статусних дітей для влаштування в 

їх сім’ї. Здійснено контроль за дотриманням прав 35 усиновлених  дітей,  які 

проживають в місті Івано-Франківську. 

За звітний період проведено 193 рейди, відвідано 327 сімей, що мають на 

утриманні 553 дитини та потрапили в поле зору соціальних служб. Під час 

обстежень умов проживання дітей надається інформаційна, правова та 

матеріальна допомога у подоланні складних життєвих обставин, які склалися 

в їх сім’ях, в тому числі повернення дітей до навчальних закладів, виявлення 

дітей, з якими жорстоко поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги 

батькам у працевлаштуванні, а за необхідності - влаштування дітей до 

лікувальних закладів та закладів соціального захисту дітей. 



Відновлено практику вручення дитячих наборів "Baby-box" для 

новонароджених окремих категорій сімей, зокрема:  

- сім’ям учасників бойових дій (АТО); 

- сім’ям, у яких народилася двійня; 

- сім’ям, у яких народилася трійня; 

- сім’ям, у яких народилася 5-та дитина і більше; 

- молодим студентським сім’ям (до 21 року); 

- матерям з І та ІІ групами інвалідності. 

16 серпня 2020 року на літній терасі Prom Bar за участі мистецької молоді 

відбувся музично-літературний вечір "Вечір на даху".  

 За результатами конкурсу з розгляду пропозицій інститутів 

громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка з бюджету 

громади, 11 проєктів від 6 громадських організацій отримали фінансову 

підтримку на загальну суму 90 тис. грн: 

Культура 

 До мережі закладів культури Івано-Франківської міської ТГ належать 16 

клубних установ: Центральний Народний дім, Міський Народний дім, 

Муніципальний Центр дозвілля, Центр сучасного мистецтва, НД "Княгинин", 

НД с. Хриплин, НД с. Крихівці, НД с. Микитинці, НД с. Угорники, БК с. 

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

с. Колодіївка, 6 мистецьких шкіл, Комунальний концертний заклад культури 

"Об’єднання муніципальних мистецьких колективів м. Івано-Франківська", 

міська централізована бібліотечна система, яка об’єднує 23 бібліотеки, та один 

театральний заклад культури – Новий театр. 

Закладами культури клубного типу було проведено 509 культурно-

масових заходів, на яких було присутніх 78098 глядачів, з них – 215 заходів 

для дітей із загальною кількістю присутніх понад 20 тисяч осіб. 

У культурному житті громади у 2020 році проведено ряд мистецьких 

фестивалів, зокрема: 

-  фестиваль "Новорічні витребеньки – 2020"; 

-  святкову програму "Новорічна ніч-2020"; 

-  мистецький Різдвяний фестиваль "Різдво у Франківську"; 

- ХІ Міжнародний Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях"; 

- Різдвяне дійство "Розколяда"; 

- XXX Міжнародний фестиваль танцю "ФЕСТ-2020"; 

- VІІ міський фестиваль мистецтв "Мелодії парку"; 

- фестиваль "Все українське на новий лад", присвячений Дню 

Незалежності України та Дню Державного Прапора України. 

Фізкультура та спорт 

Впродовж 2020 року забезпечено проведення спортивно-масових заходів, 

серед яких варто відзначити: 

- Всеукраїнський турнір з баскетболу "Різдвяний Івано-Франківськ" серед 

юнаків 2007-2008 р.н.; 

- відкритий чемпіонат міста з шашок-100 серед юнаків та дівчат; 

- спортивно-мистецьке свято "Ніка"; 

- відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу серед юнаків та дівчат; 

- внутрішній турнір "Ivano-Frankivsk Open Championship" з таеквон-до I.T.F.; 



- VI Всеукраїнський турнір з футзалу пам’яті Ю. Шулятицького; 

- відкритий чемпіонат міста з плавання серед ветеранів в категорії "Masters"; 

- відкритий турнір з таїландського боксу Муей Тай "Кубок Карпат"; 

- Всеукраїнський турнір з тхеквондо ВТФ "Кубок Карпат"; 

-  чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної 

ходьби; 

- тенісний турнір "Ivano-Frankivsk Open";      

- в рамках відзначення Дня Незалежності України м. Івано-Франківськ 

приймав фінал Чемпіонату України з баскетболу 3х3, де серед жіночих команд 

перемогу здобули "Франківськ – ПНУ"; 

- перший Франко Кріт - кругові гонки з вибуванням; 

- II Всеукраїнський турнір з волейболу серед жіночих команд пам’яті Степана 

Вовка; 

- чемпіонат м. Івано-Франківська зі змішаних єдиноборств ММА серед 

учасників бойових дій;  

- Всеукраїнський патріотичний пробіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв 

України"; 

- 13 вересня взяв стартував перший чемпіонат Івано-Франківської МТГ з 

футболу серед аматорських команд, участь у якому взяли 18 команд. 

Для популяризації спорту серед мешканців міста, залучення їх до 

активного способу життя реалізовано проєкт "Свято спорту в кожному дворі",    

9 найбільших дворів Івано-Франківська долучилися до даного проєкту. 

З нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту проведено 

нагородження кращих спортсменів з інвалідністю міста Івано-Франківська, 

тренерів та фахівців галузі спорту (всього двадцять три номінанти). 

Впродовж звітного періоду міським центром "Інваспорт" проведено 29 

спортивно-масові заходи, в яких взяли участь 396 осіб з інвалідністю різних 

вікових груп. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами, 

медалями, футболками, кубками та солодкими призами від міського центру 

"Інваспорт". 
 


