Звіт
про роботу Департаменту економічного розвитку, екології та
енергозбереження за І півріччя 2021 року
Управління економічного розвитку
Відділ економічного аналізу
Результатом роботи над інформацією про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської обʼєднаної
територіальної громади за 2020 рік, а також основними напрямами економічної і
соціальної політики Івано-Франківської міської територіальної громади на 20212023 роки є прийняття рішення міської ради від 29.04.2021р. №152-8 "Про
Програму економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки". Відповідно до Закону України "Про
стратегічну екологічну оцінку" (далі СЕО) було забезпечено проведення СЕО
Програми.
З метою пом’якшення для бізнесу негативних наслідків карантинних
обмежень під час перебування Івано-Франківської області у "червоній зоні"
підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету міської ради та звернення
щодо пом'якшення карантинних обмежень на території Івано-Франківської
міської територіальної громади" (рішення МВК від 03.03.2021р. №308), яке
направлено Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України.
Підготовлено листа в Міністерство цифрової трансформації щодо переліку
СГ та застрахованих осіб, для надання одноразової матеріальної допомоги у
зв'язку з карантинними обмеженнями.
З метою надання допомоги застрахованим особам на період здійснення
обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, підготовлено проєкти рішень міської ради "Про
внесення змін у рішення міської ради від 19.06.2020р. №158-41 "Про Програму
стимулювання економічного розвитку Івано-Франківської міської об'єднаної
територіальної громади" (рішення міської ради від 12.04.2021р. №118-6), яким
передбачено надання соціальної підтримки застрахованим особам: фізичним
особам-підприємцям в розмірі 2000 грн, найманим працівникам суб'єктів
господарювання в розмірі 500 грн, а також "Про надання допомоги
застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних
заходів" (рішення міської ради від 12.04.2021р. №117). Крім того, розроблено
Порядок надання допомоги застрахованим особам на період обмежувальних
протиепідемічних заходів, який затверджено рішенням МВК від 20.05.2021р.
№700.
Підготовлено інформацію про виконання Програми стимулювання
економічного розвитку Івано-Франківської міської обʼєднаної територіальної
громади за 2020 рік.
Здійснено аналіз надходжень ПДФО, акцизного податку, місцевих
податків і зборів, екологічного податку за 2020 рік та запропоновано заходи для

забезпечення виконання планових надходжень у 2021 році. Дану інформацію
було презентовано заступником міського голови Р.Гайдою у січні 2021 року на
оперативній нараді у міського голови. Порівняльний аналіз надходжень ПДФО
та місцевих податків і зборів за 1 квартал 2021 року до бюджету ІваноФранківської МТГ у порівнянні з іншими аналогічними за чисельністю
населення МТГ було презентовано директором Департаменту С.Криворучко у
травні п.р. на оперативній нараді у міського голови.
Також здійснено порівняльний аналіз діючих ставок податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, у 2021 році на територіях ІваноФранківської МТГ, Львівської, Луцької, Тернопільської, Хмельницької міських
територіальних громад.
У звязку з тим, що м.Івано-Франківська увійшли ще 18 населених пунктів:
с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Угорники, с.Хриплин, с.Березівка,
с.Черніїв, с.Підлужжя, с.Підпечери, с.Добровляни, с.Колодіївка, с.Братківці,
с.Узин, с.Тисменичани, с.Камінне, с.Радча, с.Чукалівка, с.Драгомирчани,
змінився юридичний статус цих громад. Утворилася Івано-Франківська міська
територіальна громада (далі - МТГ). Для забезпечення наповнення бюджету
міської територіальної громади в частині місцевих податків і зборів проведено
аналіз ставок місцевих податків і зборів, які діяли на територіях окремих
сільських громад, підготовлено проєкти рішень МВК та сесії міської ради: "Про
встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки" та "Про внесення змін у рішення міської ради від 19.06.2020р.
№156-41 "Про встановлення місцевих податків і зборів на території ІваноФранківської міської обʼєднаної територіальної громади", дія яких поширюється
на територію Івано-Франківської МТГ.
Розроблено візуалізацію про ставки місцевих податків і зборів у 2021 році.
Взято участь у інформаційній сесії ГУ ДПС в Івано-Франківській області
для територіальних громад щодо повноважень органів місцевого
самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів.
З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста шляхом
залучення додаткових надходжень до бюджету МТГ здійснюється та надається
щомісяця фінансовому управлінню аналіз щодо виконання (невиконання)
окремих планових показників та інформацію про заходи, що вживалися для
забезпечення надходжень до бюджету за 2021 рік.
Здійснюється щомісячний аналіз надходжень податку на доходи фізичних
осіб, акцизного податку та місцевих податків і зборів.
Підготовлено та надано у фінуправління розрахунки щодо очікуваного
виконання доходів у 2021 році, проєкту на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024рр.
в розрізі платежів, контроль за надходженням яких покладено на Департамент.
У лютому ц.р. взято участь у міжнародній конференції "Міста та зміни:
досягнення та перспективи", яка проводилась за фінансової підтримки Проєкту
ПРОМІС.
Підготовлено відповіді на анкету від Проєкту ПРОМІС про результати
співпраці.
Здійснено моніторинг виконання Стратегії розвитку міста ІваноФранківська за 2020 рік, підготовлено відповідну узагальнену інформацію,

показники оцінки реалізації Стратегії (індикатори досягнення результату) за
2020 рік, які розміщено на офіційному сайті Івано-Франківська.
Заповнено анкети оцінювання І фази ініціативи МЕР, що фінансується за
кошти Європейського Союзу.
Підготовлено інформацію по м.Івано-Франківську та сільських населених
пунктах до Атласу Івано-Франківської МТГ.
Забезпечено узагальнення та підготовку інформації про стан виконання
розпорядження КМУ №703-р від 01.06.2020р.
Підготовлено інформацію про окремі основні показники соціальноекономічного розвитку міста за 2010-2020 роки для внесення до анкети Проєкту
по культурі.
Підготовлено інформацію про надходження від сплати ПДФО в розрізі
галузей економіки та перелік найбільших платників цього податку.
Складено порівняльну таблицю затверджених ставок місцевих податків і
зборів по сільських громадах, що приєдналися, а також по окремих
ОТГ(обласних центрах).
Підготовлено інформації про зовнішньоекономічну діяльність іванофранківських підприємств з окремими країнами зарубіжжя.
Підготовлено проєкт рішення МВК та проєкт Меморандуму про співпрацю
з Управлінням національної поліції.
Підготовлено інформацію на інформаційний запит рейтингового агентства
ТОВ "Кредит-Рейтинг" про економічний і соціальний розвиток міста за 2020 рік
для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу міста ІваноФранківська.
Взято участь у он-лайн навчаннях з питання функціонування системи
АСМС, які проводила АМУ.
На виконання розпорядження облдержадміністрації від 24.11.2016р. №794
"Про проведення моніторингу та рейтингової оцінки результатів соціальноекономічного розвитку районів і міст області" підготовлено інформацію про
причини зниження окремих показників за результатами моніторингу за 2020 рік
та І квартал 2021 року.
Підготовлено узагальнюючу інформацію про виконання за 2020 рік
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".
Підготовлено інформацію для заповнення заявки для участі у
національному конкурсі "Молодіжна столиця України" та передано
Департаменту молодіжної політики та спорту.
Підготовлено відповіді на опитувальник від Проєкту GIZ щодо впливу
карантинних обмежень на економіку територіальної громади.
Підготовлено презентації на тему: "Звіт про роботу управління
економічного та інтеграційного розвитку за 2020 рік", "Про Програму
економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської територіальної
громади на 2021-2023 роки", "Стратегічне планування розвитку громади",
"Надходження окремих податків в 2020 році та заходи з наповнення бюджету у
2021 році", "Виконання надходжень місцевих податків і зборів за січень-березень
2021 року", для представлення пріоритетів та потенційних можливостей міста та

ОТГ на засіданнях круглих столів, Дорадчої ради при міському голові, Раді
підприємців при виконавчому комітеті міської ради, під час участі у вебінарах.
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 8 рішень МВК "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету
Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади".
Розглянуто та надано відповіді на 3 звернення на отримання публічної
інформації.
Всього підготовлено рішень виконавчого комітету міської ради – 18,
рішень міської ради – 5.
Відділ промисловості та розвитку підприємництва
Відділ промисловості та розвитку підприємництва постійно сприяє
діяльності промисловим підприємствам міста, популяризації їх промислового
потенціалу, а також створює сприятливі 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 готується 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 2021р. 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.
28.01.2021р. рішенням міської ради затверджено «Програму розвитку
соціального підприємництва на території Івано-Франківської міської
територіальної громади на 2021-2023р.р.»
Програму розроблено управлінням економічного та інтеграційного
розвитку спільно з експертами Проєкту ПРОМІС.
Програма - одна з перших, прийнятих в Україні програм розвитку
соціального підприємництва на території місцевих громад.
Першим кроком для реалізації всіх амбітних цілей, передбачених
Програмою, стало створення Координаційної ради, до складу якої ввійшли
представники місцевої влади, установ та закладів соціальної сфери, ВНЗ,
інститутів громадянського суспільства, соціально-відповідального бізнесу та
місцевого соціального підприємництва.
З метою розбудови екосистеми, створення сприятливих умов для розвитку
соціального підприємництва в Івано-Франківській міській територіальній
громаді 17.02.2021р. проведено установче засідання Координаційної ради.

В ході зустрічі учасники представили напрямки своєї діяльності,
можливості співпраці та пропозиції щодо реалізації заходів Програми. Участь у
засіданні взяли більше 20 організацій, що займаються соціальним
підприємництвом чи мають соціальну складову в своєму бізнесі, а також
представники ВНЗ, що виконують освітню функцію у цьому напрямку.
На сьогодні триває робота щодо формування інтерактивного електронного
журналу соціального підприємництва в Івано-Франківську, підписано лист про
намір співпраці щодо просування соціального шкільного підприємництва,
налагоджена робота з представниками соціального бізнесу щодо спільної
діяльності.
Завдяки співпраці ГО «Офіс ефективного регулювання BRDO» та відділу
промисловості та розвитку підприємництва Івано-Франківськ приєднано до
платформи StartBusinessChallenge. 287 тис. жителів Івано-Франківської міської
територіальної громади зможуть використовувати зручні покрокові інструкції з
відкриття бізнесу через державний інфо-сервіс StartBusinessChallenge, який
безкоштовно надає повну й актуальну інформацію про те, як крок за кроком
легально відкрити власну справу. Платформа інтегрована до державної онлайнплатформи Дія.Бізнес. На першому етапі Івано-Франківськ локалізував 74 кейси,
серед яких коворкінг, магазин, фітнес-центр та школа програмування.
З метою підтримки місцевого виробника проводиться інформаційна
кампанія «Купуємо івано-франківське». В рамках кампанії веб-сайт «Купуємо
івано-франківське» наповнювався інформацією про місцевих виробників,
здійснювалися переговори з кожним з підприємців, кожному надавалася
можливість наповнення свого розділу на веб-сайті інформацією про продукцію,
новинки та контактні дані виробника. Станом на 01.07.2021р. на зазначеному
веб-ресурсі присутній 98 місцевий товаровиробник 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.
28, 29 та 30 квітня на площі Ринок напередодні Великодніх свят проведені
вже традиційна акція «Купуємо Івано-Франківське – даємо роботу
іванофранківцям» та виставка-ярмарка «Великодній кошик». Участь в акції
взяли близько 15 місцевих виробників харчопереробної промисловості,
підприємства і підприємці. Всього разом участь у ярмарці взяли близько 100
суб’єктів господарювання, очікується понад 100 тис. грн надходжень до
бюджету. Відбулося нагородження переможців конкурсу на передсвяткову
Великодню тематику. Ними стали місцеві виробники та підприємці харчової
промисловості:
🔸«Краща писанка» - ТОВ «Івано-Франківський хлібокомбінат» (ТМ
Sucrema)
🔸«Краща паска» - ТОВ «Фірма «Надія» (ТМ Делікатес)
🔸«Кращий Великодній кошик» - «Перша Франківська пекарня»
🔸«Кращий кондитерський виріб» - ПрАТ «Івано-Франківська
харчосмакова фабрика» (ТМ Ксенія)
🔸«Кращий м’ясний смаколик» - ПП «Федик», (ТМ Мясна Ферма)

Відділом організовано конкурсну комісію щодо реалізації проєкту
«Заробляй гідно вдома – ягідні екоферми» що є переможцем одинадцятого
обласного конкурсу проєктів та програм місцевого самоврядування. За
результати діяльності конкурсної комісії обрано місцеве фермерське
господарство, що буде реалізовувати зазначений вище проєкт.
12 травня працівники відділу взяли участь у бізнес-сніданку міського
голови з керівниками крафтових виробництв. Представники 20-х місцевих
бізнесів розповідали про свої проблеми та ідеї, як-от: можливість проведення в
Івано-Франківську Першого Всеукраїнського полуниного фестивалю,
виробництво місцевого крафтового пива, сиру, іграшок та прикрас із скла та
бісеру, бізнес на мікрозелені.
З метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в ІваноФранківську розроблено профільний веб-сайт «Івано-Франківськ – місто,
сприятливе для бізнесу» та триває робота по наповненню його актуальним
контентом. На веб-ресурсі 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.
З метою підтримки бізнесу та надання допомоги підприємцям-початківцям
забезпечено функціонування Центру розвитку підприємництва «Бізнесінкубатор» 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.
Понад 200 бажаючих очікують на навчання з основ комп’ютерної грамоти
для літніх людей, які буде відновлено на базі ЦРП «Бізнес-Інкубатор» ІФНТУНГ
після зняття карантинних обмежень в 2021 році.
Проводиться робота щодо сприяння у започаткуванні та веденні
підприємницької діяльності мешканцям міста – організовуються навчальні
тренінги, здійснюється співпраця з структурами по підтримці бізнесу, надається
фінансова підтримка потенційним підприємцям на основі конкурсу стартапів.
Особлива увага приділяється розвитку жіночого підприємництва.
Проводиться моніторинг показників реєстрації та припинення діяльності
малого бізнесу. З перше півріччя 2021 року приріст зареєстрованих ФОПів та
юридичних осіб склав 656 та 141 особа відповідно. Для порівняння, за
аналогічний період минулого року приріст ФОПів та юридичних осіб склав 152
та 184 осіб відповідно. Позитивна динаміка в першій половині 2021 року
характеризується значним послабленням карантинних обмежень для малого
бізнесу.

Протягом звітного періоду, відділом промисловості та розвитку
підприємництва здійснювалась інформаційна робота щодо можливості
отримання матеріальної допомоги у розміри 8000 грн для ФОПів та найманих
працівників за період обмежувальних протиепідемічних заходів.
20 травня 2021р., виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради
затверджено Порядок надання допомоги застрахованим особам на період
обмежувальних протиепідемічних заходів.
В червні працівниками відділу промисловості та розвитку підприємництва
та Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження
опрацьовано 2228 заявок ФОПів та найманих осіб щодо отримання матеріальної
допомоги. За результатами проведеної роботи підготовлено 4 рішення
виконавчого комітету на виплату 2,662 млн. грн. для 1671 осіб що підпадають
під критерії отримання такої допомоги.
Відділом проведена робота щодо актуалізації схеми оповіщення
працівників Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження
в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Проведено організаційну роботу щодо укладання комерційних договорів з
підприємствами на виконання мобілізаційних завдань в особливий період. За
результатами укладено 13 договорів.
Проведено робота з відзначення «кращого підприємця року малого бізнесу»
під час святкового заходу «У колі друзів».
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 2021 рік (рішення ВК від 27.11.2020р. № 1245) та План
діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних
актів на 2021 рік (рішення МР від 11.12.2019р. №313-2).
Протягом поточного року на основі звернень розробників внесено змін та
доповнень: до рішення виконавчого комітету від 27.11.2020р. № 1245 – 5
доповнень; до рішення міської ради від 11.12.2019р. №313-2 – 4 доповнення.
На підставі Планів з підготовки регуляторних актів на 2021 рік
забезпечено належну підготовку структурними підрозділами міської ради, її
виконавчого комітету 14 проєктів регуляторних актів, з них прийнято 9
регуляторних актів, у тому числі 4 рішень міської ради, 5 регуляторних актів
перебувають у процедурі розгляду та прийняття, проведено 14 відкритих
громадських обговорень відповідно.
Відділом промисловості та розвитку підприємництва забезпечено
підготовку інформаційних матеріалів та проєктів експертних висновків для
засідань постійної депутатської комісії з питань підприємництва та регуляторної

діяльності. З початку року проведено 3 засідання депутатської комісії,
сформовано 9 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». Додатково відбувається інформування
про громадські обговорення на сторінці Департаменту в мережі Facebook.
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» було 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 2021 році з метою оцінки стану впровадження
регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті,
було здійснено 8 відстеження результативності регуляторних актів, з них 3 –
базові, 5 – повторні.
Кількісна та якісна оцінка застосованого державного регулювання
дозволяє стверджувати про досягнення цілей, визначених при розробці
більшості регуляторних актів.
Працівинки відділу беруть участь у серії семінарів, конфернецій та
обговорень щодо соціального підприємництва, адміністрування податків і
зборів, проведення регуляторної політики та інших напрямків діяльності відділу.
Відділ торгівлі
Станом на 01.07.2021 р. торгівлю товарами народного споживання
здійснює 1463 заклади торгівлі загальною площею 164,9 тис.кв.м та 453
підприємства ресторанного господарства на 28,7 тис.посадкових місць.
Побутове обслуговування населення здійснюється через 386 підприємство.
На території міста знаходяться:
- торгових центрів та супермаркетів – 69;
- продовольчих магазинів – 843;
- промислових магазинів – 527;
- книгарень- 24;
- ресторанів, кафе, кав’ярень, пабів – 453.
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.

В цьому році відкрився в місті заклад швидкого харчування McDonald’s,
новий супермаркет «АТБ», торговий центр нового формату «Менс» на
вул.Галицькій,201г ( площа понад 8400 кв.м), відкрила свої двері фабрика м’яких
меблів «Frankof» на вул.Надрічна,30.

ТЦ«Менс»; Ресторани:«Promenade Restaurant», «Анчоусна»

«McDonald’s»
Розпочав свою роботу ресторан «Анчоусна» від одеської мережі
«Чорноморка», пропонуючи широкий асортимент морепродуктів та будь-яку
страву з риби та новий ресторан «Promenade Restaurant» з європейською
кухнею. Також кафе «La sotka», «Фист Паб», «Бородач», «Чесний бургер» та інші
заклади громадського харчування відкрили свої двері для мешканців та гостей
міста.
Для впорядкування здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг
у сфері розваг та проведення ярмарок на території міста розроблено редакцію
Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та
проведення ярмарків на території м. Івано-Франківська, яке затверджене
рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 13.05.2021р.
№ 692. Крім цього, розроблено схему розміщення об’єктів дрібнороздрібної
торгівлі та надання послуг у сфері розваг на 2021 рік.
Протягом звітного періоду працівниками відділу торгівлі проводилась
активна робота із суб’єктами господарювання Івано-Франківської міської
територіальної громади, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі та
громадського харчування.
Опрацьовано 407 заяв від суб’єктів господарської діяльності, які надійшли
через Центр надання адміністративних послуг. Забезпечено організацію та
проведення шести засідань комісії з організації сезонної торгівлі, основним
завданням якої є впорядкування розміщення та облаштування торгових
майданчиків, дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг із
врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних, торговельних
норм, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та правил
благоустрою.

На основі рекомендацій комісії підготовлено 18 рішень виконавчого
комітету міської ради та 4 розпорядження міського голови , відповідно до яких з
початку 2021 року надано погодження на розміщення:
- 99 торгових майданчиків;
- 62 об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.

Постійно проводиться адміністрування договорів на право тимчасового
користування елементами благоустрою: для розміщення тимчасових споруд
(382 договори); літніх та всесезонних торгових майданчиків (113 договорів),
об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг (30
договорів).
Станом на 01.07.2021 р. всього надійшло коштів до міського бюджету2 млн.
323,3 тис. грн.
Працівниками відділу здійснювалася робота щодо відстеження змін до
законодавства України та інших нормативно-правових актів та проводилась
роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання та мешканцями міста щодо
роботи в умовах карантину.
Протягом звітного періоду щодекадно здійснювалось 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
та висвітлювалась на офіційному сайті міста.
З метою забезпечення функціонування, готовності та налагодження
повноцінної роботи територіальної спеціалізованої служби торгівлі та
харчування Івано-Франківської міської ланки цивільного захисту регіонального
рівня підготовлено та надано оновлену інформацію в управління з питань
надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності
правоохоронних органів.
Працівниками відділу торгівлі весною цього року проведено моніторинг
торгових підприємств та закладів ресторанного господарства на території ІваноФранківської міської територіальної громади щодо доступності для осіб з
інвалідністю та маломобільних груп населення. Перелік об’єктів, місце їх
розташування та наявні засоби доступності надано в Департамент соціальної
політики.

Кав’ярня «Кавоварка»
З початку 2021 року оновлено перелік
закладів ресторанного
господарства ( ресторани, кав’ярні, піцерії, бари, їдальні, тощо) та висвітлено
інформацію на офіційному сайті міста.
У червні 2021 р. підготовлено та надано інформацію в управління з
питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності
правоохоронних органів щодо суб’єктів господарської діяльності, які отримали
ліцензії на зберігання та реалізацію нафтопродуктів.
Протягом звітного періоду проводилась активна робота в складі рейдової
групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в
закладах торгівлі, ресторанного господарства та підприємств побутового
обслуговування. Обстежено 442 об’єкти та проведено інформаційнороз’яснювальну роботу із суб’єктами господарювання щодо дотримання
трудового законодавства, санітарного законодавства та правил торгівлі.
В кінці півріччя цього року проведено аналіз роботи підприємств торгівлі
та закладів ресторанного господарства та підготовлено службову записку щодо
відзначення кращих працівників з нагоди професійного свята – Дня торгівлі.
За звітний період працівниками відділу розглянуто і надано вчасно
відповіді на 36 звернень громадян та 24 звернення підприємств, установ та
організацій.
Працівниками відділу надаються 11 адміністративних послуг:
1. Погодження на розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі.
2. Погодження на розміщення об’єктів надання послуг у сфері розваг.
3. Погодження режиму роботи суб’єкта господарювання (при роботі до
22.00 год. для закладів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг, до 23.00 год.
для закладів ресторанного господарства).
4. Погодження режиму роботи суб’єкта господарювання (при роботі з
22.00 год. до 8.00 год. (для закладів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та
розваг), з 23.00 год. до 8.00 год. (для закладів ресторанного господарства).
5. Погодження на розміщення та облаштування літніх торгових
майданчиків.
6. Укладення договору на право тимчасового користування окремими
елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності.

7. Укладення договору на право тимчасового користування окремими
елементами благоустрою комунальної власності для розміщення торгових
майданчиків (ЛТМ/ВТМ).
8. Укладення договору на право тимчасового користування окремими
елементами благоустрою комунальної власності для розміщення стаціонарних
атракціонів.
9. Погодження на розміщення та облаштування всесезонних торгових
майданчиків.
10. Погодження на проведення ярмарку.
11. Погодження на розміщення об’єктів тимчасової дрібнороздрібної
торгівлі та надання послуг у сфері розваг.
Управління енергозбереження, екології та переходу на автономне
опалення
Відділ комунальної політики, енергозбереження та екології
Упродовж І півріччя 2021 року здійснювалося забезпечення і вдосконалення
функціонування єдиної автоматизованої системи моніторингу і аналізу споживання
енергоносіїв та комунальних послуг будівлями 156 бюджетних закладів освіти,
охорони здоров’я та культури, розташованих на території міської ради,
інформація про які була подана галузевими департаментами для внесення до
бази даних програми «Smart City» компанії ТОВ «uMuni».
Проводилася робота зі збору інформації про будівлі освітніх закладів сіл, які
приєдналися до міської територіальної громади та про наявні в них лічильники
споживання енергоносіїв з метою внесення відомостей до єдиної бази даних,
налагоджувалася співпраця з енергоменеджерами цих навчальних закладів.
Розпочато роботу зі 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 мережу Інтернет. Проведено інвентаризацію та портфоліо-аналіз
бюджетних закладів громади.
Розроблено та розміщено на платформі Міністерства розвитку громад та
територій України і подано Регіональній комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів
регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку, проєкт «Капітальний ремонт (термомодернізація)
будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня
№1 Івано-Франківської міської ради» з кошторисною вартістю 1948,528 тис. грн.
Прийнято участь у реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги
«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про
енергоефективність в Україні». Проєкт реалізується в Україні компанією
«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за
дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії, що, своєю чергою, дасть
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 і повних

енергоаудитів. У рамках додаткового конкурсу Проєктом передбачена
можливість отримати співфінансування на заходи з підготовки або реалізації
проєктів з термомодернізації громадських будівель та досягти у них економії
енергії на 20-30%. Завдяки Проєкту енергоменеджери матимуть можливість
навчитися проведенню мало- та безвитратної оптимізації та впровадженню
комплексних проєктів з підвищення енергоефективності. За кошти проєкту
Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження буде надане
обладнання, необхідне для проведення енергомоніторингу будівель бюджетних
закладів.
На завершальній стадії розробка «Програми сталого енергетичного
розвитку та клімату Івано-Франківської міської територіальної громади до 2030
року» та «Програми охорони навколишнього природного середовища ІваноФранківської міської територіальної громади на 2021–2025 роки», а також
підготовка стратегічної екологічної оцінки (СЕО) цих Програм. Завершено
розробку екологічного паспорта Івано-Франківської міської територіальної
громади.
Упродовж звітного періоду підготовлено і подано до управління екології та
природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації 2
запити щодо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища на виконання природоохоронних заходів у 2021 році на
загальну суму 35088,37 тис. грн. (відповідно до проекту «Програми охорони
навколишнього природного середовища м. Івано-Франківська на 2016–2020
роки»). Підготовлено 5 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради, 1
проєкт рішення сесії міської ради та 1 проєкт розпорядження міського голови.
З метою тіснішої комунікації і співпраці з населенням, формування у нього
свідомого ставлення до охорони довкілля та використання енергоресурсів у
розділі «Діяльність з енергозбереження та екології» офіційного сайту
виконавчого комітету міської ради постійно розміщуються актуальні новини з
питань екології та енергозбереження. Станом на 30.06.2021 року розміщено 72
новини.
Протягом звітного періоду працівники управління брали участь у розгляді
звернень мешканців міста про стан довкілля з виїздами на місце та із залученням
працівників Івано-Франківської міськрайонної філії ДУ «Івано-Франківський
ОЛЦ МОЗ України», управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційнооборонної роботи та діяльності правоохоронних органів; в онлайн-семінарі з
питань забезпечення реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від
14.08.2019 р. № 827, регіональній публічній онлайн-дискусії «Вибір регіонів: як
зробити охорону довкілля пріоритетом для громад», у вебінарі з питань
впровадження енергоменеджменту.
Протягом І півріччя Управлінням реалізувалася «Програма поетапного
відключення (відокремлення) споживачів теплової енергії, що постачається
котельнею на вул. Індустріальній, 34, від системи централізованого опалення та
переведення їх на альтернативні джерела теплопостачання». У приміщенні
Центру надання адміністративних послуг проведено п’ять прийомів громадян з
питань відключення від централізованого опалення та гарячого водопостачання.
У лютому – травні 2021 року проведено інформування мешканців 41
житлового будинку, які постачаються тепловою енергією від котельні по вул.

Індустріальна, 34 про від’єднання від існуючої централізованої системи
опалення та переведення їх на опалення локальне газове, електричне через
неможливість експлуатації котельні на вул. Індустріальна, 34.
Протягом квітня – червня 2021 року на трьох засіданнях постійно діючої
комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж)
централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води
опрацьовано заяви та протоколи зборів мешканців 35 багатоквартирних
будинків, що постачається тепловою енергією від котельні на вул. Індустріальна,
34, та надано дозволи на від’єднання. Опрацьовано заяви та протоколи зборів
мешканців 9 багатоквартирних будинків та заяви мешканців 72 окремих квартир,
у яких, на день набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні
послуги» від 09.11.2017 року № 2189 (станом на 01.05.2019 року), більше як 50%
квартир та нежитлових приміщень отримали дозвіл на відокремлення від мереж
централізованого опалення та надано відповідні дозволи. Надано одноразову
матеріальну допомогу в розмірі 10000 грн 19 мешканцям, що відносяться до
пільгових категорій населення для встановлення індивідуального опалення.
За звітний період проведено 15 нарад з керівниками комунальних
підприємств:
ДМП
«Івано-Франківськтеплокомуненерго»,
КП
«Водоекотехпром», КП «Полігон ТПВ»..
Подано заявку для участі у процесі відбору міст-партнерів USAID Проєкту
енергетичної безпеки для надання технічної допомоги муніципальним
стейкохолдерам у імплементації реформ, спрямованих на оптимізацію та
розвиток інфраструктури теплопостачання.
У рамках програми поетапного відключення (відокремлення) від
централізованого опалення розроблено інформаційний буклет «9 кроків до
індивідуального опалення», підготовлено 2 інформаційно-роз’яснювальні
публікації у друкованих засобах масової інформації («Західний кур’єр»,
«Франківська газета»).
Опрацьовано кореспонденцію, що надходила на адресу Департаменту
економічного розвитку, екології та енергозбереження у межах компетенції
Управління. Станом на 30.06.2021 р. розглянуто і надано відповіді на 178
звернень громадян, на 10 депутатських звернень, на звернення установ,
підприємств та організацій. Підготовлено та видано 12 довідок про дозвіл на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Розроблено 7 проєктів
рішень виконавчого комітету, 2 рішення міської ради, 1 розпорядження міського
голови, здійснювалися інші повноваження, передбачені законодавством.
Протягом звітного періоду забезпечувалася організація виконання рішень
Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень
міського голови, інших нормативно-правових актів в межах завдань, покладених
на відділ.
Відділ публічних закупівель та договірної роботи
За звітний період забезпечено реалізацію державної політики у сфері
публічних закупівель, здійснено низку заходів щодо проведення закупівель у
відповідності з вимогами чинного законодавства України та інших нормативних
актів України з цього питання, а також відкритості та прозорості на всіх стадіях
закупівель товарів, робіт і послуг.

Протягом січня – червня 2021 року здійснено 56 закупівель, 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 Департаменту економічного розвитку,
екології та енергозбереження здійснювалась організація закупівель в рамках
реалізації таких міжнародних проєктів, як:
проєкт «Назад до наших спільних коренів» 2SOFT/2.1/133 ROOTS
виконується муніципалітетом м. 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;
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.
проєкт «Створення комунікаційної єврорегіональної Платформи
«ідеальних» міст для переорієнтації туризму в Івано-Франківській області».
При підготовці тендерних документів працівники профільного відділу
брали участь в нарадах, засіданнях робочих груп, вебінарах; здійснювали аналіз
ринкових цін, комерційних пропозицій постачальників, раніше укладених
договорів; проводили переговори з керівниками професійно-технічних
навчальних закладів, суб’єктами підприємницької діяльності тощо.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року
№126 протягом звітного періоду готувалась інформація для оприлюднення на
офіційному сайті міста щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, його очікуваної вартості з метою ефективного та
раціонального використання коштів.
Опрацьовано звіти КП «Івано-Франківськводоекотехпром», ДМП «ІваноФранківськтеплокомуненерго», КП «Полігон ТПВ» щодо заборгованості з
виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску до Пенсійного фонду України
та обов’язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, а також
інформація про фінансові результати, кредиторську та дебіторську
заборгованість вищевказаних комунальних підприємств. Також працівники
відділу взяли участь у формуванні реєстрів застрахованих осіб (фізичних осібпідприємців та найманих працівників суб’єктів господарювання) для надання
фінансової допомоги на період обмежувальних протиепідемічних заходів.
Проведено інвентаризацію основних засобів та матеріальних цінностей,
сформовано нормативну документацію відділу відповідно до номенклатури
справ на 2021 рік Департаменту економічного розвитку, екології та
енергозбереження.

Протягом звітного періоду забезпечувалася організація виконання рішень
Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень
міського голови, інших нормативно-правових актів в межах завдань, покладених
на відділ, розглядалися в межах компетенції звернення громадян, підприємств,
установ та організацій та здійснювали інші повноваження, передбачені
законодавством.

