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Додаток  

до рішення Івано-Франківської 

міської ради 

від ______________ №___________ 

 

ФІНАНСОВЕ ЖИТТЯ МІСТА 

 

Фінансове управління міської ради здійснює реалізацію державної 

фінансової політики на території міста, складає і забезпечує виконання міського 

бюджету, підзвітне  і підконтрольне міській раді, підпорядковується у своїй 

діяльності виконавчому комітету міської ради та міському голові. 

Основним і важливим напрямком роботи управління є організація  

виконання місцевого бюджету за доходами і видатками. Разом з ГУ ДПС в 

Івано-Франківській області, управлінням Державного казначейства України у 

місті Івано-Франківську, відповідними виконавчими органами Івано-

Франківської міської ради забезпечує надходження доходів до місцевого 

бюджету та ефективне використання бюджетних коштів. Протягом бюджетного 

періоду забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим 

бюджетним призначенням. 

За 8 місяців 2021 року фінансовим управлінням у межах своєї компетенції  

підготовлено проєкти та внесено на розгляд засідань виконавчого комітету — 

45 рішень, на розгляд сесії міської ради – 16 рішень. Крім того, підготовлено 14 

розпоряджень міського голови. 

Основним показником роботи фінансового управління міської ради є 

виконання бюджету.  

 

ДОХОДИ  

 

За 8 місяців 2021 року бюджет міської територіальної громади в цілому 

по надходженнях загального та спеціального фонду виконано до річного плану 

на 64,8 відсотка (при плані на piк із врахуванням змін в сумі 3 116 854,3 тис.грн 

фактично надійшло 2 019 614,1 тис. грн, що на 438 898,2 тис.грн більше, ніж у 

відповідному періоді минулого року). 

Загальний фонд із врахуванням трансфертів до уточнених річних 

планових показників виконано на 63,0 відсотка, при плані на рік з урахуванням 

змін в cумi 3 021 611,9 тис.грн фактично надійшло 1 904 702,9 тис.грн, що на 

349 941,2 тис.грн більше від надходжень за вiдповiдний період минулого року. 

Спеціальний фонд із врахуванням трансфертів до річних планових 

показників виконано на 120,7 відсотка, при плані на рік із врахуванням змін в 

cумi 95 242,5 тис.грн фактично надійшло 114 911,2 тис.грн, що на 17 440,1 

тис.грн менше від надходжень минулого року. 

Субвенцій з Державного, обласного та інших бюджетів надійшло 



2 

 

403 643,0 тис.грн, при плані на рік з урахуванням змін 626 297,7  тис.грн, що 

становить 64,5 відсотка. 

 

 
 

 

ВИДАТКИ 

 

Бюджет Івано-Франківської міської  територіальної громади за 8-ть 

місяців  2021 року виконано на 49,9 відсотка до річного плану з урахуванням 

змін (3 757 729,6 тис. грн). Використання становить 1 876 844,9  тис. грн, в тому 

числі: 

- з видатків загального фонду з урахуванням субвенцій з державного 

бюджету забезпечено виконання на 61,1 відсотка до річного плану з 

урахуванням змін. При плані з урахуванням змін 2 510 745,3  тис. грн 

використано 1 534 931,7  тис. грн; 

- з видатків спеціального фонду з урахуванням субвенцій з державного 

бюджету забезпечено виконання на 27,4  відсотка до річного плану з 

урахуванням змін. При плані з урахуванням змін 1 246 984,3 тис. грн, 

використано 341 913,2 тис. грн; 

Обсяг надання кредитів бюджету план з урахуванням змін – 12 096,0 тис. 

грн, за 8 місяців 2021 року кредити не надавалися. Повернення кредитів 

становить 228,8 тис. грн при плані 9 485,0 тис. грн  
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З бюджету  за 8 місяців  2021 р. вилучена в державний бюджет реверсна 

дотація в сумі 43 149,6 тис. грн  

Резервний фонд бюджету Івано-Франківської міської територіальної 

громади на 2021 рік затверджений з урахуванням внесених змін  у сумі 7000,0 

тис. грн, згідно прийнятих рішень виконавчого комітету розподілено коштів у 

сумі 1 604 8 тис. грн, та відповідно до наданих документів станом на 01.09.2020 

року використано коштів в сумі 1 601,8 тис. грн 
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ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, ТА 

КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛА, СОЦІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА 

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Із всіх джерел профінансовано – 85 956,90 тис. грн  

Основним джерелом фінансування були: 

- кошти міської територіальної громади – 83 956,90 тис. грн (97,62% від 

усіх отриманих коштів); 

- субвенція з обласного бюджету – 2 000,00 тис. грн (2,38%  від усіх 

отриманих коштів). 

Освоєння капіталовкладень у розрізі галузей господарства має такий 

вигляд: 
Станом на 01.09.2021 

року                                                                                                тис. грн 
  

№

 п/п 
Галузі 

Профінансован

о з усіх джерел 

1 2 3 

1 Об’єкти освіти 13 387,54 

2 
Об’єкти проєкту «НЕФКО – Підвищення 

енергоефективності об'єктів бюджетної сфери»  
11 262,49 

3 Об’єкти охорони здоров’я 318,89 

4 Об’єкти культури і спорту 3 854,31 

5 Об’єкти комунального господарства 5 257,19 

6 Об'єкти  транспортної інфраструктури міста 44 457,38 

7 
Фінансова підтримка культово-релігійних 

громад 
7 419,10 

Разом 85 956,90 

 

ОБ’ЄКТИ ОСВІТИ 

 

Тривають роботи з реконструкції дитячого садка №21 «Подоляночка»  на 

вул. Гната Хоткевича, 11А на 110 місць. 

Продовжуються роботи з нового будівництва дитячого садка в 

с. Крихівці Івано-Франківської міської ради, а саме: утеплення та опорядження 

фасадів будівлі, влаштування внутрішніх мереж опалення та водопостачання, 

штукатурні роботи. 

Триває будівництво спортивної і актової зали з майстернями об’єкта: 

«Розширення ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Хриплин Івано-Франківської міської 

ради». 

Виконано проєктні роботи з нового будівництва спортивного залу в 

Підлузькій гімназії на вул. Шевченка, 35 у с. Підлужжя Івано-Франківської 
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міської ради ОТГ. Проєктно-кошторисну документацію передано експертній 

організації. 

Виконано роботи з розробки проєктно-кошторисної документації по 

об'єкту: РП «Реконстррукція ТП для електропостачання будівлі спортивного 

залу Ліцею №16 на вул. Вовчинецькій в м. Івано-Франківську»  та отримано 

позитивний експертний висновок. У серпні проведено спрощену процедуру 

закупівлі, в результаті якої було підписано договір з переможцем. Тривають 

підготовчі роботи. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ ПІВНІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ФІНАНСОВОЇ КОРПОРАЦІЇ (NEFCO) В МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ 

 

Важливим напрямком роботи управління є реалізація проєкту 

«Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-

Франківська», який реалізовується за підтримки НЕФКО (Північна Екологічна 

Фінансова корпорація) та Фонду Е5Р. 

Проєкт спрямований на впровадження заходів з енергоефективності, 

скорочення споживання електричної та теплової енергії, підвищення рівня 

комфорту в будівлях у відповідності до довгострокової енергетичної стратегії 

міста. 

Завершено виконання робіт ІІ черги ІІ етапу проєкту «Підвищення 

енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська»  по 

Контракту №13 «Капітальний ремонт ДНЗ №19 «Троянда»  

(вул. Галицька, 101а)»  та Контракту №14 «Реконструкція системи опалення та 

встановлення ІТП ДНЗ №19 «Троянда»  (вул. Галицька, 101а)» . 

За звітний період розроблено проєктно-кошторисну документацію та 

отримано позитивний експертний висновок щодо наступних об’єктів: 

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

- Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №4 

(Ліцею №4) на Південному бульварі, 24; 

- Капітальний ремонт ЗОШ №17 (Ліцею №17) на набережній ім. В. 

Стефаника, 16-А; 

- Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №17 

(Ліцею №17) на набережній ім. В. Стефаника, 16-А; 

- Капітальний ремонт Ліцею імені В’ячеслава Чорновола (ЗОШ №28) 

на вул. Чорновола, 130; 

- Капітальний ремонт комунального закладу освіти І ступеня «Молодша 

школа «Пасічнянська»  (школи-садка №6) Івано-Франківської міської 

ради на вул. Пасічній, 3; 

- Реконструкції системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №18 

(Ліцей №18) на вул. Тролейбусна, 7; 
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- Реконструкції системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №12 

(Ліцей №12 імені Івана Франка) на вул. Національної Гвардії, 13; 

- Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в Природо-

математичного ліцею на вул. І.Франка, 33 

- Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №24 

(Ліцей №24) на вул. Хіміків, 1; 

- Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в 

Української гімназії №1 на вул. Калуське шосе, 1; 

- Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №5 

(Ліцей №5) на вул. І.Франка, 19; 

- Капітальний ремонт ЗОШ №2 (Ліцей №2) на вул. Гетьмана 

Дорошенка, 29; 

- Реконструкція системи опалення дитячої музичної школи №2 

ім.В.Барвінського (корпус 1) на вул. Січових Стрільців, 88-А; 

- Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №11 

(Ліцей №11) на вул. Б. Лепкого, 9; 

- Капітальний ремонт ДНЗ №10 «Катруся»  на вул. І. Миколайчука, 5; 

- Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ДНЗ №10 

«Катруся»  на вул. І. Миколайчука, 5; 

- Капітальний ремонт ДНЗ №28 «Квітка Карпат»  на вул. Івана Павла 

ІІ, 26; 

- Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ДНЗ №28 

«Квітка Карпат»  на вул. Івана Павла ІІ, 26. 

 

Також триває розробка проєктно-кошторисної документації з: 

 

- Реконструкції системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №6 

імені Івана Ревчука (Ліцей №6 імені Івана Ревчука) на 

вул. Джерельній, 2-А; 

- Капітального ремонту ЗОШ №9 (Початкова школа №9) на 

вул. Гетьмана Мазепи, 169 к.4; 

- Реконструкції системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №9 

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

- Реконструкції системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №15 

(Ліцей №15) на вул. Незалежності, 207; 

- Капітальному ремонту ЗОШ №16 (Ліцей №16) на вул. Вовчинецькій, 

103; 

- Реконструкції системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №21 

(Ліцей №21) на на вул. Ак. Сахарова, 36-А; 
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- Реконструкції системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в 

Муніципальному центрі дозвілля на набережній ім. В.Стефаника, 42; 

- Капітального ремонту ЗОШ №26 (Початкова школа №26) на 

вул. Шухевичів, 27-А; 

- Реконструкції системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №26 

(Початкова школа №26) на вул. Шухевичів, 27-А. 

 

Проводиться експертиза проєктно-кошторисної документації з: 
 

- Капітального ремонту Ліцею №23 імені Романа Гурика на 

вул. Гетьмана Мазепи, 90; 

- Реконструкції системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в Ліцеї №23 

імені Романа Гурика на вул. Гетьмана Мазепи, 90. 

 

Протягом звітного періоду проведено тендерні закупівлі за правилами 

NEFCO по 6-х контрактах. По 3-х укладені наступні контрактні угоди: 

Контракт №15 
- Лот 1 «Капітальний ремонт ЗОШ (Ліцею)  №17»  

- Лот 2 «Капітальний ремонт та реконструкція системи опалення Ліцею 

ім. Шухевича (гімназії № 2)», 

- Лот 3 «Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в 

ЗОШ (Ліцею) № 4». 

 

Контракт №16 – «Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в 

ЗОШ (Ліцею) №17»; 
 

Контракт №1 (ІІІ фаза) – Лот 1 «Капітальний ремонт «Молодша школа 

«Пасічнянська»  (школи-садка №6)», 

- Лот 2 «Капітальний ремонт Ліцею імені В’ячеслава Чорновола (ЗОШ 

№28) 

 

Ще по 3-х триває кваліфікація найбільш економічно вигідних 

пропозицій учасників, які будуть здатними виконати контракт відповідно до 

тендерної документації, а саме: 

- Контракт №2 (ІІІ фаза) – Лот 1 «Реконструкції системи опалення, в 

т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №24 (Ліцей №24)», Лот 2 

«Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ 

№12 (Ліцей №12 імені Івана Франка) та природничо-математичного 

ліцею», Лот 3 «Реконструкція системи опалення, в т.ч. встановлення 

ІТП в ЗОШ №18 (Ліцей №18) та Української гімназії №1»; 
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- Контракт №3 (ІІІ фаза) – Лот 1 «Реконструкція системи опалення, в 

т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №5 (Ліцей №5)», Лот 2 «Реконструкція 

системи опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ЗОШ №11 (Ліцей №11) 

та дитячій музичній школі №2 ім. В. Барвінського (корпус 1)», Лот 3 

«Капітальний ремонт ЗОШ №2 (Ліцей №2)»; 

- Контракт №5 (ІІІ фаза) – Лот 1 «Капітальний ремонт ДНЗ №28 

«Квітка Карпат», Лот 2 «Реконструкція системи опалення, в т.ч. 

встановлення ІТП в ДНЗ №28 «Квітка Карпат». 

Оголошено закупівлю за правилами NEFCO за контрактом №4 (Лот 1 

«Капітальний ремонт ДНЗ №10 «Катруся», Лот 2 «Реконструкція системи 

опалення, в т.ч. встановлення ІТП в ДНЗ №10 «Катруся» ). В даний час 

приймаються тендерні пропозиції учасників. Розкриття відбудеться 18 жовтня 

2021 р. о 13:00.  
 

ОБ’ЄКТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

У роботі капітальний ремонт даху корпусу №5 ЦМКЛ. 

Також завершено розробку проєктно-кошторисної документації з 

ремонтно-реставраційних робіт на першому поверсі структурного підрозділу 

«Міська поліклініка №3»  КНП «ЦПМКДП», пам’ятки архітектури місцевого 

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

для проходження експертизи. 

З метою залучення грантових коштів управлінню доручено розробити 

проєктно-кошторисну документацію з будівництва консультативно-

діагностичного центру з відділенням невідкладної допомоги на вул. Гетьмана 

Мазепи, 114. Продовжується виконання робіт з розробки проєктно-

кошторисної документації на стадії «Робочий проєкт» . 

Також триває розробка проєктно-кошторисної документації з 

будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями 

поліклініки на базі об'єкту незавершеного будівництва на вул. Софіївці, 39 в м. 

Івано-Франківську в частині добудови блоку для встановлення флюорографа, а 

також розташування приміщень поліклініки. 

Завершено розробку проєктно-кошторисної документації та отримано 

експертний звіт з реконструкції нежитлових приміщень на вул. Тролейбусній, 

22А під лікувальний заклад КНП «Центр первинної медичної консультативно-

діагностичної допомоги»  в м. Івано-Франківську. Триває підготовка 

документації для оголошення відкритих торгів. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію з капітального ремонту 

кабінету магнітно-резонансної томографії КНП «Міська клінічна лікарня №1 

Івано-Франківської міської ради»  та передано експертній організації. 
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ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

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. Щодо 

інших спортивних споруд (трибуна та оглядова вежа), які вказані на генплані, 

розробляється проєктно-кошторисна документація. Габарити футбольного 

поля та розмітка прийняті в межах міжнародних стандартів. 

Виконано коригування проєктно-кошторисної документації з ремонту 

приміщень Центрального народного дому на вул. Шевченка, 1 (ремонтно-

реставраційні роботи) та передано експертній організації для проходження 

експертизи. 

Тривають ремонтно-реставраційні роботи даху та приміщень будинку 

пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення охоронний №6-іф 

(колишня жіноча вчительська семінарія 1911р) адмінбудинку на 

вул. Дністровській, 28. 

Протягом звітного періоду було проведено закупівлю відповідно до ЗУ 

«Про публічні закупівлі»  та підписано договір з підрядною організацією 

об’єкта: «Будівництво 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 реалізована спортивна площа 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. У даний час 

підрядником виконуються роботи. 

Проведено коригування проєктно-кошторисної документації та отримано 

позитивний експертний висновок з реконструкції стадіону з інфраструктурою в 

с. Черніїв Тисменицького району Івано-Франківської області. У квітні 

проведено спрощену процедуру закупівлі, в результаті якої було підписано 

договір з переможцем. Роботи на завершенні. 

Виконуються проєктні роботи об`єкта: «Капітальний ремонт Народного 

дому в с. Микитинці Івано-Франківської міської територіальної громади» . 

Розробляється проєктно-кошторисна документація для реконструкції 

центрального міського стадіону «Рух»  на вул. Чорновола, 128 в м. Івано-

Франківську. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію об’єкта: «Капітальний 

ремонт гідроізоляції покриття трибун стадіону «Рух»  в м. Івано-Франківську» . 

Оголошено спрощену процедуру закупівлі. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію об’єкта: «Капітальний 

ремонт благоустрою Івано-Франківської спеціалізованої дитячо-юнацької 

школи олімпійського резерву №1 в м. Івано-Франківську» . Документацію 

передано експертній організації для проходження експертизи. 
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ОБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію з нового будівництва 

роздільної каналізаційної мережі на вул. Шкільній та вул. Гаврилюка в 

с. Чукалівка Івано-Франківської міської територіальної громади та передано 

експертній організації для проведення експертизи. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано 

позитивний експертний звіт об’єкта: «Капітальний ремонт гідротехнічних 

споруд для живлення міського озера та благоустрій прилеглої території в м. 

Івано-Франківську» . В липні проведено відкриті торги відповідно до ЗУ «Про 

публічні закупівлі»  та підписано договір з переможцем. Вже проведено 

підготовчі роботи та влаштовано 100 п.м. залізобетонних лотків. Роботи 

тривають. 

Виконано коригування проєктно-кошторисної документації та отримано 

позитивний експертний висновок об’єкта: «Реконструкція дитячого ігрового 

майданчика на вул. 2000-річчя Різдва Христового в м. Івано-Франківську» . 

Триває розробка тендерної документації для оголошення відкритих торгів. 

Проведено закупівлі відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі»  та 

визначено виконавця проєктних робіт з будівництва водопровідної мережі та 

каналізаційної мереж в с. Угорники. 

Триває виконання робіт з будівництва каналізаційної мережі в селі 

Хриплин Івано-Франківської міської ради. 

На завершенні роботи з будівництва каналізаційної мережі в селі 

Угорники Івано-Франківської міської ради. 

Проведено відкриті торги відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі»  та 

підписано договір з переможцем об’єкта: «Будівництво каналізаційного 

колектора до мікрорайону садибної забудови «Каскад-2»  в с. Вовчинець» . 

У липні 2021 р. проведено закупівлю відповідно до ЗУ «Про публічні 

закупівлі»  та підписано договір об’єкта: «Влаштування мереж зовнішнього 

освітлення в с. Березівка Івано-Франківської міської територіальної громади» . 

Роботи тривають. 
 

ОБ'ЄКТИ  ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА 

Велика увага приділяється розвитку дорожньо-транспортної 

інфраструктури Івано-Франківської МТГ. Основні заходи були направлені на 

виконання робіт з будівництва доріг, капітального ремонту вулиць та 

міжбудинкових проїздів. 

У роботі будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська в районі 

вул. Хіміків - Надрічна (конструкцій самого моста). 

Наступний етап проєкту — Будівництво транспортної розв’язки на 

вул. Надрічній у м. Івано-Франківську. Проєктно-кошторисна документація 

розроблена пройшовши всі рівні погоджень та отримано позитивну експертну 

оцінку. З метою визначення підрядної організації, управлінням проведено 
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процедуру закупівлі робіт відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі»  та 

підписано договір з переможцем торгів у червні 2021 р. 

Також триває розробка проєктно-кошторисної документації об’єкта: 

«Будівництво вулиці Хіміків на ділянці від ЗОШ №24 до річки Бистриця 

Солотвинська». 

Проводяться роботи з капітального ремонту вул. Надрічній (старої 

частини) в м. Івано-Франківську. Виконано демонтаж дорожніх плит на ділянці 

від вул. Промисловій до вул. Церковної. Підрядна організація приступає до 

влаштування дощоприймальних колодязів та демонтажу старих опор 

освітлення. 

Продовжуються будівельні роботи з будівництва Північного бульвару на 

ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного, а саме: влаштування 

тротуарів, велодоріжки та світлофорів. Відкрито рух транспорту у тестовому 

режимі. 

Завершено капітальний ремонт: 

- вул. Ушинського в м. Івано-Франківськ; 

- вул. Коперніка в м. Івано-Франківську; 

- вул. Січинського (завершено роботи з влаштування стоянок та 

тротуару біля дитячого садка); 

- вул. Індустріальна (Завершено роботи з влаштування зовнішнього 

освітлення). 

Також завершено роботи на об’єктах капітального ремонту дорожнього 

покриття: 

- вул. Донцова;  

- вул. Марка Черемшини;  

- проїзду від вул. Василишина до вул. Весняної;  

- проїзду від вул. Січинського до вул. Весняної;  

- дорожнього покриття вул. Кобринської.  

Оголошено закупівлю на проведення капітального ремонту вулиць 

Ленкавського та Котляревського. 

По 7-ми вищезазначених об’єктах протягом звітного періоду було 

розроблено проєктно-кошторисну документацію та проведено закупівлі 

відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі»  та підписано договори з 

переможцями торгів. 

Завершено роботи з капітального ремонту пішохідної зони на 

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

пішохідної зони бруківкою та завершено роботи з освітлення скверу і 

пішохідної зони. 

Тривають роботи з капітального ремонту вул. Національної гвардії в 

м. Івано-Франківську (в межах вулиць Коновальця – Львівська); 
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Проведено процедуру закупівлі робіт відповідно до ЗУ «Про публічні 

закупівлі»  та підписано договір з переможцем торгів у лютому 2021 р. об’єкта: 

«Капітальний ремонт вул. Виговського в м. Івано-Франківську» . Виконано 

роботи з влаштування побутової каналізації, трубопроводу холодної води та 

трубопроводу для відводу дощових вод. Після влаштування всіх інженерних 

мереж підрядна організація приступить до влаштування тротуару та проїжджої 

частини вулиці. 

Виконано роботи з розробки проєктно-кошторисної документації та 

отримано позитивний експертний звіт об’єкта: «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття вул. О.Басараб в м. Івано-Франківську». Проведено 

процедуру закупівлі робіт відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі»  та 

підписано договір з переможцем торгів у серпні 2021 р. Пірядною організацією 

знімається старе асфальтобетонне покриття проїзду. Роботи тривають. 

Виконано роботи з розробки проєктно-кошторисної документації та 

отримано позитивний експертний звітна об’єктах: 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вербицького в 

м. Івано-Франківську; 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Коломийська 

(Вовчинецька-Хмельницького) в м. Івано-Франківську. 

Проведено процедури закупівель робіт відповідно до ЗУ «Про публічні 

закупівлі»  та підписано договори з переможцями торгів. Підрядними 

організаціями розпочато підготовчі роботи. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію, отримано позитивний 

експертний висновок та проведено спрощену процедуру закупівлі, в результаті 

якої було підписано договір з переможцем об’єкта: «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття вул. Вовчинецька (від моста через р. Бистриця 

Надвірнянська до буд. №79 по вул. Вовчинецька) в с. Вовчинець Івано-

Франківської міської територіальної громади» . 

Триває коригування проєктно-кошторисної документації з капітального 

ремонту вул. Макогона в м. Івано-Франківську. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано позитивний 

експертний висновок на об’єктах: 

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

- Капітальний ремонт дорожнього покриття біля Хреста в честь 

скасування панщини на вул. Надрічній в с. Драгомирчани Івано-

Франківської міської територіальної громади. 

Тривають вишукувальні роботи та розробляється проєктно-кошторисна 

документація: «Капітальний ремонт вул. Гімназійна в м. Івано-Франківську» . 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію об’єкта: «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття від буд. №6а до буд. №12 по вул. Шкільна в с. 

Драгомирчани Івано-Франківської міської територіальної громади» . 
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Виконано роботи з розробки проєктно-кошторисної документації та 

отримано позитивний експертний висновок по об’єктах: 

- Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків на вул. 

Гвардійській, буд. 5, 7 та вул. Петлюри, буд 5, 5а, 7, 7а в м. Івано-

Франківську; 

- Капітальний ремонт заїзду до спортивної школи №1, ліцею №11 та 

переходу до ліцею №3 в м. Івано-Франківську. 

Станом на 01.09.2021 р. завершено роботи із благоустрою 18 

прибудинкових територій та відремонтовано двори. А саме: 

- капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкової території 

на вул. Івасюка, 24 в м. Івано-Франківськ; 

- благоустрій території біля буд. № 16 на вул. Сорохтея в м. Івано-

Франківську;  

- капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій 

на вул. Галицька, 47 в м. Івано-Франківськ; 

- капітальний ремонт міжбудинкового проїзду та прибудинкової території 

біля буд. 48/1 на вул. Г. Хоткевича в м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт міжбудинкового проїзду та прибудинкової території 

біля будинків № 26 на вул. Довгій та № 1 на вул. Береговій в м. Івано-

Франківську”; 

- капітальний ремонт прибудинкової території на вул. Січинського, 5Б в м. 

Івано-Франківськ; 

- благоустрій території в районі скверу на площі Привокзальній в  

м. Івано-Франківську 

- благоустрій прибудинкових територій біля буд. № 26, 28 б, 30, 32 на вул. 

Сорохтея в м. Івано-Франківську; 

- благоустрій території біля буд. № 19 на вул. І.Павла ІІ в м. Івано-

Франківську; 

- благоустрій території біля буд. № 17 на вул. І.Павла ІІ в м. Івано-

Франківську 

- вул. Є. Коновальця, 128-130; 

- вул. Хіміків, 4; 

- вул. Б. Хмельницького, 78, 82/1, 82/2; 

- вул. Б. Хмельницького, 82/3, 82/4; 

- вул. Вовчинецькій, 185, 187; 

- вул. Коновальця, 147; 

- вул. Молодіжна, 44-48 (доріжок та автомобільних стоянок); 

- вул. Коновальця, 42, 44, 46. 

Ще тривають роботи з капітального ремонту 10 прибудинкових 

територій та міжбудинкових проїздів. 
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Відремонтовано тротуари за наступними адресами: 

- влаштовано велодоріжку та проведено капітальних тротуар від буд. № 

105 на вул. Галицькій до моста через р. Бистрицю Солотвинську та до 

велодоріжки на набережній ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську; 

- в сквері на вул. Гетьмана Мазепи (навпроти буд. 169/1-173/1) в  

м. Івано-Франківську; 

- біля кільця вул. Гетьмана Мазепи, набережна ім. В.Стефаника в  

м. Івано-Франківську; 

- біля будинку на вул. Івана Павла II, 19а в м. Івано-Франківську; 

- поруч будинку № 51А на вул. Крихівецькій в с. Крихівці Івано-

Франківської міської територіальної громади; 

- біля буд. № 9 на вул. 24 Серпня в м. Івано-Франківську; 

- на вул.Є.Коновальця (на ділянці від вул. Академіка Сахарова до  

вул. Січових Стрільців (непарна сторона)) в м. Івано-Франківську; 

- на вул. Крихівецькій (від вул. Виноградної до пам'ятника Т.Г. Шевченку) 

в с. Крихівці Івано-Франківської міської територіальної громади; 

- на вул. Гаркуші (біля Привокзального скверу) в м. Івано-Франківську; 

- в урочищі «Вільхи»  в с. Черніїв Івано-Франківської міської 

територіальної громади. 

Окрім того, значну увагу приділяли й капітальному ремонту доріг та 

об’єктам благоустрою.  

Одним із основних завдань на 2021 рік було завершення робіт на 

міському озері на вул. Гетьмана Мазепи у місті Івано-Франківську. В рамках 

реконструкції проведено наступні роботи: 

- капітальний ремонт центрального пірсу та оглядових майданчиків озера 

на вул. Гетьмана Мазепи в м. Івано-Франківську; 

- влаштування огородження та інших елементів благоустрою на оглядових 

площадках міського озера на вул. Гетьмана Мазепи в м. Івано-

Франківську; 

- на завершальній стадії роботи із влаштування поліуретанового покриття 

бігової доріжки навколо міського озера; 

- влаштування освітлення центрального пірсу на міському озері; 

Також проведено роботи з ремонту каплиці та благоустрою зеленої зони 

біля міського озера  на вул. Мазепи в м. Івано-Франківську. 

Встановлення дитячих майданчиків – також не менш важлива справа. За 

звітний період встановлено майданчики: 

- в с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 2а;  

- на вул. Чорновола, 143 в м. Івано-Франківську; 

- поруч будинку № 194 на вул. Вовчинецькій в м. Івано-Франківську 

(партиципаторне бюджетування); 
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- на вул. Вітровій в с. Микитинці Івано-Франківської міської 

територіальної громади; 

- поруч будинку № 6 на вул. Заклинських в м. Івано-Франківську; 

- поруч будинку № 189 вул. Вовчинецькій в м. Івано-Франківську. 

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО 

ІНШИХ ОБ`ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ 
 

Завершено роботи на 7 об`єктах на суму 1 590 364,0  грн, а саме: 

- капітальний ремонт сходів біля пішохідного переходу в районі  

буд. № 63 на вул. Деповській в м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт території біля каплиці на вул. Тролейбусній 

(навпроти буд. № 10) в м. Івано-Франківську; 

- благоустрій території біля стенду героям АТО в Меморіальному сквері в 

м. Івано-Франківську (капітальний ремонт); 

- капітальний ремонт території біля ДНЗ № 19 «Троянда»  на  

вул. Галицькій, 101а в м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт сходів поруч буд. № 21 на майдані Шептицького в м. 

Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт території біля ДНЗ № 30 «Ластівка»  на  

вул. Бельведерській № 57 в м. Івано-Франківську 

- влаштування клумби біля пам'ятника героям московсько-української 

війни в Меморіальному сквері на вул. Мельника в м. Івано-Франківську. 

Станом на 01.09.2021 р. встановлено 10 опор із вказівниками 24 вулиць 

міста.  

Встановлено лавки та урни  біля ІІІ-го під'їзду будинку № 6 на  

вул. Хіміків, територіального підрозділу ЦНАП на вул. Гетьмана Мазепи, 185 в 

м. Івано-Франківську, територіального підрозділу ЦНАП на вул. Галицькій, 

124а в м. Івано-Франківську. 

 

РЕМОНТНІ РОБОТИ У СЕЛАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

В селах Івано-Франківської міської територіальної громади проведено 

роботи з влаштування дорожнього покриття на таких об`єктах: 

с. Черніїв 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Дорошенка  

(від вул. О. Довбуша до вул. О. Кобилянської); 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Стуса (від вул. О. 

Довбуша до вул. Князя Осмомисла); 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Стефінина.  
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с. Підпечери 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Підпечерської; 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Івана Франка  

(від вул. Січових Стрільців до церкви). 

 

с. Чукалівка 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Шевченка (на ділянці 

від буд. № 26 до буд. № 60).  

 

с. Драгомирчани 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Степана Бандери; 

- Вул. Шкільна (від вул. Миру до вул. Надрічна) 

 

с. Братківці 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Шкільній 

 

с. Угорники 

- вул. Вереснева в с. Угорники; 

- вул. Ганушевських в с. Угорники; 

- вул. М.Микитина в с. Угорники; 

- вул. Явора Святослава в с. Угорники; 

 

с. Підлужжя 

- вул. Довженка 

с. Радча 

- вул. Центральна 

- вул. Радча-Чукалівка 

с. Камінне 

- автомобільної дороги загального користування місцевого значення 

С090907 Тисменичани-Камінне км 0+070 – км 3+849 Івано-Франківської 

області 

с. Добровляни 

- вул. Колгоспна 

с. Колодіївка 

- вул. Чорновола 

 

с. Крихівці 

- облаштування тротуарів на вул. Крихівецькій 

 

с. Микитинці 

- ремонт сільських вулиць 
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с. Хриплин 

- ремонт центральної дороги 

 

с. Вовчинець 

- облаштування відпочинкової зони та системи каналізації 

 

 

 

 

РОБОТИ У СФЕРІ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЖИТЛОВОЇ ТА 

КОМУНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
 

Задля покращення дорожньо-транспортної інфраструктури та зменшення 

аварійності на дорогах Івано-Франківської міської територіальної громади, 

основні заходи Департаменту в 2021 році були спрямовані на виготовлення та 

впровадження нових схем організації дорожнього руху на вулицях міста Івано-

Франківська, підвищення безпеки учасників руху шляхом застосування 

технічних засобів організації дорожнього руху (ТЗОДР), розширення мережі 

світлофорних об’єктів, капітальний ремонт тротуарів та реалізації ряду інших 

об’єктів з розвитку дорожньої інфраструктури. 

Працівниками Департаменту розроблено та впроваджено нові схеми 

організації дорожнього руху для ключових вулиць та перехресть міста Івано-

Франківська, які передбачають повне перепланування та більш ефективне 

використання наявного простору проїжджої частини задля створення належних 

умов для всіх учасників дорожнього руху, підвищення їх безпеки та надання 

пріоритету для руху громадського транспорту.  

У поточному році вдалось запровадити нові схеми організації дорожнього 

руху на наступних вулицях та перехрестях:  

- вул. Івасюка; 

- вул. Незалежності; 

- вул. Тисменицькій;  

- вул. Гетьмана Мазепи;  

- перехресті вулиць Гетьмана Мазепи – Гурика; 

- перехресті вулиць Івасюка – Микитинецька – Незалежності; 

- вул. Миколайчука;  

- вул. Мельника 

З метою підвищення безпеки учасників дорожнього руху на вулицях 

міста Івано-Франківська та сіл міської територіальної громади, Департаментом 

забезпечено нанесення дорожньої розмітки на 105 об’єктах, на що було 

виділено 5 млн. грн з бюджету міської територіальної громади. 

На значній частині доріг міста Івано-Франківська дорожню розмітку 

нанесено згідно нових схем організації дорожнього руху, які розроблені з 
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урахуванням кращого європейського досвіду за принципами раціонального 

використання вуличного  простору, сповільнення швидкості руху транспорту в 

межах міста шляхом звуження ширини проїжджої частини до нормативних 

показників та продуманого поєднання всіх учасників дорожнього руху. 

Паралельно до нанесення дорожньої розмітки, зусилля Департаменту 

було зосереджено на заміні старих та встановленні нових дорожніх знаків. 

Впродовж 2021 року замовлено дорожні знаки для 36-ти об’єктів, значну 

частину з яких уже встановлено на вулицях та дорогах Івано-Франківської 

міської територіальної громади. 

Задля кращої безпеки пішоходів, Департаментом напрацьовано проєктно-

кошторисну документацію та станом на сьогоднішній день триває 

облаштування острівців безпеки на наступних нерегульованих пішохідних 

переходах: 

- вул. Незалежності, 225 (біля ЗОШ № 15); 

- вул. Галицькій, 203; 

- вул. Гетьмана Мазепи, 169 в районі маг. «АТБ»  та ЖК «Липки» . 

Ще п’ять острівців безпеки заплановано облаштувати до кінця поточного 

року: 

- улаштування двох острівців безпеки на пішохідних переходах на 

вул. Івасюка (біля перехрестя з вул. Софіївка і  будинку на вул. Івасюка, 

11); 

- улаштування двох острівців безпеки на пішохідних переходах на 

вул. Миколайчука (біля ТЦ «Арсен»  і біля будинку на вул. Стуса, 28); 

- улаштування острівця безпеки на пішохідному переході на 

вул. Привокзальній. 

Ще одним важливим напрямом роботи Департаменту в поточному році 

був захист тротуарів та пішохідних доріжок від незаконного (стихійного) 

паркування транспортних засобів. 

Саме з цією метою на замовлення Департаменту встановлено більше 500 

антипаркувальних пристроїв (металевих стовпців та бетонних півкуль) на 

вулицях Незалежності, Січових Стрільців, Грушевського, Шпитальній та ін. 

Не залишилась без уваги і мережа світлофорних об’єктів територіальної 

громади. У рамках підготовки до святкування Дня Незалежності України, 

Департаментом забезпечено реалізацію «Нового будівництва світлофорів на 

перехресті вулиць Є. Коновальця – Василишина - О. Довбуша (поворот в 

с. Чукалівку)» . 

Також слід зазначити, що в поточному році напрацьовано проєктну 

документацію та заплановано облаштування ряду світлофорних об’єктів на 

території Івано-Франківської міської територіальної громади: 

- нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Миру та вул. 

Шкільної в с. Драгомирчанах; 

- нове будівництво світлофорного об'єкта на автомобільній дорозі 

територіального значення «Івано-Франківськ – Надвірна»  біля 

Тисменичанського ліцею в с. Тисменичанах; 
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- реконструкція світлофорного об’єкта з новою організацією дорожнього 

руху на перехресті вул. Галицька – Горбачевського - Калуське шосе. 

Для полегшення здійснення маневру великогабаритного муніципального 

громадського транспорту, Департаментом проведено капітальний ремонт 

тротуару з ліквідацією паркувальної кишені та збільшенням радіусу повороту 

на перехресті вул. Січових Стрільців - Є. Коновальця. 

У рамках даних робіт облаштовано: зручні хідники для руху пішоходів, 

пониження на перетині тротуару з проїжджою частиною, лунки для висадки 

дерев, а також встановлено вуличні меблі. 

Важливим напрямком діяльності у 2021 році стала реалізація перехідних 

об’єктів програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-

Франківську-2020», яка встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих 

органів Івано-Франківської міської ради та жителів міста Івано-Франківська 

щодо реалізації проєктів мешканців за кошти міського бюджету. 

Цікавим є той факт, що у минулому році в даній програмі з’явилась 

категорія «Ремонт малих вулиць», в якій здобули перемогу одразу вісім 

проєктів. Станом на кінець 2020 року вдалось повністю реалізувати п’ять 

проєктів, ще три проєкти завершено в поточному році. 

Також у 2021 році продовжено та завершено роботи з капітального 

ремонту міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій на 

вул. Миколайчука, 20А, 22-26 - Симоненка, 26-28-30. 

У цьому році Департаментом встановлено перші комплекси автоматичної 

фото та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху на вулицях міста Івано-Франківська. 

Дані комплекси призначені для автоматичної фото- та відеофіксації 

проїзду транспортних засобів в зоні контролю, розпізнавання номерних знаків, 

порівняння розпізнаних номерів зі списками номерних знаків, які знаходяться в 

розшуку, фіксації подій із ознаками порушень правил дорожнього руху щодо 

перевищення встановлених обмежень швидкості руху. 

 

БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА 

 

У рамках проведення всеукраїнської «За чисте довкілля»  організовано та 

проведено весняну толоку. Під час проведення толоки на території Івано-

Франківської МТГ проведено: 

- прибирання зелених зон вздовж річок; 

- прибирання берегів річок; 

- впорядкування прибудинкових територій; 

- впорядкування місць поховань; 

- висадку 70 дерев декоративних порід та 360 дерев плодових порід. 

Також на замовлення Департаменту на території Івано-Франківської 

міської територіальної громади здійснюється подрібнення і вивезення гілля. 
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З метою підвищення безпеки учасників дорожнього руху на вулицях 

міста Івано-Франківська та сіл МТГ, Департаментом здійснено придбання 

обладнання для нанесення дорожньої розмітки для КП «Благоустрій», а саме 

розміточної машини LINELAZER V 250SPS. 

Навесні було висаджено 300 дерев (породи клен червонолистий, ясен 

звичайний, слива пісарді, ялина блакитна) та 2040 кущів (породи бірючина 

звичайна, спірея вангутта, форзиція). Дані зелені насадження висаджені на 

прибудинкових територіях, вздовж вулиць та тротуарів, на території закладів 

освіти, дошкільних навчальних закладів, територіях комунальних підприємств, 

в парках та скверах міської територіальної громади. 

Восени 2021 року заплановано висадити ще 300 дерев та 8 000 кущів. 

Проводяться всі необхідні заходи по догляду за молодими деревами, 

саджанцями, а саме: формування крон молодих дерев, підживлення молодих 

дерев, полив дерев та саджанців та ін. 

Протягом даного періоду у центральній частині міста висаджено 36 092 

шт. літніх квітів (бегонія, сальвія, агератум, тагетис) та 1800 шт багаторічних 

рослин (цинерарія, костриця блакитна, астильба біла і рожева, гортензія, хоста і 

інші) на квітниках загальною площею 1875 м
2
 (площа  під квітами - 325  м

2 
).  

Комплекс доглядних робіт при утриманні клумб і квітників включає: садіння 

рослин, полив, прополювання, внесення торфу та мінеральних добрив, обрізка 

багаторічних рослин. 

На території міста Івано-Франківськ з травня 2021 року проводилась 

посадка багаторічних, вічнозелених та літніх квітів на квітниках загальною 

площею 1054 м2. Загалом за даний період висаджено 11767 шт. квітів та 

рослин, таких як: бегонія, цинерарія приморська, бересклет, агератум, сальвія, 

туя куляста, петунія, іриси, самшит, гортензія, жоржини та ін. Регулярно 

проводиться полив та прополювання квітників. 

Протягом даного періоду у центральній частині міста, зокрема: у сквері 

на вул. Низовій, на майдані Шептицького, площі Ринок, вул. Шашкевича,  

Вічевому майдані, поруч Архикатедрального Собору  Воскресіння Христового  

та на вулицях Незалежності і Галицькій висаджено у 299 підвісних вазонів 

квіти загальною кількістю 4694 шт. Проводиться постійний догляд за 

висадженими рослинами, а саме: регулярно здійснюється їх полив, 

підживлення, общипування, прополювання.  

Також, додатково встановлено 12 підвісних вазонів на опорах моста на 

вул. Галицькій, висаджено 120 сурфіній, здійснюється полив та підживлення 

квітів. 

 

ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА 

Завданням управління є контроль за якістю надання послуг перевезення 

пасажирів громадським транспортом в місті, контроль за діяльністю операторів 

паркувальних зон та майданчиків для паркування, організація роботи 
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інспекторів з паркування щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та 

контроль за правилами зупинки, стоянки, паркуванням транспортних засобів. 

Маршрутна мережа громадського транспорту нараховує 39 автобусних та 

7 тролейбусних маршрутів. 

 Щоденно на лінію виходить 42 тролейбуси. 

Загальна кількість автобусів, які обслуговують міські маршрути складає 

178 одиниць, з них – 57  одиниць великого класу на маршрутах: № 22-8 

автобусів, № 27-6 автобусів, № 40-7 автобусів, № 41-7 автобусів, № 45-2 

автобуси, № 46-5 автобусів, № 47-2 автобуси, № 50-2 автобуси, № 53-3 

автобуси, № 54-3 автобуси, № 55-9 автобусів, № 56-1 автобус, № 57-1 автобус, 

№ 61-1 автобус. Також  9 одиниць середнього класу на маршрутах: № 49-4 

автобуса, № 51-1 автобус, № 52-1 автобус, № 58-1 автобус, № 59-1 автобус,     

№ 60-1 автобус.  

Робота управління направлена на вдосконалення міської маршрутної 

мережі пасажирських перевезень, впорядкування організації дорожнього руху у 

місті, підвищення якості пасажирських перевезень, безпеки руху транспорту та 

безпеки пасажирів. 

Враховуючи пропозиції мешканців міста та за результатами проведених 

конкурсів забезпечено роботу наступних комунальних маршрутів: 

- Маршрут №27 (м-н «Каскад» -вул. Пулюя); 

- Маршрут №40 («м-н «Каскад» -с.Крихівці» ); 

- Маршрут №41 (м-н «Каскад» -Онкодиспансер (субота, неділя, святкові 

дні-» Міське кладовище» ); 

- Маршрут №45 (вул.Дністровська-с.Підлужжя); 

- Маршрут №46 (вул.Симоненка-вул.Хіміків); 

- Маршрут №47 (Європейська площа-с.Братківці); 

- Маршрут № 49 (с.Микитинці-Набережна ім.В.Стефіника); 

- Маршрут №50 (вул. Дністровська-с. Підпечери); 

- Маршрут №51 (Управління статистики-с. Колодіївка); 

- Маршрут №52 (Управління статистики-с. Узин); 

- Маршрут №53 (вул.Гната Хоткевича-с.Черніїв); 

- Маршрут №54 (вул.Гната Хоткевича-с.Хриплин); 

- Маршрут №55 (АС-2-с.Драгомирчани (субота,неділя,святкові дні-» 

Міське кладовище» ); 

- Маршрут №56 (Вокзал-с. Чукалівка); 

- Маршрут №57 (Європейська площа-с.Березівка); 

- Маршрут №58 (с.Камінне-Європейська площа); 

- Маршрут №59 (с.Радча-Європейська площа); 

- Маршрут №60 (с.Радча-АС-3); 

- Маршрут №61 (с.Тисменичани-Європейська площа). 

Для кращого інформативного забезпечення мешканців міста щодо 

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

інформаційних електронних табло DOZOR. 
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ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ 

БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА  ДЛЯ ОСІБ З 

ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
 

Проведено наради з перевізниками, під час яких здійснено 

роз’яснювальну роботу щодо забезпечення перевезення учнів, пенсіонерів, 

пасажирів пільгових категорій, інвалідів. 

Підготовлено та замовлено до друку інформаційні листи щодо пільгових 

категорій, які мають право безкоштовного проїзду. В салонах автобусів 

розміщено підготовлену інформацію про пільгові категорії, які мають право 

безкоштовного проїзду.  

Під час проведення конкурсів на перевезення, однією з вимог на 

великогабаритних маршрутах була наявність в учасника транспортного засобу, 

який призначений для перевезення пільгових категорій.  

На даний час курсує за маршрутами перевезення близько 66 таких 

автобусів. Низькопідлогові автобуси передбачені на маршрутах: 

- маршрут № 22 (вул. Хоткевича-АС-2) 6 транспортних засобів; 

- маршрут № 24 (с. Хриплин-вул. Б. Хмельницького) 1 транспортний 

засіб; 

- маршрут № 37 (с. Драгомирчани – Вокзал) 1 транспортний засіб; 

- маршрут № 38 (Обласна лікарня – с. Драгомирчани (субота, неділя, 

святкові дні - «Міське кладовище”) 1 транспортний засіб; 

- маршрут № 27 (м-н «Каскад» -вул. Пулюя) 

- маршрут № 40 (м-н «Каскад» -с.Крихівці) - 7 транспортних засобів; 

- маршрут № 41 (м-н «Каскад» -Онкодиспансер (субота, неділя, святкові 

дні-» Міське кладовище» ) 7 транспортних засобів; 

- маршрут № 44 (Обласна лікарня-вул. Дудаєва) 1 транспортний засіб; 

- маршрут № 45(вул.Дністровська-с.Підлужжя) - 2 транспортних засоби; 

- маршрут № 46 (вул.Симоненка-вул.Хіміків) - 5 транспортних засоби; 

- маршрут № 47 (Європейська площа-с.Братківці)- 2 транспортних 

засоби; 

- маршрут № 49 (с.Микитинці-Набережна ім.В.Стефаника)- 4 

транспортних засобів; 

- маршрут № 50 (вул. Дністровська-с. Підпечери) - 2 транспортних 

засобів; 

- маршрут № 51 (Управління статистики-с. Колодіївка) - 1 транспортний 

засіб; 

- маршрут № 52 (Управління статистики-с. Узин) - 1 транспортний 

засіб; 

- маршрут №53 (вул.Гната Хоткевича-с.Черніїв) - 3 транспортних 

засоби; 
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- маршрут №54 («вул.Гната Хоткевича-с.Хриплин» ) - 3 транспортних 

засоби; 

- маршрут № 55 (АС-2-с.Драгомирчани(субота,неділя,святкові дні-» 

Міське кладовище» ) 9 транспортних засобів; 

- маршрут №56 (Вокзал-с. Чукалівка) - 1 транспортний засіб; 

- маршрут №57 (Європейська площа-с.Березівка)- 1 транспортний засіб; 

- маршрут №58 (с.Камінне-Європейська площа) - 1 транспортний засіб; 

- маршрут №59 (с.Радча-Європейська площа) - 1 транспортний засіб; 

- маршрут №60 (с.Радча-АС-3) - 1 транспортний засіб; 

- маршрут №61 (с.Тисменичани-Європейська площа) - 1 транспортний 

засіб. 

Весь комунальний транспорт обладнаний звуковою системою 

інформування пасажирів.  

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗКОШТОВНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ 

 

Відповідно до рішення від 06.07.2021р. № 971 «Про тарифи на проїзд у 

міському пасажирському транспорті загального користування»  погоджено для 

перевізників, які здійснюють перевезення на міських автобусних маршрутах 

загального користування на підставі договору (надалі – Перевізники), 

граничний розмір тарифу на проїзд пасажирів у міському пасажирському 

автотранспорті загального користування у розмірі 8,00 гривень з 12 липня 2021 

року. 

Перевізникам забезпечено з 10.00 год до 16.00 год без обмежень, до 10.00 

год. та після 16.00 год. у кількості 3 пільгових місця в кожному транспортному 

засобі, який обслуговує міські автобусні маршрути загального користування 

перевезення пільгових категорій громадян, а саме: осіб з інвалідністю внаслідок 

війни; учасників бойових дій; учасників АТО; осіб, постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС–1 категорії; учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 2 

категорії; дітей, які потерпіли від ЧАЕС, яким встановлено інвалідність, 

пов’язану з цією катастрофою; ветеранів військової служби; ветеранів органів 

внутрішніх справ; ветеранів державної пожежної охорони; ветеранів Державної 

служби спеціального зв’язку; ветеранів служби цивільного захисту; ветеранів 

Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранів податкової міліції; 

батьків військовослужбовця, який загинув, помер або пропав безвісті під час 

проходження військової служби; осіб з інвалідністю військової служби; 

реабілітованих; дітей з багатодітної сімї; осіб з інвалідністю 1, 2 та 3 групи, 

дітей з інвалідністю та осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю 1 групи або 

дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з 

інвалідністю 1 групи або дитину з інвалідністю); пенсіонерів за віком, дітей 

сиріт та учнів.  
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Безоплатний проїзд учнів закладів загальної середньої освіти у міському 

пасажирському транспорті загального користування здійснюється за наявності 

дійсного учнівського квитка та/або карти «Галка»  щоденно з 7:00 до 21:00 год, 

за винятком вихідних, святкових днів і канікул. 

Безоплатне перевезення учасників бойових дій у міському пасажирському 

транспорті загального користування здійснюється при наявності посвідчення 

учасника бойових дій або нотаріально завіреної копії посвідчення; учасників 

АТО у міському пасажирському транспорті загального користування 

здійснюється при наявності довідки про безпосередню участь особи в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України; бійців-добровольців, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 

Сході України – при наявності посвідчення бійця-добровольця 

антитерористичної операції, виданого Івано-Франківською обласною радою або 

нотаріально завіреної копії посвідчення. 

Безоплатне перевезення осіб з інвалідністю 3 групи та пенсіонерів за 

віком у міському пасажирському транспорті загального користування 

здійснюється при наявності посвідчення, яке надає право безкоштовного 

проїзду та картки «Галка». 

У випадку запровадження карантинних обмежень на території Івано-

Франківської міської територіальної громади перевізникам забезпечити 

безоплатне перевезення пасажирів у кількості 3 пільгових місця в кожному 

транспортному засобі, який обслуговує автобусні маршрути загального 

користування Івано-Франківської міської територіальної громади. 

Організовано та забезпечено перевезення прочан, учасників АТО, дітей 

до відпустових місць та місць реабілітації. З початку року здійснено більше 100 

поїздок.  

 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО САДОВО-ГОРОДНІХ МАСИВІВ 
 

З метою забезпечення перевезень мешканців міста до садово-городніх 

масивів у 2021 році курсують спеціальні маршрути, а саме: 

- Вокзал – Автоливмаш - ДБК (сади) 

- АС-2 (Пасічна) – Хриплин 
- Вокзал – Дем`янів Лаз. 

- Вокзал – об`їзна с. Рибне (дачі). 

- Вокзал – Тисмениця (дачі). 

- Вокзал – с. Крихівці. 

- Вокзал – с. Черніїв. 

- Вокзал – с. Старий Лисець. 

- Вокзал – с. Тязів. 

- Гранд Базар – с. Угринів. 

- Вокзал – с. Павлівка. 
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- Вокзал – с. Ценжів. 

- Вокзал – с.Клузів. 
 

РОБОТА ВІДДІЛУ 

ІНСПЕКТОРІВ З ПАРКУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА 

ЗВ’ЯЗКУ 

 

На підставі рішення Івано-Франківської міської ради від 03.10.2019р. 

№1130 «Про уповноваження інспекторів з паркування Управління транспорту 

та зв’язку Івано-Франківської міської ради розглядати справи про 

адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання 

транспортних засобів»,  з 13 листопада 2019 року відділом інспекторів з 

паркування розпочата  робота з притягнення до адміністративної 

відповідальності порушників ПДР в частині стоянки та паркування в місті 

Івано-Франківську. 

Притягнення до адміністративної відповідальності проводиться за 

порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів 

зафіксованих шляхом фото-відеофіксації згідно наступних норм Кодексу 

України про адміністративні правопорушення: 

Част. 1 ст. 122  КУАП за порушення п 15.10 ПДР, стоянка в зоні дії  

заборонних знаків: 3.34, 3.35, 3.36 (непарні дні), 3.37- (парні дні). 

Порушення правил стоянки біля дорожньої розмітки 1.4 ПДР жовтого кольору. 

Санкція у виді штрафу в розмірі 340 грн 

Част. 3 ст.122 КУАП за  порушення п.15.10 ПДР, стоянка на пішохідному 

переході (або ближче 10 метрів до пішохідного переходу або краю перехрестя 

та в місцях виїзду з прилеглої території), що перешкоджає іншим учасникам 

дорожнього руху, в т.ч. пішоходам. Санкція у виді штрафу в розмірі 680 грн 

Част. 6 ст.122 КУАП,  Порушення правил паркування на місцях для осіб з 

інвалідністю,без відповідних на те підстав. Санкція  від 1020 до1700 грн 

Част. 7 ст. 122 КУПАП, Порушення правил паркування на місцях для 

електротранспорту, без належних ознак та підстав. Санкція від  340 до 510 грн 

Якщо штраф оплачений порушником протягом 10 банківських днів з дати 

порушення – санкція зменшується на 50 відсотків.  Штраф вважається 

оплаченим в повному обсязі. 

Фото (відео) фіксація здійснюється на планшетах LENOVO tab M-10, які 

офіційно сертифіковані для використання в Україні. 

 В процесі роботи інспектори проводять інформаційну роз’яснювальну 

роботу і кінцевою метою їх роботи є суворе та неухильне виконання правил 

стоянки та паркування, визначених ПДР. У випадку вчинення правопорушення 

– невідворотність притягнення до відповідальності стає основним 

дисциплінуючим фактором з подальшого недопущення порушення правил 

стоянки  і паркування в місті Івано-Франківську та усунення перешкод в 



26 

 

користуванні транспортною інфраструктурою для законослухняних водіїв та 

громадського транспорту.  

Після спливу 30 денного строку, якщо накладений штраф не  оплачений, 

то постанова про притягнення до адміністративної відповідальності 

направляється у Відділ державної виконавчої служби за місцем реєстрації 

власника транспортного засобу.  Якщо транспортний засіб зареєстрований на 

юридичну особу, до відповідальності притягається керівник, або уповноважена 

особа.  

Інформація про складені повідомлення про притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки, 

паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки 

(відеозапису) та суми штрафів за період з 01.01.2021 по 01.09.2021р. 

Інспекцією з паркування  складено 7499 матеріалів  про адміністративні 

правопорушення в сфері порушення правил стоянки та паркування на суму 

3 251 382 грн 

Всього фактично поступило штрафів з 01.01.2021р. до 02.09.2021р.  по 

4586 повідомленнях  на загальну  суму 1 374 798 грн. 

Також ведеться робота із розгляду звернень мешканців міста щодо 

стихійного паркування та порушень ПДР у частині паркування та стоянки 

автомобілів. 

Основні першочергові питання та проблеми, які підлягають вирішенню 

для подальшої ефективної роботи відділу інспекторів з паркування УТІЗ: 

забезпечення працівників відділу належними робочими місцями, 

лазерними далекомірами та впровадження електронного комплексу фіксації 

адміністративних правопорушень для обміну інформацією, закупівля 

евакуатора. 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВИХ ПРАКТИК В УПРАВЛІННІ 

ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ 

З метою стимулювання впровадження в житловому фонді міста Івано-

Франківська енергозберігаючих заходів та технологій Департаментом 

затверджено в новій редакції Програму підтримки впровадження 

енергозберігаючих заходів у житловому фонді міста Івано-Франківська на 

2020-2023 рр. (рішення міської ради №49 від 21.01.2021 року).  

Програма передбачає механізм підтримки об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків шляхом відшкодовування частини прийнятних 

витрат ОСББ, відшкодування частини суми кредиту, або частини нарахованих 

відсотків за кредитом, отриманим на впровадження енергоефективних та 

енергозберігаючих заходів, передбачених державною Програмою підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» . 

Також з метою проведення системних та комплексних заходів з ремонтів 

житлових будинків Івано-Франківської міської територіальної громади, 

підвищення комфорту та безпеки проживання, покращення естетичного 

вигляду багатоквартирних будинків підготовлено та затверджено Програму 
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модернізації багатоквартирних житлових будинків Івано-Франківської міської 

територіальної громади на 2021-2026 роки (рішення міської ради №232-11 від 

08.07.2021 року). Виконання заходів Програми передбачають максимальне 

залучення коштів співвласників житлових будинків до утримання власного 

майна у поєднанні з механізмами співфінансування вартісних робіт коштом 

бюджету міської територіальної громади чи підприємств-управителів, ОК, 

ЖБК.  

Окрім того, з метою забезпечення сприятливих умов для створення та 

функціонування ОСББ, утримання багатоквартирних житлових будинків, а 

також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом 

формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг 

Департаментом підготовлено та затверджено рішенням міської ради №233-11 

від 08.07.2021 року Програму сприяння створення та функціонування об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на території Івано-

Франківської міської територіальної громади.  

Завдяки інформаційній підтримці працівників Департаменту, 

затвердженню нової Програми впровадження енергоефективних заходів у 

житловому фонді та створенню револьверного фонду, 4 багатоквартирних 

будинки (ОСББ «Богунська, 4», ОСББ «Молодіжна, 36», ОСББ «Гердан», ОСББ 

«Наша господа» ) реалізовують заходи по програмі «Енергодім», до яких 

належить комплекс наступних видів робіт: ремонт даху, утеплення горища, стін 

та цокольних приміщень, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, 

встановлення системи вентиляції (рекуператорів), модернізація мереж 

державною установою «Фонд енергоефективності» . 

Також у рамках реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування 

та громадянського суспільства виконано у повному обсязі ремонтні роботи за 

адресами: 

- вул. Івана Павла ІІ, 12 (ЖБК «Будівельник» ) – поточний ремонт першого 

поверху трьох під’їздів; 

- вул. Івана Павла ІІ, 9 (ЖБК «Смерічка» ) – поточний ремонт першого 

поверху трьох під’їздів; 

- вул. Вінницька, 9 (ОСББ «Вінницька, 9» ) – часткова заміна 

енергозберігаючих вікон в місцях загального користування; 

- вул. Г. Хоткевича, 67а к.2 (ОК «Житловий № 18» ) – заміна вікон у 

під’їзді; 

- вул. Г. Хоткевича, 44в (ОСББ «Пролісок» ) – поточний ремонт фасаду 

будинку; 

- вул. Гаркуші, 19 (ОСББ «Гердан»  – декоративне  оздоблення 

багатоповерхового будинку; 

- вул. М. Підгірянки (ОСББ «Індиго» ) – ремонт сходової житлового 

будинку; 

- вул. Молодіжна, 45(ОСББ «Молодіжне-45» ) – поточний ремонт місць 

загального користування; 
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- вул. Симоненка, 26 (ЖБК № 21) – часткова заміна старих вікон на 

пластикові; 

- вул. Мельника, 1, 1а (ОСББ «Захід» ) – встановлення системи 

відеоспостереження. 

Окрім того, розпочато та ведуться роботи ще на семи об’єктах. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА РОЗПОДІЛ ЖИТЛА 

 

Станом на 15.09.2021 року на квартирному обліку при виконавчому 

комітеті Івано-Франківської міської ради перебувають 8171 сімей, які 

потребують поліпшення житлових умов, з них: 

- на загальній – 3224; 

- на першочерговій – 3412; 

- на позачерговій – 1255; 

- військовослужбовців, звільнених в запас чи відставку – 209; 

- переселенці із територій радіоактивного забруднення – 71. 

На соціальному квартирному обліку за місцем проживання перебуває 

14 сімей. 

 На обліку внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання перебуває 

6 осіб. 

Крім того,  на обліку перебуває 5293 сім’ї, які бажають отримати житло  

за рахунок ЖБК. 

За звітний період поставлено: 

- на чергу першочерговиків – 26; 

- на чергу позачерговиків – 12. 

- Станом на 15.09.2021 року на земельному обліку при виконавчому 

комітеті Івано-Франківської міської ради перебувають 5052 особи, які 

бажають отримати земельну ділянку під індивідуальне будівництво: 

- на загальній черзі №1 – 659; 

- на загальній черзі №2 – 693; 

- на загальній черзі №3 – 1522; 

- на пільговій черзі №1 – 1921; 

- на пільговій черзі №2 – 257. 

За звітний період (станом на 15.09.2021р.) працівниками відділу надано 

599 адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. 

 

 

 

 

 



29 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ  УПРАВЛІННЯ  

ЗЕМЛЯМИ 

 

Станом на 01.09.2021 року на обліку перебуває 939 діючих договорів 

оренди землі на території м. Івано-Франківська, загальною площею 263,1853 га 

на суму 52 758 221 грн річної орендної плати, а також 285 договорів оренди 

землі на території старостинських округів загальною площею 846,5101 га на 

суму                        15  904 177,15 грн річної орендної плати. 

Одним із пріоритетних напрямків роботи Департаменту є забезпечення 

надходжень до бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади від 

плати за землю, орендної плати за користування комунальним майном 

(приміщення), а також від продажу землі та приватизації комунального майна 

(приміщень). 

 Всього надходження від плати за землю у звітному періоді становить  

99 865,9 тис.грн, при затвердженому плані 86 800 тис.грн, виконання становить 

115,1 відсотка. Порівняно з  аналогічним періодом 2020 року надходження 

цього платежу зросли на + 21 969,7 тис.грн 

 

Найменування 

доходів 

Фактич

не виконання 

за 

період 01.01.-

01.09. 2020 р., 

тис.грн 

Факт

ичне 

виконання за 

період 01.01.-

01.09. 2021 р., 

тис.грн 

Затверд

жений розпис 

за період 01.01.-

01.09. 2021 р., 

тис.грн 

Викон

ання до 

затвердженого 

плану, % 

Відхилення 

до аналогічного 

періоду минулого 

року 

Плата за 

землю, в т.ч.: 
77896,2 99865,9 86800 115,1 +21969,7 

Земельний 

податок з юридичних 

осіб 

32713,5 42060,4 36000 116,8 +9346,9 

Орендна 

плата з юридичних 

осіб 

37708,2 47742,8 42000 113,7 +10034,6 

Земельний 

податок з фізичних 

осіб 

3458,1 4627,4 4050 114,3 +1169,3 

Орендна 

плата з фізичних осіб 
4016,4 5435,3 4750 114,4 +1418,9 

З метою забезпечення надходжень до міського бюджету від продажу 

землі протягом звітного періоду було укладено 11 договорів купівлі-продажу 

земельних ділянок комунальної власності міста на суму 8 355 394 грн 

За звітний період відбулося 6 засідань комісій виконавчого комітету 

міської ради щодо погодження меж земельних ділянок комунальної власності із 

суміжними землекористувачами, на яких розглянуто 229 питань. 

Варто зазначити, що одним із пріоритетних напрямків діяльності 

Департаменту у сфері управління землями є підготовка проєктів рішень міської 

ради щодо передачі (оформлення) прав власності (користування) земельними 

ділянками Івано-Франківської міської територіальної громади. Протягом 

звітного періоду Департаментом підготовлено 100 проєктів договорів оренди 

землі, які були передані орендарям для подальшої реєстрації. 
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За період з 01.01.21-01.09.21 Департаментом опрацьовано 2675 звернень 

від фізичних та юридичних осіб, що надійшли через ЦНАП. Для прикладу, за 

2020 рік було опрацьовано 1950 звернень від фізичних та юридичних осіб, а за 

2019 рік -  1409 звернень. 

 

ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ) 

 

Роботи з підготовки та проведення земельних торгів, в тому числі 

виявлення потенційно-привабливих земельних ділянок для їх продажу на 

земельних аукціонах, здійснюється Департаментом постійно. На засіданнях 

відповідної робочої групи з визначення земельних ділянок, які можуть бути 

запропоновані як лоти для продажу на торгах, 17.02.2021 року,  08.04.2021року, 

03.06.2021 року, 24.06.2021 року  було розглянуто пропозиції щодо 32 

земельних ділянок. 

Відбір виконавців земельних торгів проводиться на конкурсній основі  

комісією з конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки 

земель, та виконавця земельних торгів. Так, 17.02.2021 року, 03.06.2021р року 

на засіданні даної комісії визначено виконавця земельних торгів  на  7  

земельних ділянках. Крім того, вказаною вище комісією проведено відбір 

виконавців робіт з  експертної грошової оцінки на 7 земельних  ділянках. 

На виконання рішень Івано-Франківської міської ради від 

24.12.2020р. № 405-3 та від 29.04.2021р.  № 187-8 «Про проведення земельних 

торгів»  відбулися торги з продажу права власності на 7 земельних ділянках: 

№ 
Дата рішення сесії 

про продаж земельних 

ділянок 

Дата 

проведення торгів 

Адреса земельної 

ділянки 
Площа, га 

Стартова 

ціна 

продажу 

лота, грн 

Ціна продажу 

лота, грн 

 

1 
Рішення № 405-

3 від 24.12.2020 р. 
16.03.21 

Вул. Л. Ребета, 

поруч № 6 
0,0574 221 738 243 911,80 

2 
Рішення № 405-

3 від 24.12.2020 р. 
16.03.21 

Вул. Ботанічна - 

Польова 
0,2222 41 501 42 123,53 

3 
Рішення № 405-

3 від 24.12.2020 р. 
16.03.21 

Вул. Польова, 

поруч № 10 
0,1041 20 065 30 098 

4 
Рішення № 405-

3 від 24.12.2020 р. 
16.04.21 

Вул. Галицька, 

біля радіозаводу 
0,0787 219 298 504 385,40 

5 
Рішення № 405-

3 від 24.12.2020 р. 
16.04.21 

Вул. Євгена 

Коновальця, біля АЗС 

«Укрнафта»  

0,1082 369 853 721 213,35 

6 
Рішення  № 187-

8 від 29.04.2021 р. 
28.07.21 вул. І. Макухи,6 0,0890 245 518 270 069,80 

7 
Рішення  № 187-

8 від 29.04.2021 р. 
29.07.21 

Вул. 

Елеваторна, 1-д 
0,2105 12 503 83 025, 56 

Всього 0,8701 1130476 1894827,44 
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НОРМАТИВНО-ГРОШОВА ОЦІНКА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

У 2021 році розроблено та затверджено нормативно-грошові оцінки 5-ти 

населених пунктів івано-Франківської міської територіальної громади.  

В результаті  середня (базова) вартість 1 м кв. земель у таких населених 

пунктах зросла, що, відповідно, сприятиме збільшенню надходжень до 

бюджету від плати за землю у 2022 році. 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Ще одним важливим напрямком роботи Департаменту комунальних 

ресурсів у звітному періоді була робота щодо інвентаризації та обліку об’єктів 

нерухомого майна сільських територіальних громад Тисменицького та 

Надвірнянського районів, які увійшли до складу Івано-Франківської міської 

територіальної громади. Поряд з цим проводилась робота з внесення змін до 

діючих договорів оренди нерухомого майна, укладених між сільськими радами, 

управліннями райдержадміністрацій та суб’єктами господарювання та 

укладення нових договорів оренди.  

Також завершено та винесено на наступну сесію міської ради рішення 

щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності в межах населеного пункту с. Підлужжя Івано-

Франківської міської територіальної громади. 

Протягом 2021 року Департаментом ведуться роботи щодо інвентаризації 

та оформлення земельних ділянок під озерами, скверами, дитячими 

майданчиками тощо. Зокрема, станом на сьогодні: 

- затверджено технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок для  обслуговування водного об'єкта загального 

користування площею 47,9296 га в районі центрального міського озера, 

площею 15,2163 га в районі «німецького»  озера та площею 0,0966  га в 

1 ПІДЛУЖЖЯ 2015 45,85 131,54

2 ХРИПЛИН 2015 81,22 193,27

3 УГОРНИКИ 2015 105,89 253,81

4 МИКИТИНЦІ 2014 111,83 244,77

5 ВОВЧИНЕЦЬ 2015 114,88 239,03

НОВА середня 

(базова) вартість 

1м.кв.земель,

грн/кв. м. з 2022р. 

Порівняльна таблиця зміни НГО деяких населених пунктів ІФ МТГ 

№ п/п
НАЗВА НАСЕЛЕНО ГО  

ПУНКТУ

РІК О СТАННЬО ГО  

ПРО ВЕДЕННЯ 

НО РМАТИВНО Ї 

ГРО ШО ВО Ї 

О ЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ 

Діюча середня (базова) 

вартість 1 м.кв. ,

грн/кв. м.
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районі вулиці П.Дорошенка для  обслуговування водного об'єкта 

загального користування; 

- затверджено технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок для  влаштування та обслуговування скверу площею 

2,8862 га в районі вул. Калуське шосе, площею 0,4480 га на вул. 

Сухомлинського, площею 0,1179 га на вул. Євгена Коновальця, поруч 

будинку № 93 та площею 0,1822 га на вул. Флотській, поруч  ІФНТУНГ; 

- затверджено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки площею 0,1463 га на вул. Кисілевської, 2 – Деповської, 

111 для  обслуговування дитячого спортивного майданчика; 

- затверджено технічну документацію із землеустрою  щодо інвентаризації    

земельної ділянки площею 1,2560 га в с. Підлужжя для  обслуговування 

стадіону; 

- ведуться роботи щодо розробки технічних документацій із землеустрою 

щодо інвентаризації 4 земельних ділянок для влаштування скверів. 

- Рішенням  13 сесії міської ради від 30.07.2021 року було надано дозвіл 

Івано-Франківській міській раді на складання технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 30,0000 га  із земель природно-

заповідного фонду, що розташована за адресою с.Вовчинець урочище 

«Гора»  для збереження та використання пам’яток природи (для 

обслуговування Комплексної пам’ятки природи місцевого значення 

«Вовчинецькі гори» ).  

Станом на сьогоднішній день проєктною організацією ТзОВ «Про ЗЕМ»  

виконуються роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки, відповідно до укладеного договору. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ  САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА 

ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Від початку року станом на 01.09.2021 р. завдяки проведеній роботі до 

міського бюджету сплачено кошти у розмірі 2 383 138,53 грн за використання 

земельних ділянок комунальної форми власності на території Івано-

Франківської міської територіальної громади. 

З метою надходження до міського бюджету коштів за використання 

земельних ділянок комунальної власності без правовстановлюючих документів 

відділом контролю земельних відносин управлінням самоврядного контролю 

було здійснено ряд заходів, зокрема, такі: 

- проведено обстеження 75 земельних ділянок; 

- направлено 84 повідомлення юридичним та фізичним особам - 

землекористувачам про проведення обстежень земельних ділянок; 

- за результатами обстежень складено – 52 акти обстеження; 
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- підготовлено та направлено клопотання 52 землекористувачам щодо 

усунення виявлених порушень обстежених земельних ділянок; 

- підготовлено та направлено землекористувачам 40 претензій щодо 

добровільної сплати суми безпідставно збережених коштів за 

використання земельних ділянок комунальної форми власності на 

території Івано-Франківської міської територіальної громади на загальну 

суму 8 399 364,61 грн; 

- на 19 земельних ділянок матеріали скеровано в Департамент правової 

політики для подачі позовів до суду про стягнення безпідставно 

збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної 

форми власності на території Івано-Франківської міської територіальної 

громади на загальну суму 2 226 863,01 грн; 

- на 4 земельні ділянки матеріали скеровано в Департамент правової 

політики для подачі позовів до суду про розірвання договорів оренди 

земельних ділянок у зв’язку із заборгованістю із орендної плати на 

загальну суму  2 771 777, 21 грн за використання земельних ділянок 

комунальної форми власності на території Івано-Франківської міської 

територіальної громади; 

- підготовлено 8 договорів добровільного відшкодування безпідставно 

збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної 

форми власності на загальну суму 1 202730,34 грн 

З метою формування земельних ділянок, реєстрації права власності на 

них за територіальною громадою та стягнення коштів за користування ними,  

проводяться заходи щодо земельно-кадастрової інвентаризації 19 земельних  

ділянок. 

Крім того, з метою надходження до міського бюджету коштів за 

використання земельних ділянок комунальної власності без 

правовстановлюючих документів управлінням самоврядного контролю 

постійно надсилаються відповідні листи, проводяться роз’яснювальні заходи із 

землекористувачами щодо належного оформлення землекористування. 

При здійсненні контролю за належним виконанням умов договорів 

користування комунальним майном та купівлі-продажу комунального майна 

підготовлено та направлено: 

- 69 листів-повідомлень про сплату заборгованості з орендної плати, пені, 

3% річних та інфляційних збитків на суму 254,2 тис. грн та про 

неналежне виконання умов договорів оренди в частині виконання умови 

щодо страхування орендованого майна; 

- 43 претензії про неналежне виконання зобов’язань за договором оренди 

на суму 4 985,8 тис. грн;  

- 2 повідомлення про відмову від договору оренди; 
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- проведено 18 перевірок дотримання умов договорів купівлі-продажу 

комунального майна, за результатами яких складено 18 актів перевірки на 

загальну суму 36 655,0 тис. грн; 

- 5 виконавчих документів у органи державної виконавчої служби на 

загальну суму 158,3 тис. грн; 

- матеріали 11 об’єктів направлено  у Департамент правової політики та 

окружну прокуратуру м. Івано-Франківська для звернення до суду з 

позовними заявами про розірвання договорів, звільнення нежитлових 

приміщень комунальної власності та про стягнення заборгованості 3 

216,0 тис. грн; 

- проведено 3 обстеження нежитлових приміщень комунальної власності, 

за результатами яких складено 3 акти обстежень; 

- подано 1 позовну заяву в Івано-Франківський міський суд про розірвання 

договору купівлі-продажу та стягнення неустойки в сумі 14,4 тис. грн 

В той же час Департамент комунальних ресурсів з усіма орендарями 

постійно проводить інформаційну та роз’яснювальну роботу з питань сплати 

орендних платежів та виконанні інших умов договорів оренди комунального 

майна. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ 

МАЙНОМ   

 

Впродовж звітного періоду Департаментом комунальних ресурсів  

підготовлено 29 рішень виконавчого комітету міської ради та 22 рішення 

міської ради, які стосуються питань оренди та приватизації комунального 

майна. 

В таблиці приведені планові та фактичні показники надходження коштів 

від приватизації та оренди об’єктів комунальної власності за період з 01.01.2021 

року до 01.09.2021 року: 

 
 Плановий 

показаник,  

тис. грн 

Фактичне надходження коштів 

за період з 01.01.2021 р. по 31.08.2021 р.  

тис.грн 

% 

виконання 

Приватизація 3 000,0 18 279,528 609,3 

Оренда 7 500,0 10 800,0 144,0 

За період з 01.01.2021 року до 31.08.2021 року Департаментом 

комунальних ресурсів було укладено 10 договорів купівлі-продажу нерухомого 

майна (нежитлових приміщень) на загальну суму 15 040,068 тис грн без 

врахування ПДВ. До міського бюджету за вказаний період перераховано 18 
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279,528 тис. грн, у тому числі кошти, отримані від продажу об’єктів у грудні 

місяці 2020 року.  

Впродовж звітного періоду було забезпечено приватизацію 10 об’єктів 

комунальної власності, з яких 8 об’єктів реалізовано через систему 

«Prozorro.Продажі».  

Найбільш успішні аукціони з продажу комунального майна за період 

01.01.-01.09. 2021 р. 

№ Адреса комунального майна 
Площа, 

кв.м. 

Стартова ціна,           

тис. грн 

Ціна продажу, 

тис.грн 

 

1 вул. Бельведерська,17  13,0 59,318 576,001 

2 вул. Євгена Коновальця,147 50,4 556,570 2387,998 

3 вул. Гетьмана Мазепи,28 187,7 2700,690 5475,456 

Всього 251,1 3316,578 8439,455 

З 8 об’єктів, які пропонувалися для продажу з аукціону через систему 

«Prozorro.Продажі», 5 об’єктів  були приватизовані шляхом викупу покупцями, 

що єдині подали заяви на участь в аукціоні, у тому числі 3 об’єкти за цінами не 

нижче стартових та 2 об’єкти, які неодноразово пропонувались для продажу з 

аукціону, – зі  знижкою 50% від стартової ціни. 

Окрім того, у серпні місяці 2021 року (13.08.2021 р, 20.08.2021 р. та 

27.08.2021р.) відбулися аукціони через електронну торгову систему з продажу 3 

об’єктів комунальної власності (нежитлові приміщення в будинку на вул. 

Сухомлинського, 6, корпус 2, нежитлові приміщення в будинку на вул. 

Галицькій, 22 та нежитлові приміщення в будинку на вул. Кривій, 4А), від 

продажу яких бюджет міської громади поповниться на               2 040,141 

тис.грн при початковій ціні їх продажу 1 483,079 тис.грн 

Так у звітному періоді 2021 року проведено 38 аукціонів через систему 

«Prozorro.Продажі» для продовження договорів оренди комунального майна та 

19 аукціонів на передачу в оренду комунального майна.  

Продовження діючих договорів оренди комунального майна за 

процедурою проведення аукціонів через Електронну торгову систему 

«Prozorro.Продажі» дає можливість, поряд з діючим орендарем, взяти участь і 

іншим суб’єктам господарської діяльності, які проявили зацікавленість до 

об’єкта оренди, що в свою чергу, на аукціонних торгах призводить до 

зростання розміру орендної плати в порівнянні з її стартовим розміром.  

Загалом за період з 01.01.2021 року до 31.08.2021 року було укладено 30 

договорів оренди нежитлових приміщень загальною площею 6708,26  кв.м. 
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РОБОТА З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-

БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

За звітний період до Управління надійшло 410 звернень громадян, 

адвокатських запитів, листів контролюючих органів та структурних підрозділів 

міської ради та виконавчого комітету, які стали підставою для здійснення 

позапланових перевірок відповідно до Порядку здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.05.2011 р. № 553.  

Основними питаннями, які порушуються у зверненнях громадян є: 

самовільне будівництво будівель та споруд; реконструкція існуючих об’єктів 

житлової та громадської забудови; зміна функціонального призначення 

приміщень без документів, що надають право на проведення таких робіт; 

порушення вимог добросусідства та умов суміжного проживання, внаслідок 

здійснення самовільного будівництва та робіт з реконструкції тощо. 

   У 2021 році Управлінням здійснено 54 позапланових перевірки 

дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності при 

здійсненні підготовчих та будівельних робіт. 

   За результатами проведених позапланових перевірок за період з січня до 

15 вересня 2021 року винесено 28 постанов про адміністративні 

правопорушення (фізичні особи), та  4 постанови щодо юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців.  

   За результатами проведених позапланових перевірок Управлінням 

накладено штрафні санкції на загальну суму 380 070  грн 

  Також, працівниками Управління проводяться заходи щодо виявлення 

фактів самочинного будівництва на території Івано-Франківської міської ради 

та надаються роз’яснення і консультації суб’єктам містобудування щодо 

виконання вимог приписів, спрямованих на усунення виявлених порушень.          

   Управління бере участь у 23 судових справах щодо оскарження рішень, 

винесених за їх наслідками, з яких, протягом звітного періоду, 6 судових 

проваджень відкрито. 

За звітний період Управлінням внесено до Єдиного реєстру документів, 

що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про 

повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання 

зазначених документів (далі – Реєстр)  726 документів дозвільного характеру. 

Разом з тим, Управлінням видано 39 сертифікатів відповідності 

закінчених будівництвом об’єктів на загальну суму 346 592  грн. 

 

 

 
№

 з/п 

Назва послуги Зареєстровано 

1.  Реєстрація повідомлень про початок виконання 

підготовчих робіт 

11 
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2.  Реєстрація повідомлень про початок виконання 

будівельних робіт  

229 

3.  Реєстрація повідомлень про зміну даних у  

декларації про початок виконання будівельних робіт 

12 

4.  Реєстрація декларацій про готовність об’єкта до 

експлуатації  

170 

5.  Реєстрація декларацій про готовність до 

експлуатації об’єкта, збудованого на земельній ділянці 

відповідного цільового призначення без дозвільного 

документа на виконання будівельних робіт 

219 

6.  Видача дозволів на виконання будівельних робіт  46 

7.  Видача сертифікатів відповідності закінченого 

будівництвом об’єкта 

39 

 ВСЬОГО 726 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

За звітний період  працівниками   Департаменту правової політики Івано-

Франківської міської ради  було підготовлено та подано 423 процесуальних 

документів,  в тому числі : позовні заяви, відзиви на позовні заяви, відзиви на 

апеляційні скарги, апеляційні та касаційні скарги, клопотання, та інші 

документи процесуального характеру. 

За звітній період спеціалістами Департаменту правової політики Івано-

Франківської міської ради взято участь у 1185 судових засіданнях, з них 45 

засідань проведені в режимі відеоконференції.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В Івано-Франківському міському суді переважно розглядалися наступні 

категорії справ: 

- судові спори у сфері земельних відносин; 

- судові спори у сфері житлових правовідносин;  

- спори з приводу скасування рішень виконавчого комітету міської ради, 

Івано-Франківської міської ради, розпоряджень міського; 

- спадкові справи; 

- інші категорії справ . 

В господарському суді Івано-Франківської області переважно 

розглядалися наступні категорії справ: 

- справи щодо стягнення безпідставно збережених коштів за використання 

земельних ділянок; 

- судові спори, пов’язані із укладенням та виконанням договорів пайової 

участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста; 

- судові спори у сфері земельних відносин; 
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- судові спори, пов’язані з орендою об’єктів, що перебувають у 

комунальній власності; 

- інші категорії спорів. 

У зв’язку з приєднанням до Івано-Франківської територіальної громади 

18 сільських територіальних громад, до Департаменту правової політики 

сільськими радами були передані матеріали незавершених судових справ та 

виконавчі провадження, де стягувачами виступали сільські ради. 

Загальна кількість судових справ переданих до Департаменту становить 

88 судових справ, які розглядаються в судах першої та апеляційної інстанцій. 

 До Департаменту передано 9 виконавчих проваджень приєднаних 

сільських рад, що перебувають на виконанні в органах ДВС. 
 Щодо зазначених виконавчих провадженнях Департаментом правової політики 

міської ради подані заяви до господарських судів про заміну сторони виконавчого 

провадження на правонаступника Івано-Франківську міську раду. 

За звітний період адміністративною комісією проведено 11 засідань, на яких 

розглянуто 652 справи про адміністративні правопорушення, (за попередній звітній 

період 788 справ про адміністративні правопорушення). 

Адміністративною комісією  розглядаються  наступні категорії справ: за ст. 150 

КУпАП (Порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями), за ст. 152 КУпАП (Порушення правил благоустрою м. Івано-

Франківська); за ст. 154 КУпАП (Порушення правил тримання собак і котів); ч. 2 ст. 

156 КУпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними 

напоями і тютюновими виробами) ., ст. 182 КУпАП (Порушення вимог законодавства 

щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в 

населених пунктах); ст. 181-1 КУпАП (зайняття проституцією)., ст. 186 КУпАП 

(самоуправство)., ст. 179 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв на виробництві); ст.180 КУпАП(доведення неповнолітніх до стану 

алкогольного спяніння)., ст.183 КУпАП(завідомо неправдивий виклик спеціальних 

служб)., ч. 2 ст. 212-1 КУпАП (Порушення місячного терміну реєстрації народження 

дитини).      

 За звітній період накладено штрафів на суму 1360 188 грн, з них добровільно 

сплачено в бюджет міста 111 188 грн  Протягом звітного періоду адміністративною 

комісією проведено роботу щодо контролю за правильним і своєчасним виконанням 

постанов про накладення адміністративного стягнення.   

Керуючись ст. 287-289 КУпАП особи, які притягаються до адміністративної 

відповідальності використовують своє право на оскарження постанов по справах про 

адміністративні правопорушення. Так, протягом звітного періоду року на засіданнях 

виконавчого комітету було розглянуто 5 заяв про оскарження постанов 

адміністративної комісії, з них задоволено - 1, відхилено - 4.  

В судових інстанціях знаходяться на розгляді адміністративні позови (в 

кількості 15 шт),  про скасування постанов адміністративної комісії. 
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Протягом першого кварталу (півріччя) 2021 року в органи ДВС було 

пред’явлено 62 виконавчих документ на виконання рішень судів, стягувачем в яких 

виступає Івано-Франківська міська рада та виконавчий комітет міської ради на 

загальну суму  17 782 932,98 грн   

У ході примусового виконання рішень судів у першому та другому кварталі 

(півріччі) 2021 року стягнено коштів на користь виконавчого комітету та міської ради 

на загальну суму 909 497,43 грн. 

  

ІНТЕГРАЦІЯ ГРОМАД 

 

Першочерговим завданням управління стало організація та проведення 

конкурсу для відбору кандидатів на посаду старост Івано-Франківської міської 

територіальної громади. Конкурс проводився відповідно до розпорядження 

міського голови від 2 грудня 2020 року № 493-р. 

Комісією проведено прийом документів  та співбесіди з 43 кандидатами. 

За результатами цих співбесід комісією рекомендовано 18 осіб (по одному для 

кожного сільського населеного пункту територіальної громади) для 

призначення на посаду старост. Однак, у зв’язку із невирішенням правового 

статусу посади старости в умовах адміністративного завершення реформи 

децентралізації, прийнято рішення до узгодження всіх законодавчих 

суперечностей призначити запропонованих осіб радниками міського голови – 

представниками відповідних сіл територіальної громади.  

Після підписання Президентом у липні Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо розвитку інституту старост (законопроєкт №4535) 

Управлінням проведена відповідна робота щодо створення старостинських 

округів в Івано-Франківській територіальній громаді (відповідно до вимог 

закону) та підготовки Порядку проведення громадських слухань з метою 

обрання старост у кожному з них. 

16 вересня 2021 року обидва проєкти рішень щодо утворення 17 

старостинських округів та порядку проведення громадських слухань щодо 

кандидатури старости затверджені сесією Івано-Франківської міської ради.  

Із завершенням в  грудні 2020 року бюджетного року на порядок денний 

постало питання про реорганізацію сільських рад, що приєдналися до міської 

територіальної громади. Завдяки спільній роботі членів комісії, працівників 

управління та апарату виконавчого комітету міської ради протягом січня 

підготовлено передавальні акти, які 28 січня 2021 року були затверджені на 

сесії міської ради. Івано-Франківська міська територіальна громада стала 

першою в області, яка повністю завершила реорганізацію сільських рад, що 

приєдналися. 

Протягом звітного періоду, в процесі вирішенні питань ефективного 

управління комунальними ресурсами громади, проводиться робота щодо зміни 

балансоутримувачів майна сіл, що приєдналися, шляхом підготовки 

відповідних проєктів рішень виконавчого комітету та міської ради.  

Серед завдань, які постали в ході реорганізації сільських рад, було і 

забезпечення жителів усіх сіл громади належним рівнем послуг. Окрім 
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адміністративних послуг, що надаються територіальними підрозділами 

міського ЦНАПу, управління інтеграції громад провело необхідну роботу для 

формування умов надання населенню окремих нотаріальних послуг та довідок. 

Так рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 40 (із змінами) на 18 радників 

сіл громади покладені обов’язки з вчинення окремих нотаріальних дій. 

Серед пріоритетних завдань управління – налагодження ефективного 

діалогу з громадськістю сіл міської територіальної громади. З цією метою 

виконавчим комітетом міської ради 12.02.2021 року затверджено положення 

про дорадчі ради сіл територіальної громади, а рішенням від 26 лютого 2021 

року № 293(зі змінами) – їх склад. Метою діяльності дорадчої ради є 

забезпечення участі мешканців села у вирішенні питань місцевого значення, 

налагодження їх ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської 

думки під час формування та реалізації місцевої політики, наданні 

організаційної допомоги у виконанні рішень міської ради, виконавчого комітету 

та інших виконавчих органів. 

Основними завданнями дорадчої ради є: 

- сприяння участі громадськості у вирішення питань місцевого значення; 

- сприяння розгляду пропозицій інститутів громадянського суспільства 

щодо поліпшення умов проживання та захисту законних прав населення у 

відповідному селі; 

- забезпечення врахування громадської думки при підготовці проєктів 

рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень 

міського голови, що стосуються відповідного села (сіл); 

- надання організаційної допомоги раднику (представнику) села під час 

виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, 

розпоряджень міського голови, доручень виконавчих органів ради; 

- сприяння в організації та проведенні культурних, освітніх, спортивних та 

інших масових заходів у відповідному селі. 

Протягом першого півріччя 2021 року проведено перші засідання в усіх 

дорадчих радах громади: затверджено перелік комісій, які діють у складі ради, 

затверджено план роботи на рік, розглянуто проблемні питання 

життєдіяльності сіл.  

Чи не основним напрямком роботи дорадчих рад є земельні питання. 

Згідно доручення міського голови, усі проєкти рішень чи то виконавчого 

комітету, чи то міської ради, повинні пройти попереднє обговорення на 

засіданнях дорадчих рад та отримати їх схвалення. У разі, якщо проєкти рішень 

не були розглянуті або не отримали схвалення дорадчих рад, подальша робота з 

ними не проводиться.  

Досвід створення та функціонування дорадчих рад у Івано-Франківській 

міській територіальній громаді представлено Управлінням  під час ознайомчого 

візиту представників муніципалітетів східних областей до м. Івано-

Франківська, який проводився в серпні у рамках програми USAID 

«Демократичне самоврядування в Східній Україні» . 
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СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ 
 

З січня до 1 вересня 2021 року робота відділу стратегічних комунікацій 

була спрямована на реалізацію програми партиципаторного бюджетування 

(бюджет участі) у межах Івано-Франківської територіальної громади. 

Проводилась інформаційна кампанія, відбулись та організовувалися етапи 

подання проєктів, їх перевірки, голосування за проєкти та підрахунок 

результатів. Відбулось нагородження переможців та вручення їм сертифікатів 

та промоційної продукції. Наразі триває етап реалізації проєктів. 

Інформація про старт прийому проєктів, голосування та визначення 

переможців розміщувалась у соціальних мережах та засобах масової 

інформації, зокрема на радіо, телебаченні та інтернет-виданнях.  

Також цього року вдалось оновити сайт програми, який став зручнішим 

та зрозумілішим для користування. Також завдяки оновленню франківці могли 

подавати свої проєкти онлайн, одразу на сайт. Крім того, проведена робота, 

завдяки якій вдалось розширити мережу банків, через які можна голосувати за 

подані проєкти.  

Відбулося обговорення змін до положення програми «Бюджет участі» . 

Після завершення Бюджету участі 2021 традиційно провели онлайн-опитування 

серед мешканців громади для визначення плюсів і мінусів, з якими довелося 

стикнутися. Участь в ньому взяли 54 людини. Підсумки опитування й лягли в 

основу обговорення. 56% опитаних онлайн, та всі присутні на обговоренні 

висловилися за те, що проєкти програми мають бути загальнодоступними. 

Тобто в наступному циклі не допускатимуться до голосування проєкти, які 

передбачають реалізацію всередині будівель і на територіях, що не 

перебувають у комунальній власності міста. Оновлене положення буде 

презентовано громадськості згодом. 

Проведено роботу з впровадження Шкільного бюджету участі у двох 

навчальних закладах міста – початкова школа «Пасічнянська»  і Ліцей №25. 

Розроблено положення, створено робочу групу. Для інформаційно-

комунікаційних зв’язків створено сторінку Шкільного бюджету участі у 

соціальній мережі «Фейсбук» . Стартує ШБУ з 1 жовтня 2021 року. 

З метою розвитку критичного, аналітичного, синтетичного, логічного 

мислення, реалізації творчого потенціалу, формування активної, відповідальної, 

безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві, формування 

інформаційно-комунікаційних компетентностей, здатності до розв’язання 

завдань з використанням цифрових пристроїв та інформаційно-комунікаційних 

технологій проводиться робота в напрямку підвищення Цифрової грамотності 

мешканців громади. 

Розпочато роботу з впровадження, застосування, популяризація системи 

електронних консультацій та вироблення місцевої політики для активізації 

використання civic tech інструментів в Івано-Франківській міський 

територіальній громаді. Проєкт реалізується в межах програми «3D Project: 
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Розвиток попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство в часи пандемії та 

в майбутньому», що виконується Фондом Східна Європа за фінансової 

підтримки Європейського Союзу. 

Розпочато роботу з інвентаризації інформаційних систем та баз даних у 

структурах міської ради та комунальних підприємствах і організаціях. З 

початку року на вебпорталі data.gov.ua опубліковано 3 набори даних, ще два 

знаходяться на модерації. 
 

ВІДДІЛ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ 

За звітний  період роботи з 01.01.2021р. до 01.09.2021р. відділ цілодобово 

організовував й контролював оперативне реагування на пропозиції, зауваження 

та скарги мешканців міської територіальної громади. Також відділ надавав 

інформацію, реєстрував звернення до комунальних служб міста. За цей період  

надійшло та зареєстровано 12793 звернень. Ключові питання по яких 

зверталися мешканці: 

- Пориви мереж; 

- Теплопостачання під час опалювального сезону; 

- Скарги на паління у весняно-осінній період; 

- Покіс зелених територій міста та територіальної громади у весняно-

літньо-осінні періоди; 

- Аварійні – під час складних природних умов; 

- Аварійні ситуації на будинкових мережах. 

Також мешканці активно комунікували з працівниками відділу, щодо 

благоустрою та громадських просторів, прохідних зон і проїжджих частин 

міста та територіальної громади. 

Завдяки вдосконаленому програмному забезпеченню «Visual Service», 

відділ реєструє звернення через інтернет-портал 1580. З січня 2021 року 

зареєстровано 542 інтернет-звернень, телефонних звернень – 11537 та близько 

714 звернень з соціальної мережі Faсebook. Ще одне джерело надходжень скарг 

– електронна пошта.  

Також моніториться сторінка відділу оперативного реагування «1580»  в 

соціальній мережі Faсebook, де подається інформація про очікувані або наявні 

інженерні відключення всіх комунальних служб, яка постійно оновлюється. 

При необхідності працівники відділу уточнюють цю інформацію в 

телефонному режимі, надають консультації або відповіді та спілкуємося в 

мережі з мешканцями.  
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Станом на 01.09.2021р. в групі налічується  близько 4500 учасників. За    

статистикою опрацьовується за місяць близько 500 дописів, коментарів і 

реакцій. 

Крім того, працівники відділу надають інформаційні довідки: телефони 

структурних підрозділів міської територіальної громади та інших установ, 

довідкові – про проведення планових чи аварійних робіт з відключенням. 

Відділ в програмі «Visual Service»  співпрацює з  виконавцями робіт, 

зокрема, комунальними підприємствами, ТзОВ, управлінням міської 

територіальної громади тощо.  

Отримане звернення автоматично фіксується і передається безпосередньо 

відповідальному за проведення робіт. Мешканці громади в будь-який час 

можуть зайти на сайт муніципальних оголошень «1580»  та отримати всю 

інформацію про відключення міських служб (аварійні, діючі або заплановані), а 

також перевірити стан виконання свого звернення і відповідь виконавця. Також   

є функція автоматичного запису всіх розмов з мешканцями, що дуже допомагає 

співпрацювати з виконавцями, в тому числі  у вирішенні спірних питань. 

У телефонному режимі працівники відділу здійснюють перевірки стану 

виконання окремих скарг та звернень громадян, що є на контролі відділу 

оперативного реагування. За результатами перевірки готують відповідні  

інформаційні матеріали. 

Щодня до 8:00 год вся інформація від підприємств, що забезпечують 

життєдіяльність громади, про відключення абонентів для проведення 

ремонтних робіт та планових вимкнень на інженерних мережах і будинкових 

системах аналізується,  а про результати регулярно інформується керівництво. 

 В екстремальних ситуаціях відділ взаємодіє з управліннями із 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності 

правоохоронних органів для надання допомоги жителям громади. Черговий 

працівник відділу здійснює спостереження в онлайн-режимі за ситуацією в 

місті через монітор, на який виведені 180 відеокамер.       

 Постійно здійснюється робота з електронними документами, 

контролюється виконання протокольних доручень щотижневих оперативних 

нарад у міського голови з питань, які належать до компетенції відділу 

оперативного реагування. Також щотижнево відділ готує аналітичну 

інформаційну довідку, яка подається міському голові на оперативну нараду. 
 

ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
 

З метою консолідації суспільства, підвищення громадянської свідомості, 

збереження історичної пам’яті та національно-культурних традицій у  2021 році 

відділом проводилася робота щодо організації, координації та проведення 
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загальноміських заходів (державних, релігійних свят та заходів місцевого 

значення). 

Працівники відділу беруть участь та організовують методичний супровід 

заходів, що проводять політичні партії та громадські організації; згідно з 

поданими заявками, їх станом на 01.09.2021 року було 104: політичними 

партіями проведено 8 заходів, благодійними, громадськими організаціями та 

представниками громадськості – 63, релігійними організаціями – 11, 

підприємствами, установами та організаціями – 22.    

Відділ постійно тримає на контролі питання участі міського голови та 

керівництва міста у заходах з нагоди храмових свят, днів народжень, ювілеїв 

представників духовенства та інших визначних подій духовного життя. 

Представники об’єднань громадян та релігійних організацій залучаються 

до участі у міському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування та громадянського суспільства, пленарних засіданнях сесій 

Івано-Франківської міської ради, а також до участі в урочистих заходах на 

відзначення загальнодержавних, міських свят, визначних подій тощо. Відділом 

внутрішньої політики надається методична допомога об’єднанням громадян, 

політичним партіям та національно-культурним товариствам під час 

проведення ними масових заходів, розглядаються звернення громадян. 

Відділ координує діяльність виконавчої влади щодо підтримки об'єднань 

громадян у створенні належних умов для праці шляхом: сприяння у доступі до 

керівництва та отриманні необхідної інформації, консультації в написанні 

звернень до місцевих та центральних органів влади щодо вирішення 

організаційних та інших проблем; надання транспорту для участі делегацій 

міста в урочистостях, що проводяться за межами Івано-Франківська, 

матеріальний, організаційний та координаційний супровід при проведенні 

масових заходів. Працівники відділу здійснюють консультаційну допомогу у 

створенні та діяльності НУО, організаційну та інформаційну підтримку 

суспільно-масових та історико-культурних акцій та заходів, що проводяться 

об'єднаннями громадян, іншу посильну ресурсну допомогу.  
 

ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКРЕТАРІАТУ 

 

Секретаріатом Івано-Франківської міської ради за період роботи з 

01.01.2021 р. до 20.09.2021 року проведено ряд заходів та проєктів у рамках 

виконання функціональних завдань та посадових обов`язків, реалізації цільових 

міських програм. 

Структуру Секретаріату Івано-Франківської міської ради складають: 

- керівник Секретаріату; 

- заступник керівника Секретаріату; 

- відділ сприяння діяльності депутатів; 

- експертно-аналітичний відділ; 

- відділ з питань розвитку місцевого самоврядування і регіональних 

зав’язків 
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У звітний період структурні підрозділи Секретаріату Івано-Франківської 

міської ради в повному обсязі виконували свої функції  та поставлені перед 

ними завдання. 

Секретаріатом міської ради підготовлено та організовано  проведення 12-

ти сесій Івано-Франківської міської ради, на яких прийнято 344 рішень міської 

ради.  Організовано проведення 12-ти засідань Погоджувальної ради.  

За вказаний період 2021 року забезпечили організацію засідань 

профільних депутатських комісій, надавали допомогу головам комісій у 

скликанні засідань комісій, веденні їх діловодства та протоколів: 

- 2 засідання комісії з питань бюджету; 

- 4 засідання комісій з гуманітарної політики; 

- 1засідання комісії з питань регламенту та депутатської діяльності; 

- 4 засідання комісії  з питань розвитку територіальних громад, 

підприємництва, економіки та регуляторної політики; 

- 5 засідань комісії з питань містобудування, земельних відносин, оренди 

та приватизації комунального майна; 

- 4 засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту та інфраструктури. 

З нагоди 30-ї річниці відновлення Незалежності України працівниками 

Секретаріату міської ради організовано та забезпечено проведення 23 серпня 

2021 року урочистої сесії Івано-Франківської міської ради. 

Працівниками Секретаріату міської ради спільно зі спеціалістами відділу 

програмного та комп’ютерного забезпечення розроблено електронний кабінет 

депутата міської ради. 

Публічність Івано-Франківської міської ради забезпечується реалізацією 

Секретаріатом міської ради усіх механізмів відкритості та прозорості у 

діяльності ради. Усю діяльність міської ради працівники Секретаріату 

висвітлюють на офіційному веб-сайті міської ради http://www.mrada.if.ua.  

На веб сайті розміщується уся поточна інформація про перебіг подій та 

заходи Івано-Франківської міської ради. За період 01.01.2021 р. до 20.09.2021 

року на офіційному веб сайті міської ради оприлюднено інформацію про 

роботу ради, зокрема: 

- 418 інформаційних повідомлень про роботу ради, депутатів ради, 

постійних комісій, депутатських груп та фракцій; 

- 53 анонс про події в Івано-Франківській міській раді та місті Івано-

Франківську; 

- 12 протоколів пленарних засідань Івано-Франківської міської ради. 

Також працівниками секретаріату забезпечено функціонування та 

наповнення офіційної сторінки Івано-Франківської міської ради в соціальній 

мережі Facеbook. Сьогодні офіційна сторінка Івано-Франківської міської ради у 

соціальній мережі https://www.»Фейсбук» .com/mrada.if.ua налічує понад вісім 

http://www.mrada.if.ua/
https://www.facebook.com/mrada.if.ua
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тисяч читачів. Впроваджено інформування мешканців міста з роботою міської 

ради через офіційний канал у мережі Telegram - https://t.me/mrada_if_ua. 

Забезпечено зв’язки із засобами масової інформації та сприяння їм у 

висвітленні питань роботи ради, депутатів міської ради, постійних комісій, 

депутатських груп та фракцій. 

Також працівниками забезпечено оприлюднення проєктів рішень міської 

ради на сайті ради, та опублікування прийнятих рішень міської ради на 

сторінках газети «Західний кур’єр» . 

Секретаріатом ведеться реєстрація інформації з відділів, управлінь 

виконкому, підприємств та установ міста, звернень від юридичних та фізичних 

осіб документів. У відділі сприяння діяльності депутатів Секретаріату міської 

ради на контролі знаходиться 188 рішень міської ради, 6 депутатських запитів, 

7 протокольні доручення сесій міської ради. 

Контроль за виконанням актів ведеться в Програмі електронного реєстру 

нормативних актів «Діловод» . 

Постійно проводився прийом громадян нашого міста. За час з 01.01.2021 

р. до 20.09.2021 року до Секретаріату звернулося 362 особи, яким надавалась 

інформація з приводу роботи депутатського корпусу міської ради, виконавчого 

комітету міської ради та ін. 

Працівниками Секретаріату міської ради забезпечено здійснення 

щовівторкового онлайн прийому секретарем міської ради, де секретар міської 

ради інформував глядачів про поточний перебіг справ у Івано-Франківській 

міській раді та відповідав на запитання мешканців громади. 

Секретаріатом проводилася організація роботи секретаря міської ради:  

- прийом громадян секретарем міської ради; 

- робочі наради у секретаря міської ради  із підпорядкованими 

структурними підрозділами. 

Секретаріатом проводиться робота щодо обслуговування електронної 

системи голосування «Віче»  для депутатів Івано-Франківської міської ради. 

Забезпечено оприлюднення результатів голосувань депутатів міської ради на 

пленарних засіданнях згідно даних електронної системи голосування «Віче» . 

Проводилася навчально-роз’яснювальна робота для помічників-депутатів 

міської ради, здійснено реєстрацію та видачу  посвідчень. 

Організовано роботу новоствореного відділу з питань розвитку місцевого 

самоврядування і регіональних зав’язків, підготовлено посадові інструкції 

працівників відділу. Здійснено постійний моніторинг змін до законодавства 

України, зокрема з питань місцевого самоврядування. Постійно підтримуються 

контакти з іншими міськими радами обласних центрів України. 

Здійснено заходи, спрямовані на розширення та удосконалення зв'язків 

міської ради з громадськістю. Забезпечено проведення Міського конкурсу 

проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського 

суспільства. 

https://t.me/mrada_if_ua
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Проведено зустрічі з учасниками конкурсу; прийнято та опрацьовано 149 

проєктних заявок у таких номінаціях та визначено 106 переможців: 

- «Проєкти громадських та благодійних організацій»  - 20, переможці - 10; 

- «Проєкти громадських та благодійних організацій при закладах та 

установах культури»  - 13, переможці – 7; 

- «Проєкти громадських та благодійних організацій при дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах»  - 44, переможці 

- 38; 

- «Проєкти ОСББ, ЖБК, БК»  - 73, переможці – 51. 

Організовано засідання конкурсної комісії, здійснено консультування 

переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування та громадянського суспільства. 

З метою максимального висвітленні інформації про перебіг конкурсу та 

реалізацію проєктів переможців конкурсу Секретаріатом міської ради 

забезпечено функціонування окремої інтернет-платформи 

www.konkurs.mrada.if.ua. На веб сайті відображено всю інформацію про умови 

конкурсу, кошти які виділяються міською радою на співфінансування проєктів 

та інформацію про реалізацію самих проєктів з інтерактивною картою кожного 

проєкту в масштабах міста. 

В рамках реалізації програми «Івано-Франківськ – місто героїв»  

відкрито 10 анотаційних дощок, забезпечено роботу та наповнення сайту 

www.geroi.if.ua. 

Працівниками Секретаріату міської ради організовано проведення ІІ 

Молитовного сніданку Прикарпаття, який відбувся 28 травня 2021 року. 

Секретаріат міської ради за звітний період втілив ряд проєктів з метою 

залучення молоді міста до управління містом. Здійснювався набір кандидатів на 

стажування у структурних підрозділах Івано-Франківської міської ради 

молодих людей за проєктом «Молодь і влада» .  

Забезпечено функціонування веб-сайту «Електронні петиції до влади 

міста Івано-Франківська»  - http://petition.mvk.if.ua/  

Працівники структурних підрозділів Секретаріату міської ради брали 

активну участь у міських громадських заходах з відзначення державних свят та 

вшанування пам’ятних дат. 
            
 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА НАСЕЛЕННЯ 

 

З 01.07.2021р. впроваджено програмний комплекс «Соціальна громада». 

Заяви з необхідними документами для призначення пільг, субсидій, допомог, 

приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання 

адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи. 

http://www.konkurs.mrada.if.ua/
http://www.geroi.if.ua/
http://petition.mvk.if.ua/
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Утворено притулок для осіб, які постраждали від домашнього   

насильства та/або насильства за ознакою статі,  як структурний    підрозділ     

будинку нічного перебування  без створення юридичної. 

На 2021 рік передбачено для надання допомог 19 млн. 262 тис. 100 грн 

За 8 місяців  2021 року  виплачено щомісячних надбавок, компенсацій: 

- Матері Героя Небесної Сотні, у розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, на загальну суму 18 тис. 160 грн; 

- 11 ветеранам ОУН-УПА, по 2000 грн кожному, на  загальну суму 186 тис. 

грн; 

- 22 реабілітованим особам, статус яким встановлено згідно ст. 1 Закону 

України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні «, по 500 

грн, на загальну суму 342 тис. 500грн; 

- 10 сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані, у розмірі 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на загальну суму 183 

тис.780грн; 

- 150 батькам, усиновителям, опікунам або піклувальникам, які фактично 

здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 18 

років, на загальну суму 742 тис. 333грн; 

- 4 Почесним  громадянам у розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, на загальну суму 84 тис. 892 грн; 

- 595 фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до 

ПКМУ від   29.04.2004 року №558, на загальну суму 1 млн. 257 тис. 808 

грн;  

- 117 фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі, відповідно до ПКМУ від 23.09.2020 року №859 на 

загальну суму 1 млн. 306 тис. 101 грн 

За 8 місяців 2021 року виділено допомогу 10945 жителям Івано-

Франківської міської територіальної громади в загальній сумі 18 млн. 11 тис. 

300 грн, в тому числі: 

- 4065 особам, яким виповнилося 75 і більше років на суму 2 млн.309 тис. 

грн  З них 3513 особам, яким виповнилось 75 років на суму 1 млн. 757 

тис, грн, 552 особам, яким виповнилося 90 років на суму 552 тис. грн  

- 733 медикам,  які хворіли на Covid-19 на загальну суму 1 млн.381 тис. 300  

грн; 

- 903 освітянам, які хворіли на Covid-19 на загальну суму 1 млн. 308 тис. 

грн; 

- 140 членам сімей померлих від коронавірусної хвороби на загальну суму 

710 тис. грн; 

- 698 мешканцям Івано-Франківської МТГ, враховуючи рішення 

Експертної ради на загальну суму 1 млн.719 тис. 300 грн; 

- 35 мешканцям з нагоди  95-річного ювілею на загальну суму 99 тис. грн 
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- 2 мешканцям з нагоди  100-річного ювілею по 5  тис. грн 

За звітній період  надано допомог на поховання 145 мешканців міської 

територіальної громади  на загальну суму 615 тис. 833 грн. 

З нагоди відзначення 32-річниці виведення військ з республіки 

Афганістан  надано матеріальну допомогу 148 особам на загальну суму 59 

тис.200 грн  

До 35 річниці Чорнобильської катастрофи надано одноразову матеріальну 

допомогу 92 особам на загальну суму 46 тис. грн по 500 грн кожному. 

З нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності України виділено 

одноразові матеріальні допомоги 264  особам на загальну суму 264 тис. грн . 

Організовано  вручення сертифікатів на придбання шкільного приладдя 

193 дітям, учням 1-9 класів з числа сімей учасників АТО/ООС, батьки яких є: 

особами з інвалідністю внаслідок війни, пораненими, багатодітними на 

загальну суму 145 тис. 500 грн 

Направлено на оздоровлення в «Лімницю»   25 дітей  з числа членів сімей 

загиблих учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни, УБД 

АТО/ООС та багатодітних сімей. 

Надано матеріальну допомогу (часткове фінансування) для встановлення 

автономного опалення 44 сім’ям  соціально вразливих категорій мешканців 

Івано-Франківська на суму 440 тис. грн 

Проведено 8  засідань  комісії з надання допомоги онкохворим дітям, на 

яких розглянуто 17 звернень від батьків (близьких родичів) онкохворих дітей  

та  відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради виділено 

матеріальну допомогу на загальну суму 1 млн. 455 тис. грн  

Надано фінансову підтримку 6 громадським організаціям осіб з 

інвалідністю та їх головам  на  здійснення статутної діяльності в сумі  220 тис. 

грн. 

Відшкодовано організаціям - надавачам послуг за надані  пільги на 

оплату за житлово-комунальні послуги  3095 особам  пільгових категорій 

громадян  на загальну  суму 9 млн. 204  тис. 108 грн 

Відшкодовано витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій 

населення  у  електро- та автотранспорті, спеціальних пасажирських перевезень 

до садово-городніх масивів та кладовища,  що фінансуються за рахунок коштів 

Івано-Франківської міської територіальної громади: 

- 12 млн. 773 тис. 384 грн на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремих категорій громадян; 

- 15 млн. 717 тис. 656 грн на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремих категорій громадян. 

Відшкодовано у 2021 році  «Львівська залізниця»  АТ «Українська 

залізниця»  1 млн. 100 тис. грн 

Проведено 4 засідання Координаційного комітету, на яких розглянуто 87 

звернень та виділено  одноразову матеріальну допомогу учасникам АТО/ООС 
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та членам сімей загиблих (померлих) учасників  АТО/ООС  на загальну суму 

360 тис. грн  

58 родинам  загиблих (померлих) учасників АТО/ООС надано 

матеріальних допомог в сумі 1 млн. 31 тис. 874 грн 

 

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА З ДЕРЖБЮДЖЕТУ 

 

В департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської 

міської ради на обліку перебуває 17102 одержувачі допомог. Виплачено за 8 

місяців 2021 року соціальних допомог на загальну суму 249 млн. 855 тис. 322 

грн  

Грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги 

«Пакунок малюка» призначено  1521 сім’ї на загальну суму 8 млн. 898 тис. 874 

грн                

КНП «Івано-Франківський міський клінічний перинатальний центр»  

видано 180 одиниць одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»  177 

породіллям. 

Департаментом соціальної політики видано 61 одиницю одноразової 

натуральної допомоги «Пакунок малюка» . 

Щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг»  призначена 422 сім’ям. 

Профінансовано 5 млн 425 тис 456 грн. 

Пільгами з оплати за житлово-комунальні послуги з державного бюджету 

користується 9674 особи. 

З коштів державного бюджету вищим навчальним закладам для виплати 

стипендій студентам за 8 місяців 2021 року відшкодовано 7 млн. 311  тис. 281 

грн 05 коп.                                         

За призначенням субсидії звернулися 4199 домогосподарств; 

Отримують субсидію 11435 домогосподарств, (в т.ч. автоматично) 9653 

домогосподарства; 

Сума нарахованих та виплачених субсидій за 8 місяців 2021 року складає 

113 млн. 813 тис.530 грн 

За 8 місяців  2021 року перевірено 1319 особових справ одержувачів 

державної допомоги та субсидії на достовірність та повноту інформації про 

доходи та майновий стан.  Проведено 1865 обстежень матеріально-побутових 

умов сімей за місцем реєстрації.      

Впродовж 8 місяців 2021 року перевірено 9232  пенсійні справи. 

За 8 місяців 2021 року надано наступні послуги: 

- забезпечено  санаторно-курортним лікуванням 329 осіб на суму 2 млн. 

558 тис. 800 грн 

- забезпечено 65  дітей з інвалідністю реабілітаційними заходами у 

реабілітаційних установах на суму 1 млн. 334 тис. 962 грн 
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- направлено 18 учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції 

Гідності для проходження психологічної реабілітації на суму 240 тис. 696 

грн; 

- встановлено статус та видано (в т. ч. перевидано) 255 посвідчень. 

Укладено та проведено оплату 114 договорів  на загальну суму 3 млн. 173 

тис. 717 грн, згідно яких забезпечено 243 особи технічними засобами 

реабілітації, протезно - ортопедичними виробами.  

Прийнято та передано в Фонд інвалідів 667 заяв на забезпечення 

технічними реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю . 

 Проведено нарахування та виплату допомог та компенсацій громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму   2 млн 

94 тис 56 грн.  

З коштів обласного бюджету проводяться щомісячні виплати: 

- в розмірі прожиткового мінімуму 2  неповнолітнім сестрам  особи, 

смерть  якої пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, 

що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року 

(всього виплачено 35 тис. 444 грн); 

- в розмірі 500 грн 20 бійцям-добровольцям (всього виплачено 75 тис.грн). 

- в розмірі 3000 грн 11 ветеранам  ОУН-УПА. За 8 місяців  2021 року  

надано компенсацій на загальну суму 101 тис. 500 грн.   

Відшкодовано 59 тис. 278 грн  на проведення безоплатного поховання  

13 осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. 

Направлено на навчання 20 учасників АТО/ООС за програмою 

підготовки водіїв транспортних засобів. Вартість навчання за  договорами 

складає  154 тис. 500 грн       

В 2021 році виплачено грошову компенсацію за належні для отримання 

жилі приміщення на суму 6 млн.435 тис. 189 грн                                     

 Відбулося 4 засідання опікунської ради, на яких було розглянуто 21 

звернення. 

За 2021 рік прийнято 6705 заяв, видано 13240 транспортних карток 

«Галка». 

Всього на виготовлення електронних квитків зареєстровано в єдиному 

соціальну реєстрі 45970 мешканців Івано-Франківської міської територіальної 

громади. Всього видано 38347 транспортних карток «Галка» . 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ) 

 

Відділеннями територіального центру надано 126 563 соціальних послуги 

1 951 особі. 
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Відділенням соціальної допомоги вдома надано 112 066  послуг 534 

особам, які за висновками медичних установ потребують сторонньої допомоги.  

 Соціальними робітниками надається послуга догляду вдома одиноким 

людям похилого віку та особам з інвалідністю відповідно до індивідуальних 

замовлень. 

Підготовлено та направлено в департамент соціальної політики 

облдержадміністрації пакет документів  8 осіб для влаштування в інтернатні 

заклади. 

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання послугу стаціонарного догляду отримали 32 особи. У відділення 

влаштовано 6 осіб, які потребують стороннього догляду.  

Відділенням денного перебування надано 5 204 послуги 569 особам. 

Проводиться соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, осіб з 

інвалідністю з метою усунення обмежень життєдіяльності, організовується 

дозвілля і відпочинок (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення гуртків 

тощо).  

Відділенню підпорядкована соціально-педагогічна послуга «Університет 

третього віку». Навчання організовано для  60 осіб на чотирьох факультетах: 

юридичному, основи медицини та здорового способу життя, комунікаційних та 

інформаційних технологій та мистецькому.  

Інноваційним підходом з надання соціальних послуг є створення 

мультидисциплінарної команди, яка надає комплекс соціальних послуг особам, 

які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують допомоги за 

місцем їх проживання. Надано послуг  376 особам.  

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги надано 3 157  послуг  988 особам, які звернулися за різними видами 

допомог.  

Організовано надання натуральної допомоги  на суму  273 тис. 258  грн, в 

т. ч. надано допомогу продуктами харчування 815 особам на суму 243 тис. 468 

грн (кошти місцевого бюджету та благодійна допомога). 

Надано 627 послуг «Соціальне таксі»  з перевезення 81 особи. 

 

БУДИНОК НІЧНОГО ПЕРЕБУВАННЯ 

 

До будинку нічного перебування звернулась 101 особа, з них 1 особа – 

іноземець,  2 - внутрішньо переміщені особи, 16 осіб звільнених з місць 

позбавлення волі, 5 осіб – учасники бойових дій. Клієнтам закладу надано 3238 

послуг, із них: ліжко-місця -1290, послуг санпропускника – 1278, послуг 

дезкамери - 100, послуг прання одягу – 338. Видано направлень  до медичних 

установ - 68.  Влаштовано на стаціонарне лікування  9 осіб. Видано гуманітарну 

допомогу (одяг, взуття) – 139 особам, організація харчування 16 особам. 

На базі будинку нічного перебування діє Центр обліку бездомних осіб. До 

центру обліку звернулось 148 осіб, з них 25 осіб звільнених  з місць 

позбавлення волі,  8 осіб - учасників бойових дій, 2 особи - іноземеці, 2 – ВПО. 
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Надано 856 послуг:  781 соціальну консультацію, виготовлено  документи  4 

особам, посвідчень про взяття на облік видано – 21 особі, надано послугу  

реєстрації місця проживання 9 особам, здійснено 10 виїзних послуг центром 

обліку. Влаштовано в будинок інтернат 3 особи. Видано направлення на 

працевлаштування – 2 особам,  з них працевлаштовано – 1 особу. Видано 

довідку про склад сім'ї  11 особам. Сприяння у виготовлені/поновлені пенсії – 5 

особам. За сприяння будинку нічного перебування відновлено та налагоджено 

втрачені родинні та соціальні зв’язки 2 особам.  

Також Центром обліку проводяться соціальні патрулювання двічі на 

тиждень за відповідними маршрутами у місцях найбільш ймовірного скупчення 

бездомних осіб. Соціальним патрулем виявлено 130 осіб, з них - 38 осіб 

виявлені вперше, надано 130 соціальних консультацій. Під час соціального 

патрулювання було викликано бригаду ШМД - 3 особам. 

Інформаційно-роз'яснювальною роботою серед населення охоплено 755 

осіб. 

На базі будинку нічного перебування діє  Центр для тимчасового 

перебування осіб у стані, небезпечному для їх життя і здоров’я.  

Станом на 01.09.2021р. до відділення бригадами екстреної (швидкої) 

медичної допомоги було доставлено 355 осіб, яким надано 538 послуг. 

Створено притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або за ознакою статі, як труктурний підрозділ будинку нічного перебування. 

За звітний період до притулку звернулось 15 осіб, із них 4 з неповнолітніми 

дітьми.  

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ 

СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
 

 З   01.01.2021 року до 01.09.2021 року   соціальними послугами охоплено  

527 сімей та осіб, з яких 478  сімей та осіб  перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

 Соціальний супровід. Під соціальним супроводом перебувало 14 осіб та 

123 сім’ї, в яких виховується 238 дітей. У зв’язку із подоланням родинами 

складних життєвих обставин завершено соціальний супровід 72 сімей (139 

дітей)  та 2 осіб. З негативним результатом – 3 сім’ї (5 дітей).   

Соціальний супровід сімей опікунів/піклувальників. Під соціальним 

супроводом перебувало 13 новостворених опікунських сімей, в яких 

виховується 22 дитини, з метою адаптації дітей до умов проживання в сім’ях, а 

також 22 сім’ї піклувальників, в яких виховується 22 дитини, з метою 

підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до 

виходу з сім’ї піклувальника та підготовки до самостійного життя. 

 Соціальний супровід прийомних сімей та ДБСТ. МЦСССДМ забезпечено 

соціальний супровід 10 прийомних сімей, в яких виховується 13 дітей (в т. ч. 2 

сім'ї  вимушених переселенців) та  дитячого будинку сімейного типу  з числа 
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внутрішньо переміщених осіб, в якому виховується 6 дітей, з яких 3 -  

внутрішньо переміщених. 

Робота щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Здійснено 

66 виїздів на повідомлення про факти вчинення домашнього насильства  

Житло для осіб позбавлених батьківського піклування. Фахівці із 

соціальної роботи супроводжували  5 осіб з числа  дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які мають право на забезпечення житлом. В 2021 році 

придбано 4  квартири. 

Змістовне дозвілля для дітей. Тричі організовано гру для підлітків в 

лазер-так; 10 дітей відвідували 5-денний швейний табір творчої майстерні 

«Клаптик»; з метою набуття соціально-побутових навичок проведено 4 

кулінарних майстер-класи з приготування страв національної кухні в рамках 

школи лідерського росту «Я можу», в яких взяла участь 41 дитина; 

організовано 4 майстер-класи з приготування піци для дітей та 5 майстер-класів 

з декоративно-ужиткового мистецтва дітям, які перебувають в СЖО. 

Організовано екскурсійно-пізнавальну мандрівку для дітей із сімей, які 

перебувають в СЖО в арт-груню «Полонина перців», а для прийомних сімей – 

екскурсію в кінно-спортивний клуб «Лідер» . 

«Школа вирівнювання знань». З метою підвищення успішності дітей із 

сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, вперше організовано 

2-тижневу «школу вирівнювання знань»  для 10 дітей. 

Співпраця з благодійниками та ГО. В рамках акції «Великодній кошик»  

благодійниками  надано 89 продуктових наборів сім’ям, які перебувають в 

складних життєвих обставинах. Періодично надається гуманітарна допомога: 

продукти харчування, засоби гігієни, одяг, взуття, медикаменти, побутова 

техніка, меблі, будівельні матеріали, канцтовари 

 Підготовка до нового навчального року. Вручено  58 сертифікатів на 

суму 35000 грн  дітям із сімей, які перебувають в СЖО на придбання шкільного 

приладдя. За сприяння БО «Час добра та милосердя»  надано 9 портфеликів 

укомплектованих канцтоварами, 39 дітям - шкільне приладдя, 10 дітям – одяг. 

«Програма заочного, дистанційного навчання студентів з інвалідністю на 

2019-2023 роки». В 2020-2021н.р. четверо осіб з інвалідністю навчалися за 

спеціальностями: «Журналістика», «Інженерія програмного забезпечення» . 

Троє студентів  здобули ступінь бакалавра. На 2021-2022н.р. зараховано одну 

особу з інвалідністю на спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» . 

Спеціалізована служба «Телефон довіри» . За звітний період  зафіксовано 

550 звернень. 

Відвідувачам та батькам Центру «Дивосвіт»  надано 14648 

індивідуальних послуг, в т.ч.780 соціально – педагогічних послуг; 300 

соціально-психологічних послуг; 359 соціально – медичні послуги; 29 

інформаційних послуг. А також 450 групових послуг, в т.ч. 268 соціально-

педагогічних; 72 психологічних; 85 соціально-медичних; 25 інформаційних. 
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ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО 

 

Протягом звітного періоду надано дозволи на складання проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

- 1 члену сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС та 3 учасникам 

АТО/ООС, для ведення особистого селянського господарства; 

- 3 учасникам АТО/ООС, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

- 3 учасникам АТО/ООС, для будівництва індивідуальних гаражів. 

Крім цього, затверджено проєкти землеустрою та передано у власність 

земельні ділянки: 

- 2 учасникам АТО/ООС, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- 8 учасникам АТО/ООС, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

- 5 учасникам АТО/ООС, для будівництва індивідуальних гаражів; 

- 4 учасникам АТО/ООС, для індивідуального садівництва. 

 

РОБОТА З ГРОМАДОЮ 

 

За звітний період до виконавчого комітету міської ради надійшло                                                                                                                                                                                                                                             

13 863 звернення громадян. З них: письмових звернень – 13 607 (98,15 %), скарг 

– 61 (0,44 %), пропозицій – 5 (0,04 %), усних – 190 (1,37 %). 

Найбільше громадяни зверталися з питань: соціального захисту  –  

11 593 (83,6%), комунального господарства та благоустрою – 969 (7,0%), 

земельних відносин – 234 (1,7%), житлової політики – 138 (1,0%), охорони 

здоров’я – 125 (0,9%), транспорту та зв’язку – 96 (0,7%), архітектури та 

містобудівної діяльності – 76 (0,5%), освіти – 68 (0,5%), забезпечення 

дотримання законності та охорони правопорядку – 38 (0,3%), сім’ї, дітей та 

молоді – 35 (0,3%), праці і заробітної плати – 25 (0,2%), екології та природних 

ресурсів – 12 (0,1%) та інші. 

 Від загальної кількості заяв, скарг та пропозицій 11 140 (80,4%) звернень 

вирішено позитивно на користь громадян, роз’яснено 2260 (16,3%) звернень, 

відмовлено 151 (1,1%) і на контролі 312 (2,3%) звернень. 

За звітний період опрацьовано 412 звернень від пільгових категорій 

населення – учасників війни та бойових дій, осіб, які потерпіли від аварії на 

ЧАЕС, одиноких матерів, багатодітних сімей. Актуальними залишаються 

питання надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, призначення 

житлових субсидій, а також надання допомоги та забезпечення житлом, 



56 

 

земельними ділянками учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території. 

З усіх категорій громадян, які зазначили свій соціальний статус, до 

виконавчого комітету міської ради найчастіше зверталися пенсіонери (4716). 

Більшість з них скаржились на неналежний рівень пенсійного забезпечення. 

Так, у звітному періоді отримано 277 інформаційних запитів. З них 

отримано через Інтернет-приймальню – 99, надійшло поштою – 178. 

 

ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНИЙ 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Управління, як структурний підрозділ міської ради також є органом 

управління Івано-Франківської місцевої ланки територіальної підсистеми 

Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій. Тому 

свою роботу впродовж звітного періоду здійснювали відповідно до Плану 

основних заходів міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного  захисту на 2021 рік, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 11.03.2021р. № 366. Також у звітному періоді 

забезпечувалося виконання рішень сесій міської ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень, доручень міського голови  та  його заступників, інше. 

Працівниками управлінням значний обсяг роботи довелося виконувати в 

умовах інфекційної хвороби COVID-19. Окрім того  17 червня цього року мала 

місце надзвичайна ситуація природного характеру 1 факт, 8 окремих випадків 

отруєння людей невстановленою речовиною. Виходячи із ситуацій, які 

складалися протягом звітного періоду управлінням організовувалися та 

забезпечено проведення 11 засідань міської комісії з питань техногенно - 

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на яких розглянуто 23 питання, з 

них 7 планових та 16 позапланових. 

З метою належного захисту населення та території  міською радою 12 

квітня 2021 року затверджено Комплексну цільову соціальну програму  

цивільного захисту населення і території Івано-Франківської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної 

та пожежної безпеки  на 2021 – 2025 роки.  В місті ефективно працює КУ 

«Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба». Завдяки допомозі ГУ 

ДСНС України в області цього року установою отримано пожежні автомобілі 

ЗІЛ-130 та Газель, що дало можливість відкрити в с. Хриплин «Центр безпеки». 

Працівниками даного Центру обслуговуватимуться 7 населених пунктів, 

зокрема: Хриплин, Тисменичани, Черніїв, Братківці, Березівка, Камінне, 

Микитині з населенням більше 10 тис. чоловік. 

У звітному періоді управлінням забезпечувались заходи щодо запобігання 

спалювання сухої рослинності на території міської територіальної громади. 

Відповідно до розпорядження міського голови від 13.03.2021р.  № 114-р «Про 

створення та роботу мобільної групи із профілактики та запобігання 
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спалювання сухої рослинності та інших побутових відходів на території Івано-

Франківської міської територіальної громади»  утворено мобільну групу, яка 

здійснювала інспекцію території Івано-Франківської міської ТГ з метою 

профілактики і запобігання спалювання сухої рослинності, порушення інших 

протипожежних норм в екосистемах та об’єктах благоустрою. 

За час роботи мобільною групою було: 

- здійснено 11 виїздів територією Івано-Франківською ТГ; 

- складено 42 протоколи по статті 152 КУпАП п 27.4 щодо порушення 

правил благоустрою; 

- проведено роз’яснювальну роботу з громадянами населених пунктів про 

шкоду спалювання залишків сухої рослинності та небезпеку від пожеж в 

екосистемах. 

Значна увага у звітному періоді приділялася питанням навчання кадрів 

підприємств, установ та організацій, які відповідають за цивільний захист, а 

також захисту непрацюючого населення громади. 

У  2021 році  на обласних та міських курсах від м. Івано-Франківська 

підготовлено 222 особи керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана 

з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. 

 Також на підприємствах, установах, організаціях міста Івано-

Франківська проведено: 

 спеціальних об’єктових навчань                          – 51; 

 об’єктових тренувань                                          – 18; 

 тренувань спеціалізованих служб та формувань  – 30. 

Вживалися заходи щодо підготовки місць масового відпочинку громадян 

у літній період на водних об’єктах міста. Водолазами водолазно-рятувальної 

служби проведено обстеження та очищення від сторонніх предметів дно 

підводних акваторій місць відпочинку, які могли б травмувати відпочиваючих: 

- на р. Бистриця Надвірнянська на вул. Івасюка та на р.Бистриця Солотвинська 

в  м-ні Пасічна обстежено 2400 м кв. дна підводних акваторій. На берег піднято 

30 кг небезпечних предметів(скляна та пластикова тара, гілля дерев); 

- на міському озері на вул. Г. Мазепи (район міського пляжу та гідро-технічна 

споруда біля спортивного клубу «Альбатрос» ), обстежено 2000 м кв. дна та 

піднято на берег біля 150кг небезпечних предметів (металева арматура, скляна 

та пластикова тара, автомобільні шини, інше). Працівниками рятувально-

водолазної маневрової групи на міському озері здійснюються постійні рейди 

моточовном з метою недопущення до купання в небезпечні заборонені місця, як 

дорослих так і дітей. 

Протягом поточного року управлінням здійснювався прийом ртуті і 

ртутних відходів, люмінесцентних ламп та пальчикових батарейок від 

мешканців міста. За звітній період прийнято від населення 44,4 кг 

технологічної ртуті і ртутних відходів, 194 штуки люмінесцентних ламп  та 

понад 300 кг вживаних пальчикових батарейок. Окрім того на території с. 
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Підпечери  виявлено 3 (три) герметично закриті балони із вмістом ртуті 

загальною вагою 42 кг. Відповідно до рішення комісії ТЕБ і НС дану ртуть 

передано на утилізацію спеціалізованій організації. З метою виконання вимог 

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про військовий 

обов’язок і військову службу»,  «Про оборону України», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію»  в рамках цивільно-військового співробітництва 

працівники управління працювали над        виконанням вимог розпорядження 

міського голови від 12.03.2021р. №115-р «Про проведення призову громадян 

України чоловічої статі в м. Івано-Франківську на строкову військову службу в 

2021 році». 

Як наслідок Івано-Франківським міським ТЦК та СП спільно з 

виконавчими  органами міської ради, правоохоронними органами, органами 

охорони здоров’я в повному обсязі виконані планові завдання з організації і 

проведення призову громадян України на строкову військову службу та 

відправлено молодого поповнення у війська 53 чол. З метою зміцнення 

обороноздатності держави виконавчим комітетом міської ради надавалась 

матеріально-технічна допомога підшефним військовим частинам. Зокрема, 109-

ий окремий гірсько-штурмовий батальйон (військова частина А 3892) 

Сухопутних військ Збройних Сил України отримав на безоплатній основі  

матеріально-технічні засоби - пили бензинові, відбійний молоток, лопати, 

мішки, на загальну суму 64,38 тис. грн (в тому числі майно з матеріального 

резерву). Військова частина 1241 Національної гвардії України отримала  

майно на загальну суму 49,0 тис. грн 

Також Івано-Франківська міська рада сприяла організації відбору на 

військову службу за контрактом. Зазначимо, що з 01.01.2021р. із місцевого  

бюджету для заохочення мешканців міста скеровано кошти в сумі  366 460,0 

грн на виплату матеріального заохочення 59 мешканцям громади, які 

заключили контракт із Збройними Силами України. 

У зв’язку з введенням у дію на всій території України карантинних 

заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

значна увага  правоохоронних органів міста та органу місцевого 

самоврядування у звітному періоді  приділялась запобіганню та поширенню 

небезпечної інфекції на території Івано-Франківської ТГ. Проведено  перевірки 

2450 підприємств, установ та організацій щодо дотримання обмежень, 

встановлених Івано-Франківською міською радою та за виявленими 

порушеннями складено 55 протоколів за ст.44-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Відповідальними працівниками управління організовано та проведено 2 

засідання спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради на яких 

розглянуті питання   умовно-дострокового звільнення від відбування покарання 

у виді позбавлення волі,  виправних робіт  щодо 3 осіб, а також питання 
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вдосконалення соціальної роботи із особами, звільненими з місць позбавлення 

волі. 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

 

Успіхи міста Івано-Франківська підтверджуються лідерськими позиціями 

в різноманітних рейтингах за результатами аналізу прозорості та відкритості. 

Важливим показником для потенційних інвесторів є наявність позитивної 

кредитної історії міста Івано-Франківська та висновки рейтингового агентства 

щодо кредитного рейтингу міста. 29 червня 2021 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» . 

В рейтингу міст-учасників дослідження Індексу конкурентоспроможності 

міст України Івано-Франківськ посів третє місце. Звіт підготовлено за 

результатами аналізу статистичних та адміністративних даних 45-ти міст 

України. За його допомогою визначаються пріоритетні для місцевого бізнес-

середовища реформи, кращі практики взаємодії місцевої влади та бізнесу, 

стимулюється здорова конкуренція міст та територій, обмін досвідом та 

поширення кращих регуляторних практик.  

 
 

Спільнота розробників «Україна DOU»  уклала рейтинг міст із найбільш 

сприятливими умовами для життя й роботи IT-працівників. Івано-Франківськ, 

Львів і Вінниця очолили перелік найкращих міст для працівників IT сфери. 
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Департаментом у співпраці з ГО «Офіс ефективного регулювання BRDO»  

локалізовано державний онлайн-сервіс #StartBusinessChallenge. 287 тис. 

мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади зможуть 

використовувати зручні покрокові інструкції з відкриття бізнесу. 

Рівень соціально-економічного розвитку та інвестиційний потенціал 

Івано-Франківської міської ТГ, як і в попередніх періодах, були високі, 

динаміка окремих показників, що характеризують стан місцевої економіки, 

покращилась (зокрема, відбувся ріст обсягів реалізованої продукції місцевими 

промисловими підприємствами за 6 м. 2021р. у порівнянні з 6 м. 2020р. на 

45,3%; за січень-червень 2021р. обсяг експорту у порівнянні з січнем-червнем 

2020 року збільшився на 23,5%, імпорту – на 50,2%). 

У поточному році на соціальний та економічний розвиток громади 

значною мірою впливають несприятливі макроекономічні умови внаслідок 

зниження економічної діяльності через карантинні обмеження. Це, в свою 

чергу, позначається також на видатковій частині бюджету громади, адже   

збільшується необхідність фінансування окремих галузей та проведення 

антикризових заходів. 

 З метою послаблення негативних наслідків, спричинених карантином та 

вимушеним сповільненням економіки, і створення передумов для максимально 

швидкого відновлення ділової активності та покращення показників соціально-

економічного розвитку Івано-Франківської міської територіальної громади 

розроблено та затверджено рішення міської ради «Про надання допомоги 

застрахованим особам на період обмежувальних протиепідемічних заходів»  та 

рішення виконавчого комітету «Про затвердження Порядку надання допомоги 

застрахованим особам на період обмежувальних протиепідемічних заходів» . 

Підготовлено та прийнято рішення виконавчого комітету міської ради: 

«Про звернення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради»  до  

Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо пом'якшення карантинних обмежень на території 

Івано-Франківської міської територіальної громади. 
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У відповідності до вимог Податкового кодексу України розроблено та  

затверджено міською радою рішення про  внесення змін у рішення від 

19.06.2020р. №156-41 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 

території Івано-Франківської міської обʼєднаної територіальної громади»  та 

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» . Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, складає 2,7% у власних надходженнях загального і  

спеціального фондів та 11,8% у загальній сумі місцевих податків і зборів. За 8 

місяців поточного року від сплати цього податку до бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади надійшло 52 млн грн, що 

становить 140% від запланованого (на 15 млн грн більше) та 176% до 

відповідного періоду минулого року.  

У співпраці з ДПС в Івано-Франківській області забезпечено направлення 

60 тисяч рахунків-повідомлень платникам податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, та земельного податку. 

 На даний час діє Стратегія розвитку Івано-Франківської міської 

об'єднаної територіальної громади на період до 2028 року, яка розроблена у 

співпраці з Проєктом «Партнерство для розвитку міст»  (ПРОМІС), що 

впроваджувався Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової 

підтримки Уряду Канади. Проведено моніторинг виконання Плану реалізації у 

2018-2020 роках Стратегії розвитку. Інформація розміщена на офіційному сайті 

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

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 

2021-2023 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. 

Триває плідна співпраця з Програмою ЄС «Мери за економічне 

зростання». Заповнено анкети оцінювання І фази ініціативи МЕР, що 

фінансується за кошти Європейського Союзу. 

У рамках проєкту «Місцеве соціально-економічне відновлення», що 

реалізовується ПРООН  у партнерстві з Івано-Франківською обласною 

державною адміністрацією, спільно з підприємствами та ГО підготовлено 4 

проєктні пропозиції для включення їх до Плану дій щодо подолання наслідків 

поширення COVID-19 у Івано-Франківській області, а саме: 

- «Створення додаткових можливостей економічного розвитку соціального 

підприємства для подолання негативних наслідків впливу пандемії 

COVID-19»; 

- «Облаштування кімнати-клубу та комп’ютерного класу для літніх людей 

на базі хабу «До БА І ДІ»; 

http://www.mvk.if.ua/
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- «Попередження внутрішньо-лікарняної інфекції в умовах подолання 

наслідків поширення COVID у Комунальному некомерційному 

підприємстві «Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської 

ради»; 

- Створення системи туристичної навігації в м.Івано-Франківську.  

- Співфінансування у сумі 200,0 тис. грн від ПРООН на реалізацію проєкту 

«Створення додаткових можливостей економічного розвитку соціального 

підприємства для подолання негативних наслідків впливу пандемії 

COVID-19»   отримало Соціальне підприємство УТОГ. За вказані кошти 

планується закупити швейне  обладнання. 

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 11 рішень МВК «Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади»  на 

суму 1,6 млн грн, в тому числі 7 громадянам виділено матеріальну допомогу на 

суму 80 тис. грн 

 

ВІДДІЛ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Здійснювався постійний моніторинг роботи підприємств промисловості, 

щомісячно проводився порівняльний аналіз обсягів реалізації промислової 

продукції на основі даних Головного управління статистики в Івано-

Франківській області – в розрізі галузей промисловості та на підприємствах. За 

результатами підготовлено інформаційні довідки і презентації. 

 За 7 місяців 2021 року обсяг реалізованої продукції промисловими 

підприємствами Івано-Франківської міської територіальної громади склав 

близько 8550,0 млн. грн проти 5798,2 млн. грн аналогічного періоду минулого 

року, що становить 147,5%. Частка підприємств громади у загальнообласному 

обсязі реалізації склала 17,2%. 

Частка обсягів реалізації підприємств переробної промисловості 

становить 39% в загальному обсязі реалізації. Обсяг реалізованої продукції 

підприємств переробної промисловості склав близько 3333,7 млн. грн проти 

2429,3 млн. грн аналогічного періоду минулого року, що становить 137,2%. У 

структурі переробної промисловості найбільшу питому вагу займали 

підприємства машинобудування (54,7%), з виробництва харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів (17,9%), виробництво меблів та інші галузі 

(8,1%). 

 Забезпечувався постійний моніторинг реєстрації бізнесу. Станом на 

01.09.2021р. на території Івано-Франківської міської територіальної громади 

зареєстровано 29377 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 13879 є 

юридичними особами та 15498 - фізичні особи-підприємці. За 8 місяців 2021 

року приріст зареєстрованих ФОПів та юридичних осіб склав 780 та 200 осіб 

відповідно. Для порівняння, за аналогічний період минулого року приріст 
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ФОПів та юридичних осіб становив 226 та 259 осіб відповідно. Значна 

позитивна динаміка щодо кількості зареєстрованих ФОП у 2021 році 

пояснюється послабленням карантинних обмежень для бізнесу. 

 Затверджено Програму розвитку соціального підприємництва Івано-

Франківської міської територіальної громади на 2021-2023р.р. (рішення МР від 

28.01.2021р. №). Пріоритетними напрямками є популяризація культури 

соціального підприємництва, впровадження освітніх ініціатив – навчальних 

програм, тренінгів, менторської підтримки та фінансових інструментів.    

Протягом червня-липня опрацьовано 2355 поданих через ЦНАП заяв від 

ФОПів та найманих осіб, підготовлено 6 проєктів рішень виконавчого комітету, 

допомогу з бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади надано 

1 399 ФОПам та 855 найманим працівникам на загальну суму 3225,5 тис.грн 

Узагальнена інформація наведена в таблиці. 
Рішення 

виконавчого 

комітету 

ФОПи  

(2000 грн) 

Наймані особи у 

ФОПів 

(500 грн) 

Загальна 

кількість 

(ФОПи + 

наймані) 

Сума 

виплат 

всього, 

тис. грн 
Кількість 

 

Сума 

виплат, 

тис. грн 

Кількість 

 

Сума 

виплат, 

тис. грн 

Рішення від 

09.06.2021р. №831 

246 492,00 54 27,00 300 519,00 

Рішення від 

17.06.2021р. №876 

426 852,00 136 68,00 562 920,00 

Рішення від 

25.06.2021р. №918 

300 600,00 142 71,00 442 671,00 

Рішення від 

02.07.2021р. №938 

246 492,00 121 60,50 367 552,50 

Рішення від  

14.07.2021р. №996 

167 334,0 

 

394 

 

197,0 

 

561 

 

531,0 

 

Рішення від 

22.07.2021р.№1030 

14 28,0 8 

 

4,0 

 

22 32,0 

Загалом 
1399 2798,0 855 427,50 2254 3225,5 

 

Забезпечено співпрацю з Дорадчою радою при міському голові та Радою 

підприємців при виконавчому комітеті. В ході засідань з керівниками 

підприємств обговорюються проблемні питання, які стосуються їх поточної 

діяльності, та шляхи вирішення. Особлива увага приділяється обговоренню 

проєктів регуляторних актів, змінам у трудовому законодавстві, особливостям 

здійснення експортних операцій, співпраці з Торгово-промисловою палатою 

тощо. 

 Також, як різновид діалогу з міською владою, організовуються «Бізнес-

сніданки»  – зустрічі підприємців громади з міським головою. У травні 

співорганізовано нараду міського голови з представниками крафтових 

виробництв (вирощування ягід, бджолярство, виробництво крафтового пива, 
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сиру, іграшок, прикрас із скла та бісеру, бізнес на мікрозелені), обговорено 

проблематику та напрями їх розвитку. 

З метою популяризації місцевої продукції та сприяння в реалізації 

місцевим товаровиробникам проводяться промоційні акції, щорічні 

передсвяткові ярмарки, тематичні фестивалі тощо.  

Особливу увагу приділено розвитку жіночого підприємництва. На 

виконання Програми посилення конкурентоспроможності МСП розпочато 

реалізацію проєкту «Успіх в бізнесі»  – триває набір на теоретико-практичний 

курс з основ підприємництва для жінок, який вже втретє проводиться 

Департаментом спільно з ІФНТУНГ. Навчання розпочнуться 01 жовтня 2021 

року, вже зареєстровано понад 40 учасниць. 

 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 консультаційну підтримку на 

безкоштовній основі.  

 Більше можливостей для бізнесу – Івано-Франківськ приєднано до 

всеукраїнської платформи StartBusinessChallenge. Проведено реєстрацію міста 

на згаданій платформі, завдяки чому мешканці громади зможуть 

використовувати зручні покрокові інструкції «Як розпочати бізнес?»  через 

державний інфо-сервіс StartBusinessChallenge,  який безкоштовно надає повну й 

актуальну інформацію про те, як крок за кроком легально відкрити власну 

справу. Проєкт реалізовано у співпраці з ГО «Офіс ефективного регулювання 

BRDO», платформа інтегрована до державної онлайн-платформи Дія.Бізнес. На 

першому етапі Івано-Франківськ локалізував 74 кейси, серед яких коворкінг, 

магазин, фітнес-центр та школа програмування. 

 Створено профільний вебсайт «Івано-Франківськ – місто, сприятливе для 

бізнесу».  Триває робота з наповнення 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. 

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 11.12.2020р.  № 313-2). 

 Протягом поточного року на основі звернень розробників внесено змін та 

доповнень:  до рішення виконавчого комітету від 27.11.2020р.  № 1245 – 7 

доповнень; до рішення міської ради від 11.12.2020р.  № 313-2– 4 доповнення. 
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 На  підставі  Планів  з  підготовки  регуляторних  актів  на  2021 рік 

забезпечено належну підготовку структурними підрозділами міської ради, її 

виконавчого комітету 15 проєктів регуляторних актів, з них прийнято 9 

регуляторних актів, у тому числі 5 рішень міської ради, 6 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 

«Фейсбук» . 

 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 вебпорталі відкритих даних data.gov.ua. 

 Відповідно до плану-графіка 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 18 відстежень результативності регуляторних  актів,  

з  них  12 – базові,  6 – повторні.  

 Кількісна та якісна оцінка застосованого державного регулювання 

дозволяє стверджувати  про  досягнення  цілей,  визначених  при  розробці  

більшості регуляторних  актів.  

 

ВІДДІЛ  ТОРГІВЛІ 

 

Станом на 01.09.2021 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 закладів.  

На території міста знаходяться: 
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- 69 торгових центрів та  супермаркетів; 

- 843 продовольчі магазини; 

- 527 промислових магазинів; 

- 24 книгарні; 

- 453 ресторани, кафе, кав’ярні, паби. 

Постійно надається консультативна допомога СПД з питань відкриття та 

функціонування закладів торгівлі та ресторанного господарства. 

В 2021 році  відкрився в місті заклад швидкого харчування McDonald’s,   

новий супермаркет «АТБ», зручні маркети «Сім 23», 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, а також  нові 

заклади ресторанного господарства: ресторан «Promenade Restaurant», 

«Анчоусна», «La sotka»,  «Monopizza», «Фист Паб», «Бородач»  та інші. 

Для впорядкування здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг 

у сфері розваг та проведення ярмарок на території міста розроблено нове 

Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та 

проведення ярмарків, 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. 

Опрацьовано 502 заяви від суб’єктів господарської діяльності, які 

надійшли через Центр надання адміністративних послуг. Забезпечено 

організацію та проведення 7 засідань комісій з організації сезонної торгівлі, 

основним завданням якої є впорядкування розміщення та облаштування 

торгових майданчиків, дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері 

розваг. 

На основі рекомендацій комісій підготовлено 23 рішення виконавчого 

комітету та 7 розпоряджень міського голови, відповідно до яких з початку  року 

надано погодження на розміщення 99   торгових майданчиків та 65 об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та  надання послуг у сфері розваг. 

 Постійно проводиться адміністрування договорів на право  тимчасового 

користування окремими елементами  благоустрою комунальної власності:  

- для розміщення тимчасових споруд -  382 договори;  

- літніх та всесезонних торгових майданчиків - 122 договори; 

- для розміщення об’єктів   дрібнороздрібної   торгівлі   та    надання 

послуг  у   сфері  розваг - 65 договорів.  

Станом на  01.09.2021 р. до бюджету міської територіальної громади 

надійшло коштів на суму  3196, 5 тис. грн  

Протягом звітного періоду  здійснювався моніторинг динаміки цін на 

основні продукти харчування  в торговій мережі  та  на ринках міста. За 

результатами аналізу цін подавалась довідка-реєстр цін на основні продовольчі 

товари в торгових центрах, на ринках міста в  Департамент  економічного  
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розвитку,     промисловості   та    інфраструктури облдержадміністрації  та  

висвітлювалась  інформація   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 проведено обстеження торгових 

підприємств та закладів ресторанного господарства на території Івано-

Франківської   міської   територіальної  громади   щодо  доступності для осіб з 

інвалідністю та маломобільних груп населення.  

Впродовж звітного періоду на виконання розпорядження міського 

голови  від 11.11.2016р.  №761-р «Про створення робочої групи  з моніторингу 

закладів торгівлі міста щодо реалізації підакцизних товарів»  здійснено 

моніторинг 286 закладів торгівлі щодо реалізації  підакцизних товарів. 

Одночасно  із продавцями  торгових закладів проводилось роз’яснення  щодо  

дотримання чинного законодавства під  час реалізації акцизних товарів.  

За  8  місяців 2021 р. до  бюджету МТГ поступило 70532 тис.грн 

акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів, що на 20,7 млн.грн більше, ніж за аналогічний період 

минулого року.  

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів були: 

- «ТЕДІС Україна»  – 11375,8 тис.грн; 

- ТОВ «АТБ-маркет»  – 9642,8 тис.грн; 

- «Прикарпатський торговий дім»  – 9286,1 тис.грн; 

- ТОВ «МЕТРО Кеш енд Керi Украiна»  – 6375,2 тис.грн; 

- ТзОВ «Овація»  – 3847,2 тис.грн; 

- «СІЛЬПО-ФУД»  – 2446,8 тис.грн; 

- ТОВ «Екопродвін»  – 2446,8 тис.грн. 
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 642 об’єкти та проведено 

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

дотримання  трудового  законодавства, санітарного законодавства  та правил 

торгівлі.   

Постійно працівники відділу приймають  активну участь в роботі 

адміністративної комісії. 
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УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ 

 

Основними завданнями управління праці є: забезпечення у межах своїх 

повноважень додержання державної політики у сфері соціально-трудових 

відносин та оплати праці; здійснення контролю шляхом моніторингу за 

своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, запровадженням та 

дотриманням  підприємствами всіх форм власності та фізичними особами-

підприємцями, які використовують найману працю, мінімальних державних 

гарантій з оплати праці; здійснення контролю за додержанням підприємствами, 

установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами-

підприємцями, які використовують найману працю, законодавства з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення; здійснення 

заходів в частині охорони праці; реєстрація колективних договорів та інше. 

Питання щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

розглядаються 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. З 

початку року відбулося два засідання. На засіданнях обговорено стан виплати 

заробітної плати на підприємствах Івано-Франківської МТГ та намічені заходи 

для погашення як боргів по заробітній платі, так по сплаті обов’язкових 

платежів і внесків. 

За результатами проведених засідань комісії керівників підприємств-

боржників зобов’язано вжити всіх невідкладних заходів, спрямованих на 

усунення порушень законодавства в частині забезпечення своєчасної виплати 

заробітної плати та надходжень до міського та державного бюджетів. 

У звітному періоді повністю погашена заборгованість на: ТОВ «Еко 

Індіго» та ТОВ «Сага”. Загалом, з початку року погашено близько 2 млн. грн 

Станом на 01.09.2021 р. згідно із оперативною інформацією загальна сума 

заборгованості з виплати заробітної плати в Івано-Франківській міській 

територіальній громаді становила 38 824,8 тис. грн Левова частка всієї 

заборгованості – 29 817,7 тис. грн або 76,8 % від загальної суми боргу припадає 

на державні підприємства.  

Частка боргу економічно активних підприємств складає 62,4% або 

24 243,2 тис. грн, підприємств-банкрутів – 37,6 % (14 581,6 тис. грн). 

Заборгованість із заробітної плати на підприємствах, в установах, 

організаціях бюджетної сфери Івано-Франківської міської територіальної 

громади відсутня. 

Станом на 01.09.2021 р. заборгованість обліковується на 7 підприємствах-

боржниках. Серед них найбільш проблемними впродовж тривалого часу 

залишаються ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів» – 9 635,5 тис. 

грн,  ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» – 4 554,9 тис. грн, 

ПРАТ «Івано-Франківський арматурний завод» – 8 980,2 тис. грн та ДП «Івано-

Франківський облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» – 

13 612,8 тис. грн 
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Управлінням праці з початку року всім керівникам підприємств-

боржників направлено листи з вимогою розробити помісячні графіки 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати до кінця 2021 року та 

забезпечити їх виконання. 

Надіслано звернення в управління Держпраці в Івано-Франківській 

області для здійснення заходів державного нагляду (контролю) на найбільших 

підприємствах-боржниках: ПРАТ «Івано-Франківський арматурний завод» та 

ДП «Івано-Франківський облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України». 

З метою сприяння дотримання роботодавцями норм трудового 

законодавства в частині легалізації трудових відносин, діє міська комісія з 

легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Станом на 01.09.2021 р. 

проведено 2 засідання комісії, на яких обговорювались результати 

інформаційно-роз’яснювальної роботи з суб’єктами господарювання, що 

здійснюють діяльність у сфері готельного та ресторанного бізнесу, торгівлі, 

надання послуг тощо та основні напрямки роботи міської комісії і рейдової 

робочої групи, зокрема із суб’єктами господарювання, що здійснюють 

діяльність в селах Івано-Франківської МТГ.  

Робочим органом 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.  

Законом України від 04.03.2021 р. № 1320-ІХ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірного тиску на 

суб’єктів господарювання» з 27.04.2021р.  органи місцевого самоврядування 

позбавлені повноважень здійснювати контроль за додержанням законодавства 

про працю на території своєї громади, тому фахівці управління праці спільно з 

представниками КП «Муніципальна інспекція «Добродій» проводять 

інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо запобіганню використання 

незадекларованої праці для охоплення якомога більшої кількості суб’єктів 

господарювання.  

Проводилась така робота як в Івано-Франківську, так  і в селах Івано-

Франківської міської територіальної громади, зокрема: Вовчинець, Братківці, 

Тисменичани, Камінне, Радча, Черніїв, Хриплин, Березівка, Угорники, 

Крихівці, Драгомирчани, Колодіївка, Добровляни, Узин, Микитинці, 

Підпечери, Узин. 

Загалом, станом на 01.09.2021 р. членами рейдової робочої групи та 

фахівцями управління праці за 57 рейдів проведена роз’яснювальна робота та 

співбесіди з 1274 суб’єктами господарювання. Кількість працівників, які не 

представили відповідні документи про своє працевлаштування належним 

чином – 159 осіб. У ході проведеної роботи додатково оформлено 227 

працівників, сума легалізованої заробітної плати – 1 362,0 тис. грн  
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Передано в Управління Держпраці в Івано-Франківській області 

інформацію по 10 суб’єктах господарювання, які не усунули порушення 

трудового законодавства для здійснення заходів у межах компетенції.  

Матеріали по 2 СГД направлено в ГУ ДПС в Івано-Франківській області – за 

здійснення господарської діяльності без реєстрації.  

Інспектори праці управління праці з початку цього року до 27.04.2021 р. 

(до набуття чинності Закону України від 04.03.2021 р. № 1320-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання 

надмірного тиску на суб’єктів господарювання”) проводили превентивні 

заходи, під час яких інформували роботодавців та їх працівників про найбільш 

ефективні способи додержання законодавства про працю, про неприпустимість 

допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, про 

відповідальність за порушення вимог трудового законодавства та інше.  

Ними проведена робота із суб’єктами господарювання, які здійснюють 

діяльність у сфері торгівлі, готельного бізнесу, в закладах ресторанного 

господарства та ін. Зокрема, така робота проведена у деяких селах, приєднаних 

до Івано-Франківської МТГ: с. Микитинці, с Хриплин, с. Радча, с. Угорники, . 

Всього було охоплено інформаційною кампанією 107 СГД, додатково 

оформлено 29 найманих працівників, сума легалізованої заробітної плати – 

174,0 тис. грн 

Аналізуючи інформацію ГУ ДПС в Івано-Франківській області можна 

зауважити, що незважаючи на карантинні обмеження кількість новоприйнятих 

працівників в Івано-Франківській міській територіальній громаді збільшується.  

Якщо подивитися на динаміку новоприйнятих працівників за 2021 рік то 

бачимо, що у червні, липні, серпні кількість новоприйнятих є більшою майже 

на тисячу осіб, ніж кількість новоприйнятих у січні-травні, що також свідчить 

про результати роботи, проведеної як працівниками управління праці, так і 

членами рейдової робочої групи з легалізації найманої праці та зайнятості 

населення. 

За січень-серпень цього року зареєстровано 95 колективних договорів, 

змін та доповнень, надано 133 рекомендації. Реєстр зареєстрованих 

колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо 

приведення договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх 

наявності) оприлюднюється на офіційному сайті міста Івано-Франківська. 

 

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ПЕРЕХІД НА 

АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ 

 

Упродовж січня-серпня 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 
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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 наступні проєкти: Капітальний 

ремонт (термомодернізація) будівель КНП «МКЛ №1 ІФ МР» , загальна 

вартість 19535,278 тис.грн; Нове будівництво корпусу ЗШС № 6 в мікрорайоні 

«Пасічна»  в м. Івано-Франківську, загальна вартість 57 061,244 тис грн; 

Реконструкція водогону від ВНС «Хриплин»  до Черніївських водоочисних споруд, 

загальна вартість 68332,098 тис.грн; Реконструкція спортивних споруд та 

майданчиків Братковецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів на вул. 

Шевченка, 89 в с.Братківці Івано-Франківської міської ради ТГ, загальна вартість 

22657,010 тис.грн; Реконструкція вул.Івасюка, з влаштуванням велодоріжки в 

м.Івано-Франківську; загальна вартість 143028,518 тис.грн; Будівництво 

резервуарів чистої води на ЧКВС, на Калуському шосе, на вул.Стуса, та 

вул.Целевича, загальна вартість 10924,21тис.грн 

Івано-Франківськ пройшов конкурсний відбір та став партнером 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 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 
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надане обладнання, необхідне для проведення енергомоніторингу будівель 

бюджетних закладів. 

Розроблено проєкти «Програми сталого енергетичного розвитку та 

клімату Івано-Франківської міської територіальної громади до 2030 року»  та 

«Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-

Франківської міської територіальної громади на 2021–2025 роки» . У 

друкованих ЗМІ опубліковано стратегічні екологічні 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 

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 01.09.2021 року розміщено 88 

новин. 

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, мобілізаційно-оборонної 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. 

Упродовж січня – серпня 2021 року 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 13 прийомів громадян з питань відключення від централізованого 

опалення та гарячого водопостачання. Взято участь у трьох прийомах міського 

голови. 

У рамках програми поетапного відключення (відокремлення) від 

централізованого опалення розроблено інформаційний буклет «9 кроків до 

індивідуального опалення», підготовлено 4 інформаційно-роз’яснювальні 

публікації у друкованих засобах масової інформації («Галичина», «Західний 

кур’єр», «Франківська газета», «Вперед» ). 

У лютому – травні 2021 року проведено інформування мешканців 41 

житлового будинку, які постачаються тепловою енергією від котельні на вул. 



73 

 

Індустріальній, 34 про від’єднання від існуючої централізованої системи 

опалення та переведення їх на опалення локальне газове, електричне через 

неможливість експлуатації котельні на вул. Індустріальній, 34. 

Протягом квітня – серпня 2021 року на чотирьох засіданнях постійно 

діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем 

(мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої 

води опрацьовано поквартирні заяви та протоколи зборів мешканців. 

Рішеннями виконавчого комітету надано дозволи на від’єднання від ЦО 47 

багатоквартирних будинків в цілому. З них 36 житлових будинків, що 

постачаються тепловою енергією від котельні на вул. Індустріальна, 34, в тому 

числі 18 житлових будинків напрямку «Арматурний завод», які відносяться до 

першої черги поетапного плану перепідключення/відключення споживачів 

теплової енергії від котельні на вул. Індустріальній, 34 до інших джерел 

теплопостачання ( рішення міської ради від 08.07.2021р. №236-11). Надано 

дозволи на відключення 95 окремих квартир багатоквартирних будників, 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. 

Профінансовано видатки комунальних підприємств за програмами на 

суму 27,5 млн грн (81% від запланованого). 

Подано заявку для участі у процесі відбору міст-партнерів USAID 

Проєкту енергетичної безпеки для надання технічної допомоги муніципальним 

стейкхолдерам у імплементації реформ, спрямованих на оптимізацію та 

розвиток інфраструктури теплопостачання. 

Станом на 01.09.2021 р. розглянуто і надано відповіді на 229 звернень 

громадян, на 12 депутатських звернень, на звернення установ, підприємств та 

організацій. Підготовлено та видано 12 довідок про дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря за зверненнями юридичних осіб. 

Розроблено 10 проєктів рішень виконавчого комітету, 3 рішення міської ради, 1 

розпорядження міського голови. 

 

ВІДДІЛ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ 

 

За звітний період працівниками відділу забезпечено реалізацію державної 

політики у сфері публічних закупівель, здійснено ряд заходів щодо проведення 

закупівель у відповідності до вимог 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-серпня 2021 року здійснено 75 закупівель, що були 

проведені різними типами процедур, такими як: закупівля без застосування 

електронної системи, спрощена/допорогова закупівля, переговорна процедура 

закупівлі та відкриті торги. 
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Окрім закупівель для потреб Департаменту економічного розвитку, 

екології та енергозбереження здійснювалась організація закупівель в рамках 

реалізації таких міжнародних проєктів. 

Проєкт «Назад до наших спільних коренів»  2SOFT/2.1/133 ROOTS, який 

виконується муніципалітетом міста Ботошані (Румунія) у партнерстві з 

Департаментом економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-

Франківської міської ради, 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. 

Бюджет для партнерів в Україні складає 356246 євро. В рамках проєкту 

буде створено інтерактивний музей зброї на території Палацу Потоцьких. В 

жовтні розпочнуться ремонтні роботи. 

Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів 

міжнародної технічної допомоги (станом на 01.07.2021р.): 

- Департаментом економічного розвитку, екології та енергозбереження 

Івано-Франківської міської ради: 43 661,62 євро; 

- ГО «Центр муніципального та регіонального розвитку – ресурсний 

центр»  витрачено: 53 300,00 євро. 

Проєкт «STEM освіта у професійних училищах та спеціалізованих 

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

економічного розвитку, екології та енергозбереження міської ради, 

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. Бюджет проєкту для Івано-Франківська  

- 160166 євро. 

Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів 

міжнародної технічної допомоги (станом на 01.07.2021р.): 

- Департаментом економічного розвитку, екології та енергозбереження 

Івано-Франківської міської ради: 1 507 661,71 грн; 

- ГО «Центр муніципального та регіонального розвитку – ресурсний 

центр»  витрачено: 2 115 120,00 грн 

Вищезгаданий проєкт знаходиться на стадії завершення реалізації. На 

даний час здійснено закупівлі по всіх закладах освіти, проведено завершальну 

прес-конференцію, готуються звіти для перевірки аудиторами. 

Проєкт «Створення комунікаційної єврорегіональної Платформи 

«ідеальних»  міст для переорієнтації туризму в Івано-Франківській області» . 

За звітний період Департаментом економічного розвитку, екології та 

енергозбереження Івано-Франківської міської ради здійснено співфінансування 

проєкту на суму 210 670,46грн 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА 

 

З метою залучення інвестицій, розвитку економіки територіальної 

громади, створення нових робочих місць, підвищення добробуту містян 

Департамент націлений на створення та облаштування в місті індустріального 

парку. Так званий, комунальний індустріальний парк планується розмістити на 

території Хриплинської інвестиційно-промислової, де наявні зони 

перспективних земельних ділянок, що належать до комунальної власності 

міської територіальної громади. Підготовлено відеоролик та презентаційні 

матеріали з інформацією про розташування земельних ділянок, загальні 

відомості, доступ до наявних інфраструктурних мереж (електропостачання, 

газопостачання, водопостачання та водовідведення) і етапи створення 

індустріального парку відповідно до нової редакції Закону України «Про 

індустріальні парки» .  

Для забезпечення інформування потенційних інвесторів та для 

презентації інвестиційного потенціалу громади функціонує веб-сайт 

Департаменту www.invest-if.com, на якому розміщена вся наявна інформація 

про індустріальний сектор, експортні поставки, локальний бізнес, а також гід 

інвестора. Ключовим елементом порталу є інвестиційна онлайн-карта м. Івано-

Франківська із зазначенням вільних виробничих площ, земельних ділянок, 

інвестиційних проєктів та їх детальним описом  українською та англійською 

мовами. 

Продовжується робота з налагодження співпраці та встановлення 

партнерських відносин з муніципалітетами Федеративної республіки 

Німеччини та співпраці з бізнесом Ізраїлю з метою реалізації спільних проєктів 

транскордонного співробітництва та залучення інвестицій. Також, проводились 

зустрічі з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ для 

налагодження ділових відносин та залучення коштів на розвиток територіальної 

громади.  

Розпочата робота над запровадженням системи «Розумне місто»  (Smart 

сity), періодично проводяться робочі зустрічі з розробниками програмного 

забезпечення для визначення завдань з виготовлення системи «Розумне місто»  

та наради зі структурними підрозділами міської ради щодо визначення переліку 

інформації, котру можна цифровізувати. 

Департамент постійно проводить промоцію інвестиційної привабливості 

та можливостей міста на міжнародних платформах. Так, Івано-Франківську 

міську раду приєднано до мережі Глобального договору ООН в Україні. 

Глобальний договір ООН містить десять принципів щодо захисту прав людини, 

охорони праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією, тому 

зобов`язання брати участь і взаємодіяти з Глобальним договором ООН 

сприятиме впровадженню проєктів сталого розвитку територіальної громади, 

які включатимуть екологічні, економічні, політичні та культурні аспекти 

стійкості регіону; підтримувати підприємства та інші зацікавлені організації, 
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які реалізують ініціативи зі сталого розвитку, що приносять користь місту та 

громаді. 

Для підтримки інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу 

Івано-Франківської міської територіальної громади, особливо в період COVID-

19 Департаментом розроблено Положення про проведення конкурсу підтримки 

інноваційного розвитку малого та середнього підприємництва у Івано-

Франківській міській територіальній громаді. Даним положенням передбачено 

надання разової фінансової допомоги переможцям конкурсу, проєкти яких 

відповідають вимогам конкурсу за напрямками: інноваційні послуги, 

маркетингові послуги та  консалтингові.  

Проводиться постійний моніторинг сайтів, які надають інформацію про 

додаткові можливості ведення бізнесу в Україні, про конкурентні переваги та 

інвестиційні можливості, перспективні галузі вкладання інвестицій, про 

існуюче законодавство, що сприяє веденню бізнесу, тощо та поширює дану 

інформацію на своїх сторінках в інтернетресурсах: «Фейсбук», http://invest-

if.com/.  

 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Щоденно проводиться робота щодо створення нових проєктних ідей,  

написання заявок для участі у грантових конкурсах та реалізації проєктів, які 

вже отримали фінансування. Для цього управління проєктної діяльності 

Департаменту співпрацює з експертами та фахівцями різних галузей та 

міжнародними партнерами з багатьох європейських країн. Протягом звітного 

періоду проводилась робота над наступними проєктами: 

В рамках реалізації проєкту «Управління і використання міських лісів 

як природної спадщини в містах Дунайського регіону» : 

- встановлено три оглядові майданчики і рекреація для дітей та 

велосипедистів; 

- прокладено вело-маршрут. 

- проведено воркшопи: художній воркшоп, воркшоп з основ 

трейлранінгу, воркшоп із ознайомлення з Кодексом поведінки в лісі та 

місцевою екосистемою, воркшоп зі спортивного орієнтування.  

- відбулося ряд публічних презентацій щодо інтеграційного розвитку 

багатофункціонального плану управління приміським лісом. 

Завдяки реалізації проєкту в місті з’явилась нові локації зі зручною 

інфраструктурою для організації та проведення активного відпочинку на 

Вовчинецькому пагорбі. Це місце вже давно облюбували мешканці та гості 

міста і навколишніх сіл. Тому наповнити їх цікавими та функціональними 

елементами була одна із задач проєкту. З вже готових локацій відкривається 

чудовий краєвид на наше місто, а в ясну погоду можна побачити 8 вершин 

Карпатських гір. 

http://invest-if.com/
http://invest-if.com/
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Проєкт «Управління і використання міських лісів як природної 

спадщини в містах Дунайського регіону»  впроваджується в рамках 

Дунайської Транснаціональної Програми, що фінансується з фондів ЄС 

(ЄФРР, ІПВ та ЄІС).  

Продовжено реалізацію проєкту «Назад до наших спільних коренів»  в 

рамках Програми транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-

2020. За звітний період було проведено ряд зустрічей зі стейкхолдерами для 

вдосконалення концепції Музею зброї та міжнародну конференцію з 

представлення проміжних результатів виконання активностей. Під час 

реалізації проєкту будуть проведені роботи з облаштування Музею на території 

Палацу Потоцьких. Музей буде інтерактивним, наповнений спеціально 

розробленим програмним забезпеченням і сенсорними дошками. 

Розпочато реалізацію проєкту «Дослідження та збереження єврейської 

культурної спадщини на прикордонній території»  в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

2014-2020. Працівниками управління підготовлено пакет документів для 

здійснення реєстрації проєкту, підписання грантового контракту, проведено 

стартову прес-конференцію, ряд зустрічей проєктної команди та воркшопи, 

участь у яких взяли історики, краєзнавці, екскурсоводи, представники 

єврейської общини та туризму.  Проєкт «Дослідження та збереження єврейської 

культурної спадщини на прикордонній території»  передбачає встановлення  

зовнішньої підсвітки на фасаді синагоги в місті Івано-Франківську, проведення 

робіт з ремонту та відновлення системи водовідведення, розробку туристичного 

маршруту та встановлення пам’ятних дошок на створеному туристичному 

маршруті. 

Розпочато впровадження проєкту «Альтернативні терапії в Марамуреші 

та Івано-Франківську»  в рамках  Програми транскордонного співробітництва 

Румунія-Україна 2014-2020. Управлінням було підготовлено пакет документів 

для реєстрації проєкту, підписання грантового контракту, проведено стартову 

прес-конференцію та взято участь у робочій зустрічі з партнерами проєкту (м. 

Марамуреш, Румунія).  Інфраструктурна частина проєкту полягає в 

реконструкції відділення альтернативної терапії Івано-Франківської дитячої 

клінічної лікарні (що складається з трьох медичних кабінетів, великого 

спортивного залу для кінезітерапії та вхідного фоє) та забезпечення його 

спеціальним обладнанням. 

Розпочато впровадження проєкту «Безпечне майбутнє»  в рамках  

Програми транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-2020. 

Управлінням було підготовлено пакет документів для реєстрації проєкту, 

підписання грантового контракту, проведено стартову прес-конференцію та 

взято участь у робочій зустрічі з партнерами проєкту (смт. Солотвино, 

Закарпатська обл.).  Інфраструктурна частина проєкту полягає в створенні Дата-

центру, який складатиметься з наступних секторів: серверна частина (місце 

розташування серверів для аналізу та обробки даних), центр оперативного 

реагування (будуть встановлені робочі місця для диспетчерів служб, задіяних в 
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роботі Дата-центру) та приміщення з бек-апами (для зберігання інформації). До 

Дата-центру буде під’єднано відеокамери, встановлені на території Івано-

Франківської міської територіальної громади. 

Продовжено реалізацію проєкту «STEM-освіта у професійних училищах 

та спеціалізованих школах» . У рамках проєкту було проведено курси з 

підвищення кваліфікації для педагогічних працівників ВПУ - викладачі з Івано-

Франкіська, а також Румунії (міста Сейні та Сігету Мармацієй, які долучилися 

онлайн через платформу Cisco Webex), отримали досвід використання сучасних 

інструментів для дистанційного навчання студентів різних вікових груп. Проєкт 

спрямований на розвиток професійно-технічної освіти шляхом створення 

системи постійного діалогу професійно-технічних та спеціалізованих шкіл з 

бізнесом та органами місцевого самоврядування, налагодженню стійкого 

співробітництва між професійно-спеціалізованими школами/училищами та 

встановленню та використанню нового обладнання, придбаного в рамках 

проєкту. 

Завдяки реалізації проєкту професійно-технічні училища міста поповнили 

свою матеріально-технічну базу сучасним і професійним обладнанням. Це 

дозволить їхнім студентам підвищити технічну обізнаність та стати більш 

конкурентоздатними. 

Для Вищого професійного училища №13 закуплено обладнання на суму 

18,604 євро: випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати; зварювальне 

обладнання; електротехнічне обладнання; причепи та напівпричепи. 

Для Вищого професійного училища №21 - на суму 29,430 євро: 

металообробні верстати, а саме - гідравлічний прес; токарно-гвинторізний 

верстат; піскоструйний апарат; листогибочний ручний верстат, та інше. 

Для Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею - на 

загальну суму 29,901 євро: робоче місце оператора верстатів з ЧПК з верстатом 

ЧПК; електромеханічні ручні інструменти; верстати для свердління, 

розточування чи фрезерування.  

Зокрема, в рамках даного проєкту відбулися серії навчальних курсів з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВПУ Івано-Франківська та 

ВПУ Румунії, чиї викладачі брали участь у навчанні онлайн (Вища 

технологічна школа м. Сігету Мармацієй; Педагогічна гімназія ім. Тараса 

Шевченка м. Сігету Мармацієй; Технологічна та сільськогосподарська вища 

школа ім. Алексіу Берінде, м. Сейні). 

Важливою складовою проєкту стала співпраця між представниками 

бізнесу та викладачами професійно-технічних училищ шляхом проведення 

воркшопу  на тему «Залучення бізнес-сектора до професійної-технічної освіти»  

та робочих зустрічей. Такі події поглиблюють співпрацю і дозволяють готувати 
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студентів у відповідності до запитів місцевого бізнесу, що значно покращить 

ситуацію із працевлаштуванням. 

Розпочато реалізацію проєкту «Розбудова екосистеми інновацій Івано-

Франківська»  - підписано угоду з Міністерством розвитку громад та територій 

України. Проєкт впроваджується в рамках Програми підтримки секторальної 

політики - Підтримки регіональної політики України. Мета проєкту -  

підвищити конкурентоспроможність локальної економіки через створення умов 

для підсилення інноваційної діяльності (продуктів, процесів, сервісів) та 

створення «точок зростання”, «точок впливу» інновацій на бізнес-середовище 

Івано-Франківська. Основні заходи: впровадити інтегровану міську систему 

моніторингу інновацій за зразком ЄС; затвердити дорожню карту розвитку 

інноваційної екосистеми Івано-Франківська; створити платформу фінансування 

інноваційних стартапів та бізнесів; запустити відкриту майстерню найбільшого 

інноваційного центру Західної України «Промприлад.Реновація”; розробити та 

впровадити навчальні програми для учасників екосистеми на базі інноваційного 

центру «Промприлад.Реновація”. 

Взято участь у співорганізації Ярмарку міжнародних проєктів, на якому 

успішно представлено 5 проєктів управління: «ALTHERA- Альтернативні 

терапії в Марамуреші та Івано-Франківську»  Спільної операційної програми 

Румунія-Україна 2014-2020, «Безпечне майбутнє»  (SF) Спільної Опреаційної 

програми Румунія-Україна 2014-2020, «Управління і використання міських 

лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону»  (URBforDAN), 

«Назад до наших спільних коренів»  (ROOTS) та «STEM-освіта у професійних 

училищах та спеціалізованих школах» . 

Проведено бізнес-сніданки за участю міського голови: 

- з представниками крафтових виробництв; 

- з керівниками танцювальних шкіл та студій; 

- з керівниками квіткових крамниць та флористичних майстерень. 

Захід відбувається з метою налагодження ефективної взаємодії, 

заснованої на моделі влада-бізнес-громада.  

За 8 місяців 2021 року залучено 32 млн.грн на реалізацію міжнародних 

проєктів. 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ 

 

В умовах карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням епідемії 

коронавірусу, працівниками Департаменту інвестиційної політики, проєктів, 

міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської 

ради постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо прав та обов’язків 
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громадян України при перетині кордонів з країнами ЄС за правилами 

безвізового режиму. 

На офіційному сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради та на сторінках  структурних підрозділів виконавчого комітету міської 

ради у соцмережі «Фейсбук» протягом звітного періоду висвітлювалась 

інформація щодо євроінтеграційної діяльності міста.   

 З метою пропагування знань про Європу, за сприяння міської влади 11-

16 травня було організовано ряд культурно-просвітницьких заходів 

присвячених відзначенню Дня Європи в Україні на базі культурних та освітніх 

закладів Івано-Франківської територіальної громади. А саме: у палаці 

Потоцьких відбувся євробрейн-ринг серед школярів. Учасники мали змогу 

ознайомитись із структурою та історією Європейського Союзу та поглибити 

свої знання про європейські традиції; на площі Ринок, спільно зі службою у 

справах дітей Івано-Франківської міської ради, організовано захід «Малюнок на 

асфальті «Європа у дитячих долоньках», під час якого діти з прийомних сімей 

малювали прапори країн Євросоюзу та слухали цікаві факти про Європу; в 

Івано-Франківській обласній філармонії ім.Ірини Маланюк, з ініціативи 

Угорського культурно-освітнього центру і Генерального консульства 

Угорщини в місті Ужгород відбувся концерт академічного камерного хору 

«Кантус», участь в якому взяла делегація з Генконсульства на чолі з Першим 

заступником Генерального консула п. Куті Ласло; у Парку культури та 

відпочинку ім. Т.Шевченка відбувся Святковий концерт «В Європу з Україною 

в серці»; на території колишнього Палацу Потоцьких, просто неба відбувся 

показ популярних кінофільмів «Європейські шедеври кінематографії» . 

Надано розширений звіт про євроінтеграційну діяльність Івано-

Франківської територіальної громади за період 2020-2021 років для керівництва 

секції Призу Європи Секретаріату Комітету з соціальних питань, охорони 

здоров'я та сталого розвитку ПАРЄ з метою ознайомлення з 

євроінтеграційними досягненнями міста у період пандемії коронавірусу. 

Проводиться підготовча робота з організації засідання Президії Генеральної 

Асамблеї Асоціації,  міст, нагороджених Призом Європи, молодіжного форуму 

та конференції мерів на тему: «Енергоефективність з точки зору сталого 

розвитку місцевого самоврядування»  у вересні ц.р. в м. Івано-Франківську. 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

Івано-Франківськ має документально оформлені зв’язки з 25 органами 

місцевого самоврядування за кордоном. В напрямку розширення міжнародної 

співпраці продовжується робота з налагодження партнерства з містом Ботошані 
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(Румунія) та містом Пряшів (Словаччина). Надіслано ініціативного листа у 

Посольство Федеративної Республіки Німеччини для сприяння у налагодженні 

партнерської співпраці Івано-Франківська з містами у Німеччині. 

В рамках продовження співпраці з порідненими містами у сфері 

культури, забезпечено участь хорових колективів з-за кордону у Міжнародному 

Різдвяному онлайн-фестивалі «Коляда на Майзлях», участь в якому взяли 

колективи з Польщі, Німеччини, Бразилії, Ізраїлю, США та Канади. 

Представники партнерських міст за кордоном підтримали ініціативу 

проведення Шевченківських читань в Івано-Франківську та надіслали 

відеозаписи з декламуванням відомих творів Кобзаря на іноземних мовах. До 

заходу долучились представники Любліна та Рибніка (Польща), Лісабону 

(Португалія), Стрешенського району (Молдова), Тель-Авіва (Ізраїль), Тракаю 

(Литва), Бая Маре (Румунія) та Руставі (Грузія). 

З метою виконання партнерських угод та продовження співпраці з 

партнерськими містами за кордоном в умовах карантину налагоджено 

комунікацію шляхом використання інтернет-ресурсів.  З нагоди відзначення 

756-ї річниці міста Єлгави, 24 травня відбулась онлайн-зустріч Президента 

міста Єлгава з представниками партнерських міст за кордоном під час якого 

учасники мали змогу обговорити поточну ситуацію в містах та привітати 

мешканців міста зі святом. Крім того, з ініціативи Посольства України в Латвії 

підготовлено проєкт нової угоди про співпрацю між Івано-Франківською 

територіальною громадою та містом Єлгава. 

З метою розширення контактів та обміну досвідом у сфері освіти та 

підприємництва, зокрема на рівні професійно-технічних навчальних закладів з 

партнерським містом Єлгава (Латвія), надіслано пропозиції від Вищого 

художнього професійного училища №3 м. Івано-Франківська та Центру 

професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська для налагодження 

співпраці з аналогічними навчальними закладами та профільними 

підприємствами міста Єлгава. Надано пропозиції промислових підприємств 

Івано-Франківська, які зацікавлені в експорті продукції до країн Прибалтики. 

Підготовлено та надано пропозиції до календаря міжнародної співпраці, 

які планує здійснити у 2021 році самоврядування м.Наньнін (Китай). Також, 

надано оновлену інформацію про Івано-Франківську територіальну громаду та 

промоційне відео Івано-Франківська з метою поширення знань про місто у 

КНР. Забезпечено участь Івано-Франківського товаровиробника, зокрема, ТзОВ 

«Лігос»  у 18-тій виставці China-ASEAN, що відбувалась в Наньніні 10 - 13 

вересня 2021р. Для участі у виставці надіслано зразки продукції в асортименті 

(круасани), яку виробляє згадане підприємство. 
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Представники Департаменту взяли участь у п'ятиденному проєкті 

«Україна-Китай: зводячи мости», який відбувся у Харкові. В рамках проєкту 

організатори проводили лекційно-практичні курси за темами, присвяченими 

історичним і культурним зв'язкам між Україною та КНР, адміністративній 

культурі та діловому етикету в сучасному Китаї. Учасники занять дізналися про 

особливості переговорів з китайськими партнерами, формування складу 

делегації для поїздки до КНР та ін. 

Спільно з Департаментом освіти та науки організовано акцію «Обмін 

Великодніми традиціями» .  Наші міста партнери з Польщі, Угорщини та Латвії 

поділилися інформацією про традиції святкування Великодня у своїх  містах, 

натомість Івано-Франківські школярі підготували відео-сюжети про наші 

традиції на польській мові. 

Забезпечено переклад відеопривітань від партнерських міст за кордоном з 

нагоди Дня міста Івано-Франківська та до 30-ліття  Дня незалежності України. 

Протягом звітного періоду проводилась робота з перекладу з/на польську та 

англійську мови необхідної кореспонденції з партнерських міст за кордоном та 

міжнародних неурядових організацій для представлення керівництву міста. 

19 травня 2021 року організовано зустріч міського голови Івано-

Франківська з делегацією представників муніципалітету та жандармерії  округу 

Сату-Маре у Румунії, які перебували в Івано-Франківську з метою участі у 

спільних практичних навчаннях у рамках транскордонного співробітництва 

Національної гвардії України та Жандармерії Румунії. 

За сприяння Посольства України в Латвії організовано онлайн-зустріч 

керівництва міста з Президентом партнерського міста Єлгава у Латвії. Крім 

того, організовано онлайн-зустріч міського голови з Посольством України в 

Державі Ізраїль під час якої обговорювались питання перспектив співпраці між 

Івано-Франківськом та Ізраїльськими містами у сферах культури та медицини, а 

також легкої та важкої промисловості, будівництва та інфраструктури. 

За участю Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Хорватія в 

Україні 18 лютого відбулась церемонія відкриття Почесного Консульства 

Хорватії в Україні. 

За сприяння Генерального консульства України в Любліні (Республіка 

Польща) 23-29 серпня 2021 року в рамках Акції «Дні добросусідства»  

організовано поїздку групи молоді з Івано-Франківська до гміни  Ульгувек, 

метою якої є проведення відновлювальних та впорядковувальних робіт біля 

колишніх греко-католицьких церков та на кладовищах, що знаходяться на 

території українсько-польського прикордоння, зокрема в Люблінському 

воєводстві. Налагоджено співпрацю з війтом гміни Ульгувек щодо 
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забезпечення належних умов проживання та харчування для волонтерської 

групи молоді на території гміни.  

Забезпечено участь представників Івано-Франківської міської ради в 

урочистих заходах у Стрешенському Районі Республіки Молдова з нагоди 30-ї 

річниці Незалежності.  

Організовано участь делегації представників Івано-Франківської міської 

ради у конференції Smart living, яка проводилась 6-8 вересня у партнерському 

місті Жешові (Польща) з презентацією інноваційних інфраструктурних рішень, 

які використовуються у місті Івано-Франківськ в згаданій сфері. Під час 

перебування у Жешові відбулись зустрічі учасників делегації з представниками 

сфер культури та бізнесу, а також організовано поїздки до Підкарпатського 

регіону для ознайомлення з передовим досвідом партнерів у Польщі. 

Організовано зустрічі представників виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради з офіційними особами  іноземних дипломатичних 

установ в Україні та делегаціями неурядових міжнародних організацій, а саме: з 

Надзвичайним та Повноважним Послом Великої Британії в Україні, 

Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні, з Аташе Посольства 

Франції в Україні з культурних питань, координатором діяльності мереж ГО 

Альянс Франсез в Україні, з Генеральним консулом та делегацією 

Генконсульства Чеської Республіки у Львові, представниками  німецької 

компанії PAS в Україні, з віце-президентом Альбертсько-української торгової 

палати в Едмонтоні (Канада), з Президентом Фонду ООН Цілі Сталого 

Розвитку в Україні та з представниками компанії Brockhausen Engineering 

GmbH (Федеративна Республіка Німеччини). Зустрічі іноземних делегацій з 

керівництвом виконавчого комітету міської ради проводились з метою 

обговорення інвестиційних пропозицій та перспектив реалізації спільних 

проєктів. Учасникам іноземних делегацій надавався перекладацький супровід, 

проводились пізнавальні екскурсії містом та надавалася промоційна продукція.  

12 травня, за участю делегації з Генерального консульства Чеської 

Республіки у Львові, в Івано-Франківському обласному Краєзнавчому музеї 

відбулось відкриття виставки «Гавел.Коротко» . Виставка  присвячена 

колишньому президенту Чехії та Чехословаччини, видатному політику і 

громадському діячеві, дисиденту, драматургу та есеїсту Вацлаву Гавелу. Крім 

того, з ініціативи Угорського культурно-освітнього центру та за сприяння 

Івано-Франківської міської ради, 31 травня в  приміщенні Художнього Музею 

відбулося відкриття виставки робіт художника угорського походження Стефана 

Арпада Мадяра за участю делегації з Посольства Угорщини в Україні та 

Почесного консульства Угорщини в Івано-Франківську. 
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З метою ознайомлення мешканців міста з традиціями французької 

культури, з ініціативи ГО «Парі-ІФ»  в Івано-Франківську, за підтримки 

Посольства Франції в Україні, Івано-Франківської міської ради та Університету 

Короля Данила організовано «День Франції в УКД» . Також, з метою 

популяризації та заохочення до вивчення французької мови серед учнівської 

молоді Івано-Франківської територіальної громади організовано конкурс в 

рамках акції «Франкофонія»  під час якого школярі декламували відомі вірші 

Т.Г.Шевченка французькою мовою. 

За сприяння Посольства Франції в Україні та ГО «Парі-ІФ»  відбувся 

фестиваль «Французька весна в Україні», в рамках якого організовано  концерт 

зірки світової класичної музики, французького піаніста  Максима Зеккіні в 

Івано-Франківській обласній філармонії ім. Ірини Маланюк та відкриття 

фотовиставки митців Івано-Франківської обласної організації Національної 

спілки фотохудожників України - Тетяни Павлик та Ростислава Кондрата під 

назвою «Місто, що дарує крила»  у Палаці Потоцьких. 

 

ТУРИЗМ ТА ПРОМОЦІЯ 

 

Незважаючи на несприятливу епідеміологічну ситуацію в регіоні 

надходження до міського бюджету від туристичного збору зросли. За період 

січня-серпня 2021 року до бюджету Івано-Франківської міської територіальної 

громади надійшло  933,6 тис.грн податку від сплати туристичного збору, що 

становить 135,3 % до плану. 

 За 8 місяців 2021 року в місті відбувся міжнародний різдвяний фестиваль 

«Коляда на Майзлях», міжнародний танцювальний фестиваль «Фест», 

фестиваль «Французька весна», мистецькі заходи присвячені святкуванню Дня 

міста, мистецький захід «Нічне кування», заходи до Дня Європи в Україні, до 

Дня Конституції України,  всеукраїнський ягідний фестиваль «ZAHID berry 

fest», мистецький вуличний фестиваль «Квадрат Курбаса», фестиваль-ярмарок 

«Меди Прикарпаття 2021», фестиваль «ЛРЗ-ФЕСТ»  та заходи до Дня 

Незалежності. 

Для комфорту туристів у місті доступні мобільні додатки для смартфонів 

і планшетів «Івано-Франківськ для туристів», «Відвідай Івано-Франківськ» . 

Також, був створений діджитал гід «Stanislav», який працює на платформі 

Telegram. Мобільні додатки дозволяють самостійно ознайомитись з історією 

міста, прокладати маршрути, містять фото пам’яток архітектури та аудіогіди, 

важливі номери телефонів, заклади розміщення та харчування, культурні 

центри, лікарні, банки тощо.                

З метою налагодження взаємодії органів виконавчої влади, бізнесу і 

громадськості при міському голові створена Рада з питань підтримки та 

розвитку туризму в Івано-Франківській міській територіальній громаді, 
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засідання якої відбуваються щоквартально. За 8 місяців 2021 року відбулось 

п’ять засідань туристичної ради, з яких 1 – онлайн та 4 – оффлайн зустрічі. 

Також, було обрано нового голову туристичної ради та заступника.  

Для покращення туристичної інфраструктури в Івано-Франківській 

міській територіальній громаді завершилось облагородження відпочинкових 

зон на Вовчинецьких пагорбах, реалізовувався проєкт в рамках Дунайської 

транснаціональної програми, що фінансується з фондів ЄС. Розпочалися роботи 

з облаштування Музею зброї в КП «ПІК «Палац»  в рамках реалізації проєкту 

«Roots назад до спільних коренів» . Також було проведено ряд робочих 

зустрічей щодо створення єдиної концепції туристичної навігації в м.Івано-

Франківську, яка буде презентована у вересні цього року. 

З метою обміну досвідом та ознайомлення з перспективами розвитку 

внутрішнього туризму в містах України організовано робочі поїздки 

представників Департаменту до міста Луцьк та міста Вінниці. Під час робочої 

поїздки представники управління міжнародних зв’язків, туризму та промоції 

ознайомились зі структурою та обов’язками управління туризму та промоції 

Луцька та Департаменту маркетингу міста та туризму Вінниці, проєктами та 

досвідом співпраці з музеями, гідами і представниками сфери гостинності.  

Також, 22-24 серпня цього року представники управління міжнародних 

зв’язків, туризму та промоції взяли участь у фестивалі «МандруйУкраїною»  - 

першого фестивалю-ярмарку, що об’єднує всі регіони України в одній локації. 

Протягом трьох днів усі відвідувачі фестивалю мали змогу дізнатись більше 

про Івано-Франківськ та отримати всю необхідну інформацію для планування 

поїздки. Фестиваль був приурочений до 30-ї річниці Незалежності України та 

організований Державним агентством розвитку туризму України за підтримки 

Міністерства культури та інформаційної політики України, всеукраїнської 

спілки VISIT Ukraine та Global Talent Ukraine.  

Участь у таких заходах та зустрічах дає можливість розвинути 

співробітництво з іншими містами України, збільшити внутрішні туристичні 

потоки, розробити нові туристичні продукти, перейняти досвід та втілити кращі 

напрацювання в Івано-Франківську.  

Продовжується робота над наповненням та просуванням туристичного 

сайту Івано-Франківська, який став надійним інтернет-ресурсом як для 

внутрішнього, так і для зовнішнього туриста. Забезпечується просування 

туристичного сторінки міста на інтернет-ресурсі «Фейсбук» . 

За 8 місяців 2021 року відвідуваність туристичного сайту зросла в 4 рази, 

а кількість підписників «Фейсбук» сторінки «Visit.Frankivsk»  на 25%. 

Промоція туристичного потенціалу активно відбувається завдяки 

співпраці з українськими медіа-ресурсами. Зокрема, Туристичний портал 

України UA.IGotoWorld.com  представив покроковий маршрут по Івано-

Франківську: «Місто за вікенд»  (http://bit.ly/391BdpR). Журналісти шоу «Ранок 

з Україною»  Телеканалу Україна у квітні 2021 р. відзняли 4 сюжети про 

відпочинок у Івано-Франківську. Кожного дня глядачі мали змогу побачити 

різні локації, які варто відвідати подорожуючи містом.  
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Також відомий туристичний портал TourDeUkraine зняв відеосюжет про 

відпочинок на Івано-Франківщині, в якому згадується й наше місто Івано-

Франківськ.   

Щоб підвищити зацікавлення мешканцями історією міста, спільно з 

управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 

інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації 28 квітня 2021 р. 

розпочато IX-й сезон щонедільних безкоштовних тематичних екскурсій в Івано-

Франківську, які проводять відомі місцеві екскурсоводи та краєзнавці. Сезон 

триватиме до середини жовтня цього року.  

З метою популяризації міста Івано-Франківська на всеукраїнському рівні 

та за кордоном видали туристичний бізнес-каталог міської територіальної 

громади, в якому розміщена інформація про наявну туристичну 

інфраструктуру, тимчасові заклади розміщення, туристичні фірми та місцевих 

гідів. Також була видана мапа муралів нашого міста.  Продовжується робота 

над підготовкою туристичної літератури до друку,  а саме  «Абетка Франика» . 

Постійно відбувається оновлення інформаційного промоконтенту на інтернет-

ресурсах міста.  

В рамках реалізації маркетингової стратегії міста забезпечено 

виготовлення промоційно-сувенірної продукції з використанням бренду Івано-

Франківська (паперові презентаційні пакети, чашки, набори екочаїв, меди, 

світшоти, та ін.). 

Промоційні матеріали та туристична література про місто 

розповсюджувалась у туристично-інвестиційному центрі, готелях міста, 

надавалася туристичним фірмам та іноземним делегаціям. 

За сприяння Департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та промоцій міста підписані Меморандуми про співпрацю між 

виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та ТОВ 

«Промприлад.Холдинг», Івано-Франківським національним технічним 

університетом нафти і газу, виконавчим комітетом Берегівської міської ради. 

Підписання меморандумів спрямоване на об’єднання представників місцевого 

самоврядування, бізнесу та наукового товариства задля сприяння розвитку 

проєктів у сфері залучення інвестицій, що матиме значний позитивний вплив на 

сталий розвиток нашої громади, зокрема, у таких сферах як креативні індустрії, 

неформальна освіта, сучасне мистецтво та урбаністика. Спільна координація та 

співпраця між сторонами також покращать розвиток туристичної сфери громади, 

нової економіки та інших сфер суспільного життя. 

Для підвищення впізнаваності, припливу відвідувачів, інвесторів і 

туристів на замовлення Департаменту розроблено новий інвестиційний 

вебсайті http://invest-if.com/, який наповнений корисною та доступною для 

кожної категорії населення інформацією, динамічний, постійно оновлюється 

та регулярно публікуються актуальні новини (58 публікацій). Крім сайту, 

популярністю користується сторінка Департаменту у мережі «Фейсбук», 

кількість читачів сягає понад 9000 тис. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В Івано-Франківській міській територіальній громаді функціонує 44 ЗДО 

(39 – комунальних, 1 –  відомчий, 4 – приватних), 2 початкові школи з 

дошкільними відділеннями (комунальної форми власності), 1 навчально-

реабілітаційний центр з дошкільними групами та 2 приватні навчально-виховні 

комплекси. З початку 2021р. до мережі закладів дошкільної освіти ввійшли 2 

заклади дошкільної освіти, які відвідує 232 дітей: Тисменичанський заклад 

дошкільної освіти «Їжачок»  (6 груп, 121 дитина) та Радчанський заклад 

дошкільної освіти «Червона шапочка»  (5 груп, 111 дітей).  

Реалізується план розширення мережі закладів дошкільної освіти на 2021-

2022н.р. Відкрито  ЗДО № 37 «Джерельце»  (6 груп, 115 місць), містечко 

«Липки». Шляхом реорганізації збільшено мережу двох груп для дітей із 

загальним розвитком  у ЗДО № 6 «Колобок». 

Здійснюється підготовча робота щодо відкриття ЗДО №21 (вул. 

Хоткевича, 10а) «Подоляночка» . Заклад розрахований на 7 груп, 130 місць.  

Збільшується мережа приватних закладів: ПЗДО (ясла-садок) «Телесик»  

УГКЦ (5 груп), ПЗДО (ясла-садок) «Смартік»  (4 групи), ПЗДО (ясла-садок) «Зе 

інгліш скул»  (3 групи).  

Охоплення дітей закладами дошкільної освіти порівняно з минулим 

роком зросло з  10020 до 10262,  а відсоток охоплення дітей від 3 до 6- з 97% до 

98%, дітей старшого дошкільного віку – 99%.   На 100 місцях виховується 145 

дітей. 

Продовжується поетапне впровадження інклюзивної освіти у закладах 

дошкільної освіти: у 27 закладах  відкрито 81 інклюзивну групу. Облаштовано 

ресурсні кімнати для корекційної роботи  (ДНЗ № 10 «Катруся», № 12 

«Струмочок”, № 16 «Сонечко”, № 23 «Дударик», № 25 «Янголятко”). 

Заклади дошкільної освіти удосконалюють предметно-ігрове середовище 

для вихованців. У ЗДО № 32 «Солов’ятко» облаштовано «Творчу майстерню» 

для розвитку пізнавальної та творчої діяльності дошкільнят. 

Здійснюється комплексна модернізація приміщень закладів дошкільної 

освіти за програмою підвищення енергоефективності в будівлях навчальних 

закладів НЕФКО. В цілому за останні роки уже модернізовано 18 дошкільних 

закладів та НРЦ. У цьому році модернізовано ДНЗ №19 «Троянда»  та ДНЗ № 

30 «Ластівка» . 

Щорічно покращується матеріально-технічна та навчально-методична 

база закладів дошкільної освіти. Нещодавно відбулося урочисте відкриття 

басейну в ДНЗ №28 «Квітка Карпат»  (після капітального ремонту). Басейн 

відремонтовано за кошти місцевого бюджету.  

Також за бюджетні кошти відремонтовано пральню ДНЗ № 11 

«Пізнайко”та поновлено в ній обладнання, укомплектовано новими меблями 

групове приміщення у ЗДО № 26 «Барвінок”. У ЗДО № 25 «Янголятко» 

облаштовано фізкультурний майданчик для вихованців. 
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Заклади дошкільної освіти беруть активну участь у конкурсах з метою 

зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази. У номінації 

«Проєкти громадських та благодійних організацій»  переможцями стали 15 

благодійних фондів ЗДО№ 4, 6, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 33, ПШ 

«Пасічнянська». 

Переможцями програми «Бюджет участі»  стали 3 заклади дошкільної 

освіти (ДНЗ № 1 «Калинонька»  - проєкт «Сучасний рекреаційний простір в 

ЗДО №1 «Калинонька»  (поточний ремонт фоє та зимового саду)«,  ДНЗ № 3 

«Бджілка»  - проєкт  «Сучасні ігрові пісочниці ЗДО № 3 «Бджілка», 

Тисменичанський ЗДО «Їжачок» - проєкт «Сучасно, смачно, безпечно - 

модернізація харчоблоку Тисменичанського ЗДО «Їжачок» . 

 

ЗАКЛАДИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

У зв’язку з об’єднанням та збільшенням Івано-Франківської міської 

територіальної громади функціонує 54 заклади загальної середньої освіти, де у 

1272-ох класах навчається  34 146 учнів. У тому числі: 5 приватних шкіл (49 

класів, 831 учень), спеціальна школа  для дітей з особливими освітніми  

потребами (20 класів, 143 учні). 

У порівнянні з попереднім навчальним роком фактична мережа закладів 

загальної середньої освіти зросла на 17 класів  (949 учнів). Кількість здобувачів 

освіти початкової школи  сягнула 14 844  учнів, що є найвищим показником за 

останні 20 років. 

Найбільше першокласників (198) навчається у Ліцеї №25 . 

У 2021-2022 н.р. кількість закладів, у яких навчається понад 1000 учнів, 

зросла до 13: Ліцей №23 ім.Р.Гурика, ліцеї №1, 5, 10,11, 15, 18, 20,21, 22, 24, 25, 

Ліцей ім.В. Чорновола.                   

Найбільшою за кількістю учнів є Ліцей № 23 ім.Р.Гурика (56 класів, 

1772учні). 

Двозмінне навчання організовано на базі 17 ЗЗСО. 

 Змінено тип та назву  Навчально-реабілітаційного центру на спеціальну 

школу, в якій  навчається 143 дитини, більшість  з яких мають змогу навчатися 

за освітніми програмами закладів загальної середньої освіти та отримувати 

документ про освіту.  

Ліцею №21 Івано-Франківської міської ради рішенням міської ради 

присвоєно ім'я Євгена Коновальця. 

Відкрито інклюзивні класи для 245-ти дітей із особливими освітніми 

потребами та введено 218 ставок асистента вчителя. 

Крім того, відкрито 22 інклюзивні групи подовженого дня для 30-ти дітей 

з особливими освітніми потребами та введено 22 ставки асистента вихователя 

ГПД. 

У трьох  закладах загальної середньої освіти (ліцеї  № 1, 10, 17) створено 

ресурсні кімнати. 

https://bu.mvk.if.ua/projects/157
https://bu.mvk.if.ua/projects/157
https://bu.mvk.if.ua/projects/88
https://bu.mvk.if.ua/projects/88
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З метою забезпечення прозорості, відкритості, запровадження єдиного 

підходу до зарахування дітей до перших класів закладів загальної середньої 

освіти Івано-Франківської міської територіальної громади з 01.03.2021 року 

запроваджено електронну реєстрацію дітей до 1-х класів закладів ЗЗСО Івано-

Франківської МТГ з використанням технологій блокчейн. 

Впродовж 2021 року проводилася спільна робота Департаменту освіти та 

науки та комунального підприємства «ЕлектроАвтотранс»  щодо обліку 

учнівських персоніфікованих карток «Галка»  та було здійснено видачу  4398 

карток для учнів ЗЗСО. 

З 1 вересня 2021 року 552 перших-четвертих класів та 2 п’ятих пілотних 

класи (ліцей № 2) розпочали роботу за новим Державним стандартом, 

програмою Нової української школи. 

Вчителі початкових класів Початкової школи № 26 Тетяна Бурцева, Аліса 

Павлюк (втретє), Ліцею № 7 Леся Павлюк (вдруге) увійшли до ТОП-50 

фіналістів національної премії Global Teacher Prize Ukraine-2021.  

Цього року визначено 40 стипендіатів міської ради, які щомісяця 

отримують по 1000 грн 

Дев’ятеро випускників 2021 року закладів загальної середньої освіти 

міста отримали на ЗНО найвищий бал – 200. Кожен із них отримав премію в 

розмірі 5000 грн, а - Рущак Володимир, випускник Ліцею ім.І.Пулюя – 10000 

грн, здобувши одразу дві оцінки у 200 балів: з фізики і математики. 

70 випускників 2021 року досягли високих результатів у ЗНО, отримавши 

від 195 до 200 балів. 

Традиційно визначено рейтинг найкращих закладів освіти України за 

результатами ЗНО-2021. Четверте місце загальнонаціонального рейтингу посів 

Ліцей ім. Миколи Сабата. У 250 кращих закладів освіти України увійшли Ліцей 

ім.Івана Пулюя, Ліцеї №11, 5, та Ліцей ім. Р.Шухевича. 

У червні відбулося загальноміське свято «Випускник-2021», на якому 

було нагороджено випускників золотими (98) і срібними (44) медалями.  

З метою чіткої реєстрації учнів, які харчуються за кошти з бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади, запроваджено проєкт 

електронної програми «Контроль шкільного харчування» . 

8559 (25,7%) учнів 1-11 класів, котрі включені у перелік пільгових 

категорій, забезпечені гарячим харчуванням за кошти з бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади. Виділено коштів з бюджету 

Івано-Франківської  міської територіальної громади у сумі 21 млн 955 тис 600 

грн 

Тривають процедури щодо придбання обладнання для харчоблоків на 

суму 338 тис 940 грн (ліцей № 2, Ліцей №6 ім. І. Ревчука, Ліцей №25, 

Початкова школа «Пасічнянська» ). 

У 2021 році лауреатами міської педагогічної премії ім. Богдана Ступарика 

за вагомий внесок у педагогічну науку, розвиток загальної середньої освіти, 

виховання учнів та досягнення високих результатів у педагогічній праці стали 4 

працівники. 
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Призначено 11 премій міського голови в галузі освіти м.Івано-

Франківська у 2021 році. 

30 серпня 2021 року в межах конференції керівників закладів освіти в 

Католицькому ліцеї імені святого Василія Великого відбулося підписання 

Меморандуму про співпрацю Церкви та освітніх закладів Івано-Франківської 

ОТГ.Підписання документа відбулося між Івано-Франківською 

архиєпархією УГКЦ, представниками ПЦУ на Прикарпатті та виконавчим 

комітетом Івано-Франківської міської ради. Метою підписання 

Меморандуму є об’єднання зусиль сторін, спрямованих на духовний 

розвиток, супровід та підтримку учнів, батьків та вчителів в закладах освіти 

Івано-Франківської міської територіальної громади. 

У січні 2021 р. в Івано-Франківському Вищому професійному училищі 

№21 запрацював сучасний навчально-практичний центр з електрозварювання. 

Це один з небагатьох закладів, який в західному регіоні готує фахових 

спеціалістів цієї галузі. На площі 360 квадратних метрів, де знаходилась стара 

майстерня, тепер є цілий комплекс сучасного обладнання для професійної 

підготовки учнів. 

Відкрито навчально-практичний центр КНАУФ на базі ІФ ПБЛ, що  

спеціалізується по каркасно-обшивних системах, які відомі як комплектні 

системи «сухого»  будівництва. 

 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

Упродовж звітного періоду Департаментом освіти та науки організовано 

проведення понад 20  загальноміських заходів, у яких брало участь понад  15 

тисяч мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади. На увагу 

заслуговують: виготовлення святкових фотозон та казкового зимового містечка 

до святкування новорічно-різдвяних свят, проєкт «Великоднє диво», Євро 

брейн-ринг з нагоди відзначення Дня Європи в Україні. 

Цього року в Івано-Франківську відкрили 14 Центр позашкільної освіти 

«Кут». Тисяча квадратних метрів, кіностудія, фотостудія, танцювальна зала та 

театральна студія. Нові гуртки: комп’ютерна ілюстрація, сортування сміття, 

журналістська та креативна майстерність, хореографія, робототехніка та 

китайська мова. І ще десяток занять для дітей, які прагнуть проводити вільний 

час з користю та в оточенні однолітків, згідно мережі у закладі 60 груп та 1035 

вихованців. 

У 2021 році вперше започатковано проведення І Різдвяного родинного  

конкурсу «Мереживо колядок»  та «Міжнародної онлайн-коляди”, яка 

об’єднала щедрою українською колядкою 15 країн світу за участі освітян, 

здобувачів освіти  з Польщі, Італії, Португалії, США, Канади, Ізраїлю, Румунії, 

Іспанії, Австрії, Чехії, Нідерланд, Франції, Латвії, Литви та України. 
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Упродовж  січня-серпня 2021 року  13424 вихованців були здобувачами 

позашкільної освіти у 13 закладах позашкільної освіти м. Івано-Франківська.  

Серед найвагоміших досягнень вихованців закладів позашкільної освіти 

є: 

- І місце із 120 претендентів у Всеукраїнському конкурсі науково-

методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного 

напряму;  

- 9 перемог вихованців МДЕСу Міжнародних конкурсах: 

- наукових розробок «Наука без кордонів»;  

- «Педагогічний проєкт»;  

- «Педагогічна майстерня»; 

- перемоги в обласному конкурсі хореографічних колективів у номінації 

«Сучасна хореографія серед здобувачів закладів загальної середньої 

освіти»  став колектив «Нове покоління»  під керівництвом Олени 

Чижонок Ліцею №24 та серед здобувачів позашкільної освіти – колективу 

«Ритм-престиж»  під керівництвом Віталія Микицея із МЦДЮТ. 

Івано-Франківська ДЮСШ № 2 третій рік поспіль здобуває перемогу 

серед спортивних шкіл області. Директору школи А.Гандері присвоєно звання 

«Заслужений працівник фізичної культури та спорту України» . 

У ПЗОВ  «Лімниця»  упродовж літа оздоровилося 420 дітей, з них 175 

дітей пільгових категорій, 35 обдарованих дітей Івано-Франківської МТГ, 30 

дітей зі сходу України.  

1004 здобувачів освіти було охоплено різними формами відпочинку та 

оздоровлення у пришкільних профільних відпочинкових таборах на базі 11 

закладів загальної середньої освіти. 

Найталановитіші вихованці Центру освітніх інновацій мали можливість  

у серпні  навчатись та оздоровлюватись в рамках Steam школи лідера разом з 

здобувачами освіти з Одеси та інших областей України. Діти не лише 

відпочивали на морі та відвідали історичні місця Одеси, але й взяли участь у 

цікавих та креативних заняттях з хімії, біології, математики та мистецтва 

технології. Впродовж десяти днів перебували в інтернаціональній школі 

м.Одеси з яким налагодили співпрацю.  

У вересні 23 вихованці Центру освітніх інновацій взяли участь у 

міжнародній Steam школі лідера у м.Паралія (Греція) де налагодили співпрацю 

із грецькими школами та польською делегацією у рамках програми Еразмус +. 

За звітний період у змаганнях обласного рівня здобуто 323 перемоги, з 

них: 144 призових місця СДЮСШОР №1 (гімнастики спортивна), 124 призових 

місця ДЮСШ №2 (баскетбол, волейбол, плавання, вільна боротьба, регбі, 

настільний теніс) та 55 призових місць ДЮСШ №3 (футбол, тхеквондо ВТФ, 

ІТФ, гандбол, шахи, важка атлетика, стрільба кульова). 
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У змаганнях Всеукраїнського рівня вихованцями дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл здобуто 102 перемоги, з них: 22 призових місця СДЮСШОР 

№1(спортивна гімнастика), 60 призових місць ДЮСШ №2 (регбі, волейбол, 

вільна боротьба, баскетбол, настільний теніс, греплінг) та 20 перемог  

ДЮСШ№ 3 (футбол, тхеквондо ВТФ, ІТФ, шахи). 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ЛОГОПЕДИЧНИЙ 

СУПРОВІД 

 

Департаментом освіти та науки щорічно здійснюються виплати 

випускникам закладів загальної середньої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Упродовж червня-серпня 2021 року 11 

випускників 11-х класів отримали одноразову допомогу в розмірі шести 

прожиткових мінімумів  для осіб відповідного віку по 14 370 грн кожному на 

загальну суму 158 070 грн  

З січня 2021 року Департаментом освіти та науки виплачується  

одноразова грошова матеріальна допомога 33 дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, до досягнення ними 18-річного віку, по 

1810 грн кожному. Станом на 01.09.2021р. дану допомогу отримали 14 осіб з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведено 

міський конкурс дитячих малюнків «СТОП БУЛІНГ» . 

За результатами проведеного у травні 2021 року учителями-логопедами 

обстеження рівня мовленнєвого розвитку дітей було залучено до корекції 1326 

вихованців, з них мовлення 771-ій дитині було виправлено, що становить 58,1%  
Тип  

закладу 
К-сть 

виявлених 

логопатів у 

вересні 

К-сть залучених 

логопатів до 

корекційної роботи 

% К-сть дітей із 

виправленим 

мовленням 

% К-сть дітей із 

поліпшеним 

мовленням 

% 

З

ДО 

114

5 

682 5

9,6 

361 5

2,9 

321 4

7,1 

З

ЗСО 

217

7 

644 2

9,6 

410 6

3,7 

234 3

6,3 

Всього 3322 1326 3

9,9 

771 5

8,1 

555 4

1,9 

 

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ 

 

Відповідно до програми  переможців міського конкурсу проєктів та 

програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у 

2021 р. переможцями стали 40 закладів освіти.  На реалізацію даної програми з 

міського бюджету виділено 1млн 473 тис.грн 



93 

 

На даний час завершено роботи у закладах освіти: ЗДО №4 (придбання 

інтерактивної дошки), ЗДО №6 (поточний ремонт спортивної зали та придбання 

обладнання ), ЗДО №19 (облаштування дитячого майданчика та придбання 

обладнання), ЗДО №23 (ремонт приміщення), Ліцей №2 (придбано обладнання 

для харчоблоку), Ліцей№5 (виготовлення та встановлення велопарковки), Ліцей 

№10 (ресурсна кімната для інклюзивної освіти), Початкова школа №26 

(сучасний кабінет інформатики), Крихівецький ліцей (поточний ремонт холу), 

Угорницький ліцей (ремонт санвузла), Радчанський ліцей (поточний ремонт 

класу), Центр освітніх інновацій (придбання мультимедійної дошки, ноутбука), 

Ліцей №4 (виготовлення меблів), Початкова школа №8 (ремонт приміщення),   

Відповідно до програми «Партиципаторне бюджетування»  (бюджет 

участі) 2021 р. переможцями стали 25 закладів освіти. Загальна сума коштів 

передбачена на реалізацію даної програми становить  3млн. 581,0 тис.грн 

На даний час завершено роботи: 

- Ремонт вбиральні Ліцею №11, Ліцею №18 

- Придбано сучасне обладнання для харчоблоку Ліцею №6 

- Ремонт приміщень Драгомирчанської гімназії 

- Ремонт санвузлів Ліцею №21 

- Ремонт їдальні Крихівецького ліцею 

- Осучаснено актову залу Ліцею №20 

Відповідно до ІІ-етапу (2–га черга) проєкту НЕФКО «Підвищення 

енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська»   

завершено роботи у ДНЗ № 19 « Троянда» . У закладі утеплено фасад, замінено 

4 дерев’яних вікон та 6 дверей на металопластикові, проведено роботи з 

реконструкції системи опалення, встановлено ІТП, систему вентиляції з 

рекуперацією. 

Відбулося урочисте відкриття басейну в ДНЗ №28 «Квітка Карпат»  

(після капітального ремонту). Басейн відремонтовано за кошти місцевого 

бюджету. 

У номінації «Проєкти громадських та благодійних організацій»  

переможцями стали 15 благодійних фондів ЗДО№ 4, 6, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 

26, 27, 28, 30, 33, ПШ «Пасічнянська» . 

Переможцями програми «Бюджет участі»  стали 3 заклади дошкільної 

освіти (ДНЗ № 1 «Калинонька»  - проєкт «Сучасний рекреаційний простір в 

ЗДО №1 «Калинонька»  (поточний ремонт фоє та зимового саду),  ДНЗ № 3 

«Бджілка»  - проєкт  «Сучасні ігрові пісочниці ЗДО № 3 «Бджілка», 

Тисменичанський ЗДО «Їжачок»  - проєкт «Сучасно, смачно, безпечно - 

модернізація харчоблоку Тисменичанського ЗДО «Їжачок» . 

https://bu.mvk.if.ua/projects/157
https://bu.mvk.if.ua/projects/157
https://bu.mvk.if.ua/projects/88
https://bu.mvk.if.ua/projects/88
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У Ліцеї ім. Р.Шухевича замінено дерев’яні вікна та двері на 

металопластикові, проведено роботи з реконструкції системи опалення, 

встановлено ІТП. 

У Ліцеї № 4,17 замінено дерев’яні вікна та двері на металопластикові, 

ведуться роботи з реконструкції системи опалення, заплановано встановлення 

ІТП. 

Облаштовано майданчики у ліцеї №1 

По програмі спроможна школа ведуться роботи щодо капітального  

ремонту спортивної зали у ліцеї №2, облаштування кабінетів в частині 

навчального корпусу ліцею №10,  навчально-практичного центру у вищому 

художньому професійному училищі № 3. Загалом на суму 4 млн. 720 тис. грн 

У ліцеї ім. В.Чорновола  проходять роботи із заміною вікон на 

металопластикові, ведуться роботи з реконструкції системи опалення. 

Завершено ремонт кімнати виховної роботи у ліцеї № 7, брукування 

території СДЮШОР №1, ремонт спортивної зали ліцею № 20, інтерактивної 

кімнати ліцею № 21 

Придбано медіотеку у ліцеї імені М.Сабата, ліцеї №23 імені Р.Гурика 

Завершено ремонт коридору та сходів  ПШ «Пасічнянська» 

Облаштовано клас просто неба у ліцеї №8 

Відкрито два нових клуби за місцем проживання у с.Микитинці та 

с.Вовчинці. 

Відкрито навчально-практичні центри у ВПУ № 21, професійному 

будівельному ліцеї, ЦПТО №1. 

З метою забезпечення закладів освіти матеріалами для проведення 

поточних ремонтних робіт з бюджету Івано-Франківської ОТГ виділено 

близько одного млн. гривень. 

Відкрито новий  заклад дошкільної освіти №37 «Джерельце» . 

 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ 

 

На території Івано-Франківської міської територіальної громади 

проживає понад 56 тисяч дітей; в т.ч. у 18 селах – близько 12 тисяч дітей. 

У 2021 році на проведення Службою у справах дітей заходів з виконання 

Міської програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2021-2025 

роки (рішення від 24.12.2020р. №355-3) з спеціального фонду виділено 380 тис. 

грн, профінансовано станом на 01.09.2021 р. 235080 грн 

На виконання рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей Івано-Франківської 

міської територіальної громади влітку 2021 року», в 2021 році Службою у 

справах дітей відповідно до рішення Координаційної ради з питань організації 

відпочинку та оздоровлення дітей для оздоровлення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, придбано 7 путівок в Позаміському 

закладі оздоровлення та відпочинку «Лімниця»  на суму 49411,00 грн 
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Основним завданням Служби є захист прав та законних інтересів кожної 

окремої дитини. Від початку року взято на облік 104 дитини: 10 позбавлених 

батьківського піклування, 5 сиріт, 1 знайдену дитину, 18 таких, що опинилися в 

складних життєвих ситуаціях, 56 дітей, що мають статус постраждалих 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, 14 дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування, які перебували на первинному обліку в Тисменицькій 

та Надвірнянській РДА після входження населених пунктів до складу міської 

територіальної громади. За цей період знято з обліку 31 дитину: 17 після 

досягнення повноліття, 1 дитину повернуто на виховання батькові, 1 – 

усиновлено, 12 дітей втратили підстави перебування на обліку. 

Станом на 14.09.2021 р. на обліку в Службі у справах дітей перебуває 283 

особи, з них 184 дитини-сироти та позбавлених батьківського піклування, 99 

дітей, що опинились в складних життєвих обставинах.  

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

сімейними або наближеними до них формами виховання охоплено 88% дітей: 

- 142 дітей виховується в сім’ях опікунів, піклувальників;  

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

- 22 дітей перебуває на повному державному забезпеченні.  

Основним завданням відділу опіки та піклування  є забезпечення 

охоплення дітей без батьківського піклування сімейними формами 

влаштування. З цією метою упродовж липня 2021 року 1 дитину влаштовано в 

ДБСТ, ще одну – під опіку. Станом на 01.09.2021 року на обліку потенційних 

кандидатів в усиновлювачі перебуває 9 людей та 2 кандидати в опікуни з метою 

пошуку статусних дітей для влаштування в їх сім’ї. Упродовж року усиновлено 

8 дітей. Поставлено на облік 6 кандидатів в усиновлювачі, двоє людей 

скеровано на відповідне навчання. Перевірено умови проживання  26 дітей, які 

усиновлені та проживають в сім'ях громадян.  Перевірено умови проживання  

33  дітей (25 сімей), які проживають  в сім'ях  опікунів, піклувальників. В 2021 

році організовано знайомство 3 сімейних пар кандидатів в усиновлювачі, 

опікуни та прийомні батьки з 4 дітьми, вихованцями Івано-Франківського 

міського центру соціально-психологічної реабілітації матері та дитини 

«Містечко милосердя святого Миколая», з метою влаштування до сімейних 

форм виховання. 

Відділом опіки та піклування порушено на засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини питання щодо позбавлення 2 батьків батьківських прав 

щодо 3 дітей. На даний час збираються усі необхідні документи для вчинення 

відповідного позову. З метою захисту прав та інтересів дитини прийнято 

висновок про недоцільність повернення дитини в сім’ю батька.  

Пріоритетом для працівників відділу опіки та піклування є збереження та 

захист майнових прав дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. 

Щороку проводиться моніторинг збереження цього майна. При потребі, 

проводяться заходи щодо здійснення ремонту. Зокрема, у 2021 році 

благодійниками придбано будівельні матеріали для подальшого проведення 

поточного ремонту у квартирі дитини-сироти.  
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Робота працівників Служби спрямована на збереження для дитини її 

біологічної родини, зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним 

оточенням, сприяння створенню умов для виховання відповідального 

батьківства. Саме тому важливим напрямком роботи Служби у справах дітей є 

вчасне виявлення таких сімей та проведення з ними відповідної профілактично-

виховної роботи. До участі в розгляді інформаційних повідомлень з питань 

невиконання батьками обов’язків щодо виховання та утримання дітей, а також 

відвідуванні дітей за місцем проживання залучено працівників закладів 

охорони здоров’я, відділу ювенальної превенції, освітянських закладів, 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

Станом на 10.09.2021р. на обліку в Службі у справах дітей перебуває 99 

дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Підставою взяття на 

облік для 44 дітей стало ухилення батьків від виконання батьківських 

обов’язків, для 55 дітей - надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів.  

В 2021 році 10 осіб з числа дітей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах, були влаштовані до центрів соціально-психологічної реабілітації 

дітей для надання відповідної допомоги. Станом на 10.09.2021 року на 

реабілітації в центрі залишилося троє дітей, решту дітей повернуто у сім’ї.  

Для забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають на обліку 

Служби у справах дітей, впродовж звітного періоду було проведено 23 

засідання міждисциплінарних команд з числа працівників відділу з питань 

соціального захисту дітей Служби, представників сектора ювенальної превенції 

Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, закладів освіти, 

охорони здоров’я щодо кожної окремої дитини, на яких розглянуто та 

погоджено для подання на затвердження комісії з питань захисту прав дитини 

76 індивідуальних планів соціального захисту дітей.  

З 01.01.2021 року працівниками відділу з питань соціального захисту 

дітей прийнято та опрацьовано 136 повідомлень про дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від 

жорстокого поводження. На підставі даних повідомлень проводилася робота 

щодо отримання та узагальнення інформації про дитину, її сім’ю. За 

результатами проведених заходів приймалося рішення про наявність чи 

відсутність підстав для постановки виявлених дітей на облік Служби у справах 

дітей. За наслідками 18 дітей взято на облік; 32 повідомлення ще перебувають 

на розгляді, 86 не знайшли підтвердження. 

За звітній період з метою забезпечення права дітей на належні умови 

проживання, працівниками відділу з питань соціального захисту дітей Служби 

впродовж 2021 року було проведено 136 рейдів (відвідано 317 сімей, де 

проживають 519 дітей). 

  З метою сприяння сім’ям, діти яких перебувають на обліку Служби у 

справах дітей, подолати складні життєві обставини, 5 дітей було тимчасово 

влаштовано у сім’ї патронатних вихователів, в тому числі 4 дітей в 2021 році.  
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Впродовж року працівники Служби у справах дітей проводили соціально-

профілактичну роботу з дітьми, які систематично залишають сім’ю (6) та 

навчально-виховні заклади (15). 

 

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ МІСТА 

 

Один з основних напрямків роботи – організація та проведення 

спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів – реалізовувався 

відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів та навчально-

тренувальних зборів олімпійських та не олімпійських видів спорту на 2021 рік. 

Таким чином впродовж звітного періоду забезпечено проведення 

спортивно-масових заходів, серед яких варто відзначити: 

- IV – й Всеукраїнський турнір з футзалу серед команд міських рад 

присвячений Дню Соборності України; 

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

- відкритий чемпіонат міста з тхеквондо ВТФ серед молодших юнаків, 

юнаків, дорослих юнаків, юніорів, молоді та дорослих; 

- чемпіонат міста з настільного тенісу; 

- турнір-меморіал пам’яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту 

А.М. Горальчука; 

- відкритий чемпіонат міста з плавання серед ветеранів в категорії 

«MASTERS»; 

- відзначення кращих спортсменів та тренерів міста за результатами 2021 

року; 

- турнір з міні-футболу серед команд Івано-Франківської ОТГ; 

- чемпіонат Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації 

спортсменів таеквон-до І.Т.Ф. серед дітей, юнаків та юніорів; 

- відкритий чемпіонат міста Івано-Франківська з таеквон-до І.Т.Ф. серед 

дітей, юнаків, юніорів та дорослих; 

- серія спортивних забав з елементами легкої атлетики в мікрорайонах міста 

серед дітей шкільного віку; 

- міжнародний фестиваль танцю «ФЕСТ - 2021»; 

- всеукраїнський турнір з баскетболу серед юнаків на кубок Івано-

Франківська; 

- відкриті змагання з автомобільного слалому «Станіславська весна»; 

- всеукраїнська гімназіада з тхеквондо ВТФ; 

- відкритий турнір з таїландського боксу муей-тай «Кубок Карпат»; 
- турнір з футболу серед команд дівчат, присвяченого Дню Героїв України; 

- всеукраїнські класифікаційні змагання зі спортивного танцю «IF OPEN 

CUP»; 

- відкритий чемпіонат міста з греплінгу; 

- VII всеукраїнський турнір з міні-футболу пам’яті Ю. Шулятицького; 
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- всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат присвячений пам'яті 

захисників України; 

- відкритий турнір на кубок міського голови Івано-Франківська з таеквон-до 

І.Т.Ф.; 

- II дитячо-юнацький шаховий турнір «Франківські мрії-2021»; 

- турнір з міні-футболу пам’яті Заслуженого журналіста України                     

Я. Гретчука; 

- відкритий турнір з важкої атлетики на відзначення Дня молоді; 

- чемпіонат міста з легкої атлетики серед ветеранів; 

- Х-й ювілейний турнір зі спортивної гімнастики на призи учасниці 

Олімпійських ігор Дарії Згоби; 

- спільно з відділенням Національного Олімпійського комітету в області 

забезпечено організацію проведення Всеукраїнського Олімпійського дня; 

- 28 червня завершився чемпіонат з футболу серед аматорських команд Івано-

Франківської ОТГ, участь у якому взяли 18 команд. Переможцем стала 

команда «УКД-БЛАГО»; 

- аматорські змагання з плавання та бігу «SwimRunIf»; 

- Велопробіг на відзначення 30-ї річниці відновлення Незалежності України – 

близько 1500 учасників. 

- організовано спортивно-масові заходи на відзначення 30-ї річниці 

Незалежності України (фестиваль активного дозвілля, велопробіг, 

легкоатлетичний пробіг навколо озера, пляжний волейбол, тенісний турнір, 

спортивна станція в рамках ЛРЗ- фесту); 

- забезпечено організацію Всеукраїнського легкоатлетичного пробігу в Івано-

Франківську  «Шаную воїнів, біжу за героїв України»; 

- нагородження спортсменів, тренерів та фахівців галузі фізичної культури та 

спорту з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту. 

З нагоди Дня фізичної культури та спорту підготовлено презентацію  

першої фотовиставки «Спортивний Івано-Франківськ», підготовлено 

інформацію для створення інтерактивної спортивної карти міської 

територіальної громади, надано фінансову підтримку спортсменам – 

олімпійцям 2021, які є мешканцями Івано-Франківська. 

Впродовж звітного періоду забезпечено транслювання трьох спортивних 

рубрик на місяць в рамках телепроєкту «Теревеньки»  на телерадіокомпанії 

«РАІ» . З метою популяризації спорту організовано створення соціального 

ролика за участю провідних спортсменів міста «Читай «Кобзар»  - займайся 

спортом»  з нагоди відзначення 207-ї річниці від дня народження 

Т.Г.Шевченка. 

На відзначення Міжнародного дня спорту на благо розвитку та миру 

організовано тематичну фотосесію за участю провідних спортсменів міста. На 

відзначення пам’яті Героїв Небесної Сотні спільно з гравцями міського 
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футбольного клубу «Прикарпаття»  проведено тиху акцію з покладання квітів 

на алеї загиблих героїв у Меморіальному сквері. 

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту міста Івано-

Франківська на 2019-2022 роки та рішення Івано-Франківської міської ради від 

14.12.2018р. №300-22 «Про призначення стипендії кращим спортсменам міста 

Івано-Франківська»  за результатами виступів в командних та індивідуальних 

змаганнях за підсумками виступів у 2020 році 20 спортсменам з олімпійських 

видів спорту та 10 – з неолімпійських призначено стипендію з міського 

бюджету.  

 

МІСЬКИЙ ЦЕНТР «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»  ТА ІНВАСПОРТ 

 

Міським центром «Спорт для всіх»  постійно проводяться спортивно-

масові заходи для залучення якомога більшої кількості осіб різних вікових груп 

до активного способу життя. 

Впродовж 2021 року, центр працював в умовах встановлення адаптивного 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та 

впровадженні на території міста Івано-Франківськ карантинних застережень, 

які суттєво обмежували проведення спортивно-масових заходів будь-якого 

рівня.  У першому півріччі 2021 року ІФМЦ «Спорт для всіх»  

організовано та проведено 30 заходів,  участь в яких взяло 3500 осіб. 

В період встановленої на території Івано-Франківської територіальної 

громади «червоної»  карантинної зони, центром запроваджено проєкт 

«Тренуйся вдома»  в рамках якого створено більше 10 відеоуроків, які давали 

можливість тренуватись в умовах карантину. 

Робота центру спрямована на розвиток і популяризацію спорту серед осіб 

з інвалідністю міста Івано-Франківська, підвищення рівня проведення змагань, 

організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед осіб з 

інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, а також 

фізкультурно-спортивної реабілітації людей з інвалідністю. 

Міським центром «Інваспорт»  постійно проводилися спортивно-масові 

заходи для залучення осіб з інвалідністю різних вікових груп до активного 

способу життя. 

В спортивному залі для осіб з інвалідністю  проводяться заняття з  

фізичної реабілітації для осіб з інвалідністю різних вікових груп. 

Спортсмени з інвалідністю міста Івано-Франківська успішно виступали 

на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, зокрема: 

- Павло Волуйкевич на Паралімпійських іграх у м. Токіо (Японія) посів 13 

місце в бігу на 1500м., на чемпіонаті Європи виборов одну золоту нагороду 

(біг 1500м.), на чемпіонаті України з легкої атлетики (вади зору, ВРФР) 

здобув золото в бігу на 800м. та срібло в бігу на 400м. 
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- За результативність у спорті Павло Волуйкевич неодноразово отримував 

грошову допомогу для підготовки до всеукраїнських та міжнародних 

змагань.  

- Михайло Біленко на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні 

(порушення розумового та фізичного розвитку) здобув одну золоту 

нагороду (п'ятиборство) та три срібні нагороди (стрибок у довжину, стрибок 

у висоту, біг 60м з/б), на чемпіонаті Європи – одну золоту нагороду 

(п'ятиборство), на чемпіонаті України з легкої атлетики (порушення зору та 

вади розумового та фізичного розвитку) здобув дві золоті нагороди 

(метання спису, семиборство); 

- Василь Біленко на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні 

(ВРФР) здобув дві золоті нагороди (біг 200м., біг 60м. з/б), на чемпіонаті 

Європи – одну золоту нагороду (біг 60м. з/б), на чемпіонаті України з легкої 

атлетики (вади зору, ВРФР) здобув три золоті нагороди (біг 200м, біг 400м, 

біг 110м з/б). 

З метою якісної підготовки до чемпіонатів України серед спортсменів з 

інвалідністю міським центром «Інваспорт»  були проведені навчально-

тренувальні збори з провідними спортсменам нашого міста: Володимир Рій, 

Василь Біленко, Павло Волуйкевич, Михайло Біленко та їх тренерам.  

Запроваджено серію відеозанять та уроків для проведення фізичної 

реабілітації серед осіб з інвалідністю в умовах адаптивного карантину. 

За звітний період міським центром «Інваспорт»  проведено 39 спортивно-

масових заходів в яких взяли участь 950 осіб з інвалідністю різних вікових 

груп. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами, медалями, 

кубками, футболками, спортивними та солодкими призами від міського центру 

«Інваспорт». 

 

ВІДДІЛ СІМ’Ї ТА ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

     

Впродовж звітного періоду робота відділу сім’ї та гендерної політики 

була спрямована на надання адміністративних послуг мешканцям міста, 

охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей в 

дитячих оздоровчих закладах України та області, попередженні та протидії 

торгівлі людьми, домашнього насильства, підтримці молодих сімей та 

організації змістовного дозвілля для дітей.       

  Впродовж звітного періоду 2021 року відділом надано 643 

адміністративних послуги. 

Для організації та проведення оздоровчої кампанії 2021 року з міського 

бюджету було виділено кошти у розмірі 1 млн. 500 тис. грн, що на 300 тисяч 

грн більше ніж у 2019 році (у 2020 році оздоровчу кампанію відмінено у зв’язку 

з пандемією). 
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У першочерговому порядку забезпечується відпочинок та оздоровлення 

дітей, що відносяться до пільгових категорій, визначених Законом України 

«Про оздоровлення і відпочинок дітей»; дітей, батьки яких загинули, 

постраждали або беруть безпосередню участь в АТО та забезпеченні її 

проведення (учасники АТО).         

   Станом на 10.09.2021 року Департаментом забезпечено підбір 

та направлено на оздоровлення 299 дітей пільгових категорій                                               

Івано-Франківської міської територіальної громади. 

За кошти міського бюджету на оздоровлення та відпочинок до 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Лімниця»                                          

(с. Вістова, Калуський район) направлено 218 дітей пільгових категорій. 

Отже, впродовж оздоровчої кампанії всього оздоровлено 601 дитину, 

зокрема: 

- 299 дітей в оздоровчих закладах області і України; 

- 218 дітей за кошти міського бюджету в ПЗОВ «Лімниця»; 

- 84 дитини з закладах санаторного типу. 

Успішно реалізовується практика 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. 

Впродовж звітного періоду 2021 року видано 65 дитячих наборів «Baby-box»  

для новонароджених окремих категорій сімей Івано-Франківської ОТГ.  

 

ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

14.05.2021 року у Києві відбувся завершальний етап «Молодіжної 

Столиці», де місто Івано-Франківськ увійшло у десятку міст фіналістів. 

Конкурсна комісія визначила переможця та дев’ять кращих міст, в тому 

числі Івано-Франківськ з числа 54 міст-учасників. Івано-Франківськ 

відзначений, як місто, яке може претендувати на статус «Молодіжна столиця» . 

Впродовж звітного періоду проведена низка зустрічей із представниками 

громадських організацій, які ініціюють створення молодіжного 

консультативно-дорадчого органу Молодіжна рада. 

Проведено конкурс проєктів (програм та заходів) інститутів 

громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка з міського 

бюджету. Рішенням конкурсної комісії визначено вісім проєктів на 

фінансування яких з міського бюджету виділено 103 тисячі гривень. 
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Івано-Франківська громада долучилася до проєкту «Індекс благополуччя 

молоді» . Це зручний онлайн-інструмент, розроблений «UNFPA Ukraine»  для 

муніципалітетів, який дає можливість швидко та зручно досліджувати стан 

молоді у місті та на базі цих даних вдосконалювати молодіжну політику та 

проєкти з розвитку молоді. 

 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ 

 

Цьогоріч у результаті адміністративно-територіальної реформи мережа 

закладів культури Івано-Франківської міської територіальної громади 

поповнилася 7 будинками культури, 7 бібліотеками та однією дитячою 

музичною школою. На сьогоднішній день до даної мережі належать 23 заклади 

культури клубного типу, 7 мистецьких шкіл, 1 Об’єднання муніципальних 

мистецьких колективів м. Івано-Франківська, міська централізована бібліотечна 

система, яка об’єднує 30 бібліотек, та один театральний заклад культури – 

Новий театр. 

У 2021 році заплановано проведення капітальних ремонтів у 3 закладах.  

Капітальний ремонт авдиторій та встановлення охоронно-пожежної 

сигналізації в Дитячій музичній школі №3 – передбачені проєктно-

кошторисною документацією, роботи виконані в повному обсязі.  

Цільове призначення коштів на капітальний ремонт Дитячої музичної 

школи № 2 на вул. С. Стрільців, 88 а – виготовлення проєктно-кошторисної 

документації. Станом на дату формування звіту виконуються заміри та 

формується необхідний пакет документів. 

Капітальний ремонт системи опалення Центральної дитячої бібліотеки на 

вул. С. Бандери, 8 передбачає модернізацію системи та заміну батарей і труб на 

моделі нового зразка, що убезпечать від поривів на лінії, дадуть більший ККД 

та зменшать витрати на теплоносій. На даний час оголошено процедуру 

закупівлі. 

Також Управлінням капітального будівництва замовлено роботи в Центрі 

культури і мистецтв Івано-Франківської міської територіальної громади на вул. 

Шевченка, 1 (колишній Центральний народний дім) та в Народному домі 

«Княгинин» . Станом на сьогодні активні роботи призупинено у зв’язку з 

виробничою потребою вносяться зміни в проєктно-кошторисну документацію. 

У 2021році заплановано проведення поточних ремонтних робіт у 8 

закладах культури.  

Станом на вересень  75% передбачених поточних ремонтних робіт 

виконано в повному обсязі в: 

- Будинку культури с. Черніїв, де в ході робіт було здійснено ремонт стін, 

електропроводки, здійснено санітарну побілку; 

- Будинку культури с. Підпечери, де було проведено ремонтні роботи з 

укріплення просідаючого кута фундаменту; 

- Бібліотеці-філії №1, де було здійснено ремонт труб водопостачання та 

заміну водяного лічильника;  
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- Центральній дитячій бібліотеці, де було здійснено ремонт книгосховища 

замінено дерев’яну підлогу після підтоплення на бетонну та застелено 

плиткою, відновлено побілку; 

- Поточний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії №4 (заміна батарей 

після гідроудару); 

- Поточний ремонт  класів Тисменичанської ДМШ с. Тисменичани 

виконано заміну 3 вікон та косметичний ремонт класів; 

- Поточний ремонт  в школі мистецтв с. Підпечери виконано часткову 

заміну системи опалення та сантехніки, проведено ремонт санвузла. 

- Завершується проведення лабораторних випробувань, вимірювань, 

досліджень (перевірка опору заземлення та ізоляції виконано на 80%); 

- Розпочато поточний ремонт системи опалення Читального залу ЦБ по 

вул. Пилипа Орлика, 5 

- Виконано заміну старих вікон в школі мистецтв с. Підпечери 

(департаментом  освіти), на даний момент своїми силами заробляють 

відкоси. 

У 2021 році велася активна робота у напрямку написання проєктних 

заявок та участі у грантових програмах. Зокрема, закладами культури було 

подано цілий ряд грантових заявок на Український культурний фонд, House of 

Europe, конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства, «Бюджет участі» . Так, за звітний період всього 

було подано 43 проєктні заявки, з них – виграно 11 заявок, очікуються 

результати за 3 заявками. 

У січні 2021 року 12 закладів та установ Департаменту культури Івано-

Франківської міської ради подали проєктні заявки на фінансову підтримку від 

Українського культурного фонду на загальну суму 8 255 248 грн 

Народним домом «Княгинин»  спільно з Івано-Франківським обласним 

відділенням національної всеукраїнської музичної спілки отримано фінансову 

підтримку проєкту «Невідомий Бортнянський»  від Українського культурного 

фонду на суму 1 999 977 грн 

Центром сучасного мистецтва Департаменту культури Івано-

Франківської міської ради було подано заявку на «Мобільний павільйон»  від 

House of Europe, заявку не підтримано. Однак, Департамент культури Івано-

Франківської міської ради виступає партнером платформи «Тепле місто», яка 

отримала перемогу у даному проєкті. 

Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система разом з 

благодійним фондом «Благодійна організація «Ліга Толерантності»  та 

студентським простором «Параграф»  подали заявку на участь в конкурсі 

«Долучайся, взаємодій, створюй: молодь за розвиток згуртованих і сталих 

громад»  від Міжнародної організації з міграцій. Проєкт передбачає ряд 

тренінгів щодо молодіжних ініціатив, спрямованих на охорону довкілля. 

Молодіжна ініціативна група отримала грант у розмірі до 150 000 гривень на 
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реалізацію власних проєктів, направлених на розвиток громади, та безпілотник 

(дрон) для проведення регулярного моніторингу стану навколишнього 

середовища. 

Завдяки співпраці з громадськими організаціями заклади та установи 

культури в 2021 році виграли 7 проєктів у міському конкурсі проєктів та 

програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 

загальну суму 160,770 тис. грн Ще 2 заклади перемогли у проєкті «Бюджет 

участі» . 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА.  

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

 

Так, за звітний період закладами культури клубного типу було проведено 

987 заходів, на яких було присутніх 350000 глядачів (з них для дітей – 463  де 

було присутніх _62 140 глядачі). Також при клубних установах, для дітей та 

молоді, працювали і вели свою діяльність 8 університетів культури та 43 

любительських об’єднань. Впродовж звітного періоду при закладах культури 

клубного типу налічувалось 177 мистецьких колективів, в яких брали участь 

2300 аматорів, з них 72 колективи – дитячі, в яких займались 940 дітей різної 

вікової категорії. 

Серед всіх творчих колективів 36 мають звання «народний аматорський», 

а 5 дитячих колективів носять звання «зразковий аматорський» . Статус 

«муніципальний»  мають 7 мистецьких колективів. 

У 2021 році закладами культури проведено багато різних за формою та 

тематикою культурно-дозвіллєвих заходів, в яких висвітлювались події 

місцевого, загальнонаціонального та державного значення: тематичні заходи до 

народних та релігійних свят, дитячі ранки, тематичні вечори, концерти 

художньої самодіяльності, вечори відпочинку для молоді та дітей, розважальні 

програми. 

Інноваційними стали заходи до святкування 30-ї річниці Незалежності 

України. Окрім щорічних урочистих заходів, святкувань на Вічевому майдані і 

в центрі міста, цього року, організовано вечірню концертну класичну програму 

за участю солістів Національного Київського театру оперети, а також  

започатковано фестиваль «ЛРЗ-ФЕСТ», під час якого, на території АТ 

«Локомотиворемонтний Івано-Франківський завод»  Департаментом культури 

було організовано і проведено 27 мистецьких заходів на наступних локаціях – 

«Мистецька», «Літературна», «Патріотична», «Зіркова», «Золотого віку», 

«Кіно». На фестивалі «ЛРЗ-ФЕСТ»  особливим подарунком для франківчан та 

гостей міста стали: концерт симфонічного рок-оркестру «BREVIS», концерт 

гурту «Цвіт Кульбаби», концерт Laud, концерт гурту «Пенсія», концерт гурту 

«Брати Станіслава», концерт гурту «Kalush»  та концерт зіркового гурту «Kozak 

System». 
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КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В Івано-Франківській міській територіальній громаді постійно веде свою 

роботу Комунальний концертний заклад культури «Об’єднання муніципальних 

мистецьких колективів Івано-Франківська» . Основним завданням ККЗК є 

здійснення концертної діяльності. До складу об’єднання входять сім 

муніципальних мистецьких колективів. Впродовж звітного періоду мистецькі 

колективи взяли участь у 60 загальноміських  та обласних заходах, концертах, 

фестивалях та  загальноміських вічах з нагоди відзначення 112 річниці від дня 

народження голови проводу ОУН С. Бандери, Дня пам’яті героїв Крут, Дня 

Героїв та поминальній ході пам’яті Героїв Небесної Сотні.  

Муніципальними колективами було проведено 15 сольних концертів, з 

них 6 відеоконцертів, а також  були підготовлені відеопривітання, відеоролики,  

відеозаписи та пряма трансляція концертів по обласному телебаченню 

«Галичина» . 

У 2021 році акторами Івано-Франківського Нового театру здійснено  20   

постановок  вистав, на яких було присутніх 1500 глядачів. 

 

МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 
 

У 2021 році у зв’язку з приєднанням до Івано-Франківської МТГ нових 

сіл, в структуру Івано-Франківської МЦБС увійшло сім нових філій, зокрема 

бібліотеки наступних сіл: Тисменичани, Чукалівка, Камінне, Радча, 

Драгомирчани, Братківці та Узин. Тож на даний час бібліотечна система 

об’єднує центральну міську бібліотеку, 27 бібліотек-філій та дві бібліотеки для 

дітей.  

Станом на 1 вересня 2021 р. обслужено користувачів – 23264, 

відвідування становить – 73893, книговидача – 226476, періодика – 70896, 

масові заходи – 1063 (з них 221 – відеозаходи, 4 – онлайн-заходи), анонсів – 

775, подано інформацій на сайт – 985.  

На даний час активно функціонують два бібліотечні сайти – сайт Івано-

Франківської центральної бібліотечної системи та сайт Центральної дитячої 

бібліотеки, а також сторінки в соціальних мережах «Фейсбук», «Інстаграм»,  

«Телеграм», «Вайбер» та «Ютуб».  

Слід також виокремити роботу любительських клубів, які працюють при 

бібліотеках-філіях. Особливо активно у 2021 році проводили свою діяльність 3 

любительські клуби – клуб людей «золотого віку»  і дискусійно-правовий клуб 

«Діалог», які діють при читальному залі ЦБ, та клуб карєзнавців ім. І. Франка, 

який діє при кімнаті музеї І. Франка (краєзнавчий відділ ЦБ). Клуб «Діалог»  

провів два засідання до Дня Соборності України та Всесвітнього дня книги та 

авторського права, а також відеопрезентацію правового вісника «Книга і автор 

володіють правом».  

Клуб людей «золотого»  віку активно проводив відеозустрічі на 

платформі Google meet, а також відвідували концерти, виставки, презентації, 
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флешмоби та екскурсії. Зокрема, 22-23 серпня учасники клубу взяли активну 

участь у роботі станції «Золотий вік», яка вела свою роботу в рамках «ЛРЗ-

Фесту» . 

 

МИСТЕЦЬКІ ШКОЛИ МІСТА 

 

На сьогоднішній день на території Івано-Франківської міської 

територіальної громади успішно функціонує 7 мистецьких шкіл, у яких 

навчається 2718 учнів.  

У результаті адміністративно-територіальної реформи мережа закладів 

культури Івано-Франківської міської територіальної громади поповнилася ще 

одним навчальним закладом – Тисменичанською дитячою музичною школою. 

Освітній процес у першому півріччі цього року в школах нашої громади 

проходив з використанням дистанційних технологій (відповідно до вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України №1236). Але, незважаючи на проблеми 

в організації освітнього процесу, викликані карантином, працівниками 

мистецьких шкіл із врахуванням всіх карантинних обмежень впродовж звітного 

періоду було проведено багато творчих заходів, спрямованих на підвищення 

професійного виконавського рівня учнів та викладачів. Учні мистецьких шкіл 

постійно виборюють на найпрестижніших міжнародних та всеукраїнських 

мистецьких конкурсах, фестивалях, виставках нагороди найвищого ґатунку, 

щоразу доводячи високий рівень і значний потенціал мистецьких шкіл щороку 

розширюючи географію конкурсів. Тільки за 2021 рік 120 учнів та 35 

колективів стали переможцями міжнародних конкурсів, 173 учні та 27 

колективів – переможцями всеукраїнських конкурсів, 83 учні – переможцями 

обласних творчих конкурсів, а 2 учні стали стипендіатами Івано-Франківської 

міської ради.  

Впродовж року школами проведено більше 80 творчих заходів, у яких 

безпосередньо брали участь учні та їх викладачі – це відкриті концерти, 

мистецькі фестивалі, оглядові виставки, відкриті уроки, відкриті 

академконцерти, творчі вечори. 

На базі шкіл естетичного виховання успішно діють учнівські та 

викладацькі художні колективи, яким присвоєно звання «народний»  – 1 

(камерний оркестр викладачів ДМШ №2 ім. В. Барвінського) та «зразковий»  – 

4 (дитячий хоровий колектив дитячої музичної школи №1, фольклорний 

ансамбль «Вишиванка»  дитячої музичної школи №3,  дитячий духовий оркестр 

ДМШ №1 та ансамбль домристів «Музолька»  ДМШ №3).  

 

МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ  

 

Основною метою діяльності підприємств і закладів охорони здоров’я 

міської ради є поліпшення стану здоров’я населення, забезпечення рівного й 

справедливого доступу всіх мешканців міста до медичних послуг належної 

якості.  
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Показники стану здоровʼя населення міста протягом останніх років є 

практично стабільними – переважають захворювання серцево-судинної 

системи, розлади мозкового кровообігу, не знижується, на жаль, рівень 

онкологічних хвороб, за рахунок урядової програми «Доступні ліки»  дещо 

стабілізувалась кількість інфарктів та інсультів. 

Пріоритетним напрямками в охороні здоров’я міста у 2021 році були: 

- забезпечення надання населенню міста якісної і доступної первинної 

медичної допомоги, а також амбулаторно-поліклінічної допомоги на базі 

КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної 

допомоги ІФМР»;  

- забезпечення надання населенню приєднаних сіл Івано-Франківської 

міської об’єднаної територіальної громади доступної первинної медичної 

допомоги на базі КНП «Центр первинної медичної допомоги ІФМР»;  

- забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги 

дитячому населенню, в тому числі й діткам, з коронавірусною хворобою 

COVID-19 на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР», 

КНП «Міська клінічна лікарня  №1 ІФМР»  та КНП «Міська дитяча 

клінічна лікарня ІФМР»; 

- забезпечення багатопрофільної стаціонарної терапевтичної і хірургічної 

медичної допомоги на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня 

ІФМР», КНП «Міська клінічна лікарня №1 ІФМР», КНП «Міський 

клінічний перинатальний центр ІФМР» - як планової, так і при 

невідкладних станах; 

- запровадження нових медичних технологій стаціонарного хірургічного 

лікування в КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР» - 

кардіохірургічні операції на відкритому серці (вади серцевих клапанів), 

проведення тромболізису у пацієнтів з розладами мозкового кровообігу 

(інсультами), започаткування пересадки нирки від близького донора, 

тощо. 

 

           Важливими вкладеннями міського бюджету в розвиток  медичної галузі у 

2021 році є наступні: 

- закуплено сучасний УЗД-апарат експерт-класу та здійснено ремонт 

кабінету УЗД КНП «Міська дитяча клінічна лікарня ІФМР», який 

урочисто відкрито в червні 2021 р; 

- закуплено сучасний УЗД-апарат експерт-класу та здійснено ремонт 

кабінету УЗД і кабінету патології шийки матки, а також кабінету УЗД на 

приймальному відділенні гінекологічного корпусу КНП «Міський 

клінічний перинатальний центр ІФМР», які урочисто було відкрито у 

червні 2021 р. до Дня медичного працівника; 

- в КНП «Центр первинної медичної допомоги ІФМР»  у грудні 2020 року 

відкрито лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини 

(кошти державного бюджету на сільську медицину) в с.Братківці;  
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- в КНП «Центр первинної медичної допомоги ІФМР»  у червні 2021 року 

відкрито лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини 

(кошти державного бюджету на сільську медицину) в с.Тисменичани;  

- в КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР»  - у червні 2021 року 

до Дня медичного працівника відкрито травматологічне відділення з 2-ма 

операційними; 

- в КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР»  - на початку червня 

2021 року, за співфінасування з міського бюджету (5,0 млн.грн), відкрито 

відділення екстреної медичної допомоги за програмою «Велике 

будівництво»; 

- в серпні 2021 року в КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР»  - 

відкрито відділення сервісної служби (медичного клінінгу) – за участі 

першого заступника Міністра охорони здоров’я України Ірини Садов’як; 

- 14 серпня 2021 року в КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР»  

- проведено першу операцію з пересадки донорської нирки від близького 

донора (від батька до сина); 

- В КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної 

допомоги ІФМР»  - у січні відкрито 2 кабінети УЗД в поліклініках міста, 

закуплено 2 стаціонарні апарати УЗД та 1 портативний апарат УЗД за 

власні кошти підприємства; 

- в КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної 

допомоги ІФМР»  - 8 квітня 2021 року відкрито кабінет комп’ютерної 

томографії та ендоскопічний кабінет в поліклініці №2, апарати - 

комп’ютерний томограф і відеоцистоскоп закуплено за власні кошти 

підприємства у 2020 році; 

- в серпні 2021 року в КНП «Центр первинної медичної і консультативно-

діагностичної допомоги ІФМР»   відкрито  кабінет інфекційних 

захворювань в поліклініці № 5; 

- 8 вересня 2021 року в КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР»  - 

міським головою відкрито ангіографічну рентгенопераційну відділення 

інтервенційних методів діагностики і лікування; 

- на даний час триває ремонт операційних хірургічного відділення, 

коридору травматологічного відділення, ремонт кабінету МРТ в  КНП 

«Міська клінічна лікарня № 1 ІФМР». 

Фінансово-господарська діяльність закладів охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради за 8 місяців  2021 року. Штатна чисельність 

працівників закладів охорони здоров'я ІФМР станом на 01 вересня 2021 року 

складає 3420,75 штатних одиниць (в т.ч. вторинна допомога  2783,0), фактично 

зайнято  3114,75 штатних посад (в т.ч. вторинна допомога  2504,5), в т.ч. 872,75 

лікарських посад (в т.ч. вторинна допомога  648). 
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Бюджет медичної галузі за 8 місяців 2021 року склав 579,2 млн.грн,  з 

яких:  

- 58,6 млн.грн - спрямування  з міського бюджету за загальним фондом (в 

т.ч. 2,7 млн.грн відшкодування вартості інсуліни), 

- 6,9 млн.грн - державна субвенція на забезпечення лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет,  

- 70,3 млн.грн - за спеціальним фондом міського бюджету (власні 

надходження 40,9 млн.грн та видатки розвитку 29,4 млн.грн), 

- 436,8 млн.грн - заплановані витрати за програмою медичних гарантій, за 

якою заклади охорони здоров’я отримали находження від Національної служби 

здоров'я (за оперативними даними закладів охорони здоров’я на 10.09.2021 

року), 

- 3,0 млн. грн - субвенція з обласного бюджету на забезпечення 

централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, 

які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету,  

- 3,0 млн.грн - субвенція з обласного бюджету на придбання медичного 

обладнання (для КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР та КНП 

«Міська клінічна лікарня № 1 ІФМР» ), 

- 0,6 млн. грн - субвенція державного бюджету на заробітну плату лікарів-

інтернів. 

На медичну галузь за 8 місяців 2021 року (станом на 01.09.2021) 

передбачено спрямування з міського бюджету 88,0 млн.грн (8 міс. 2020р. – 

121,2млн.грн):  

- на енергоносії – 30,6 млн.грн, 8 міс.2020р. 27,1 млн.грн; 

- оплату праці – 8,6 млн.грн,  8 міс.2020р. 48,8 млн.грн; 

- медикаменти – 5,2 млн.грн, 8 міс.2020р. 11,0 млн.грн; 

- харчування – 0,3 млн.грн, 8 міс.2020р. 0,7 млн.грн; 

- пільгові медикаменти – 8,3 млн.грн, 8 міс.2020р. 4,2 тис.грн;  

- забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2,7 

млн.грн, 8 міс.2020р. 1,7 млн.грн; 

- інші видатки (господарські потреби, оплата послуг, розрахунки з 

бюджетом) – 2,9 млн.грн,  8 міс.2020р. 2,0 млн.грн; 

- придбання обладнання – 19,6 млн.грн,  8 міс.2020р. 17,0 млн.грн; 

- капітальні ремонти  та будівництво – 4,0 млн.грн, 8 міс.2020р.  

3,9млн.грн; 

- реконструкція з добудовою відділення екстреної медичної допомоги КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня ІФМР» ) – 5,0 млн.грн, 8 міс.2020 р .- 

3,3млн.грн,. 
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- медичне забезпечення, реабілітація, відновне лікування та цілодобовий 

догляд дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, залишились без 

батьківської опіки, дітей, які зазнали насильства та ін. – 0,1 млн.грн, 

- забезпечення невідкладної кардіологічної допомоги для КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня ІФМР»  0,7 млн.грн, 8 міс.2020р. 1,5 

млн.грн 

В структурі затверджених видатків для медичної галузі 8 міс. 2021 року 

обсяг державних коштів на централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет склав  6,9 млн.грн, 8 міс.2020 року – 5,2 млн.грн 

Бюджет охорони здоров’я ІФМР за 8 міс. 2021 року виконано на 55%, 

фактично використано 48,5 млн.грн (8 міс. 2020р. 76,6 млн.грн) при плані за 

поточний  період  88,0 млн.грн (8 міс. 2020р. 121,2 млн.грн), що зумовлено 

недоотриманням коштів до міського бюджету, зокрема, і через пандемію 

коронавірусної інфекції.  

На пільгові медикаменти та зубопротезування профінансовано 

4,1млн.гривень (49,5% виконання до призначень на 8 міс.2021 року). 

На забезпечення пацієнтів з цукровим діабетом препаратами інсуліну  – 

отримано з державного бюджету 6,8 млн. гривень (100% виконання до 

призначень на 8 міс. 2021 року). Кошти місцевого бюджету (в сумі 2,7 млн.грн) 

на забезпечення пацієнтів з цукровим діабетом препаратами інсуліну не 

використовувалися у звітному періоді. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 7,4 

млн.гривень (24,2% виконання до призначень на  8 міс. 2021 року). 

На придбання обладнання для КНП «Центральна міська клінічна лікарня 

ІФМР», для реалізації запланованих заходів у рамках проєкту «Спільні 

ініціативи та рішення у сфері охорони здоров’я у транскордонній Румунії-

Україні використано 1,4 млн.грн (83,8% виконання до призначень на  8 міс. 

2021 року). 

На реконструкцію з добудовою відділення екстреної медичної допомоги 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР»  використано 5,0 тис.грн 

(100% виконання). 

Придбані системи УЗД для КНП «Міська дитяча клінічна лікарня ІФМР»  

та КНП «Міський клінічний перинатальний центр ІФМР»  на загальну суму 

5,0млн.гривень. (100 % виконання). 

Придбано апарат МРТ для діагностики захворювань кістково-суглобової 

системи для КНП «Міська клінічна лікарня №1 ІФМР»   на загальну суму 

11,2млн.гривень (100% виконання).  

За кошти субвенції з обласного бюджету  придбано медичне обладнання 

для КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР»  та КНП «Міська клінічна 

лікарня №1 ІФМР»  на загальну суму 3,0 млн.грн (100% виконання).  

На капітальний ремонт приміщень операційних блоків хірургічного та 

травматологічного відділень КНП «Міська клінічна лікарня №1 ІФМР»  з 

міського бюджету виділено 0,4 млн. (21,8 %)  до 1,9 млн. запланованого. 
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На заходи протидії з коронавірусною хворобою COVID-19 за кошти 

бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади закуплено 26 

кисневих концентратори на загальну суму 1,0 млн.гривень для КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня ІФМР»  т а КНП «Міська клінічна лікарня 

№1 ІФМР» . 

За 8 місяців 2021 року (за оперативними даними закладів охорони 

здоров’я) загальна сума позабюджетних надходжень склала 43,0 млн.грн: від 

наданих платних послуг – отримано 12,3 млн.грн, отримано кошти та 

безкоштовно товарів в натуральній формі від благодійників на загальну суму 

30,7 млн.грн надходження (з яких: 2,5 млн.грн- у грошовій формі та 28,2 

млн.грн  натуральна форма, витратні матеріали та медикаменти отримані за 

кошти державного бюджету, вакцини, стенти, тромболітичні препарати та 

препарати для інгаляційного наркозу, тощо). 

За програмою медичних гарантій заклади охорони здоров’я від 

Національної служби здоров'я України за 8 міс.2021 року отримали 

надходження в сумі 418,1 млн.грн, за 8 міс.2020 року отримали надходження в 

сумі 288,6млн.гривень, зокрема:  

- первинна медична допомога – 98,7 млн.грн -  23,6%, 

- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 62,2млн.грн 

– 14,8%, 

- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій– 51,4 млн.грн – 12,3%, 

- медична допомога при пологах -  9,7 млн.грн - 2,3%,, 

- лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в 

амбулаторних умовах – 8,0 млн.грн – 1,9%, 

- медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних 

умовах 8,3 млн.грн – 2,0%, 

- медична допомога при гострому інфаркті міокарда 3,9 млн.грн – 1,0%, 

- амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи 

медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу   25,9 млн.грн – 6,2%, 

- перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних 

послуг в частині умов, які застосовувались з 1 вересня 2020 року  до 01 березня 

2021 року – 21,6 млн.грн – 5,2%, 

- стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 118,3 млн.грн – 28,3%, 

- вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2 – 0,4 млн.грн 0,1%, 

- інше  9,7 млн.грн – 2,3%. 

За кошти отримані за 8 міс. 2021 року за програмою медичних гарантій 

заклади охорони здоров’я міської ради від Національної служби здоров'я 
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України комунальними некомерційними підприємствами придбано 

обладнання на суму 27,9 млн.грн. 

 

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ ТА 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, ПРОЗОРОСТІ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ 

 

В 2021 році виконавчі органи міської ради  і надалі продовжили 

впроваджувати   заходи, направлені на ефективний розвиток дієвої співпраці з 

громадою, спрощення доступу до інформації  про діяльність органів влади,  

підвищення якості надання послуг населенню. Велика увага приділяється 

впровадженню нових технологій, здатних відкрити  ширші можливості для 

забезпечення прозорості та більш відповідальних стосунків між владою та 

громадою Івано-Франківська. 

Міська рада, виконавчі органи влади продовжували реалізацію 

інформаційної політики, спрямованої на  підвищення відкритості, прозорості 

управління містом. Оновлена версія офіційного сайту www.mvk.if.ua отримала 

схвальні відгуки експертів та користувачів  (з початку року портал відвідали 13 

млн. раз).  На офіційному сайті міста постійно оновлюється інформація, 

передбачена вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Систематично здійснюється координація інформаційної діяльності 

органів виконавчої влади, комунальних підприємств міста. Це питання 

регулярно заслуховується на оперативних нарадах у міського голови, де 

особлива увага акцентується на налагодженні активного діалогу виконавчих 

органів міської ради, комунальних підприємств з мешканцями міста. Так, 

кожен структурний підрозділ,  комунальне підприємство веде власну сторінку в 

соціальній мережі «Фейсбук». Якщо порівняти з минулим роком, то кількість 

осіб, що стежать за соціальними сторінками структурних підрозділів, 

посадових осіб міської ради зросла майже на 73 тисячі, а кількість осіб, що 

стежать за соціальними сторінками комунальних підприємств – більш як на 7 

тисяч. 
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Кількість осіб, що стежили за соціальними 

сторінками структурних підрозділів, 
посадових осіб міської ради та 

комунальних підприємств 

Структурних підрозділів та посадових осіб Комунальних підприємств

 
Продовжуючи  ініціативи, спрямовані на створення вільного доступу 

громади до інформації, донесення найбільш важливих рішень до мешканців 

міста,  продовжувалась робота з розміщення наборів даних на Єдиному веб 

порталі data.gov.ua.  Розпорядниками міської ради розміщено понад 400 наборів 

відкритих даних. 

Відповідно до чинного законодавства України, рішення виконавчого 

комітету міської ради від 26.08.2021р. №1201 «Про заходи щодо посилення 

вакцинації» проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота щодо вакцинації 

працівників виконавчого комітету та комунальних підприємств з метою 

запобігання поширенню на території територіальної громади гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

Організовано вакцинацію працівників виконавчих органів, комунальних 

підприємств в лікувальних закладах міста.   

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

проводилась відповідна робота з реєстрації, опрацювання та надання відповідей 

на запити про надання публічної інформації. Звіт про роботу із запитами на 

публічну інформацію щомісячно висвітлюється на веб сайті м.Івано-

Франківська. За звітний період до  виконавчого комітету міської ради надійшло 

374 запити про публічну інформацію. З них 277 надійшли від фізичних осіб, 97 

– від юридичних осіб. Через інтернет-приймальню надійшло 109 запитів про 

публічну інформацію. Випадків невиконання або невчасного виконання 

публічних запитів структурними підрозділами не було. 

Згідно протоколу комісії з найменування або перейменування об’єктів 

благоустрою, спорудження пам’ятників, встановлення пам’ятних знаків, 

меморіальних дощок від 26.05.2021р. №1, здійснювалась організація 

проведення відкритого громадського обговорення з перейменування вулиці 

Богунської іменем Гриневичів (на виконання звернення директора Івано-

Франківського обласного музею визвольної боротьби ім.Степана Бандери 

А.Коретчука); вулиці Ромена Ролана іменем Бориса Грінченка (на виконання 
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звернення голови організації «Декомунізація України» В.Позднякова); вулиці 

Радіщева іменем  Івана Драча (на виконання звернення голови Національної 

ради жінок України Л.Порохняк-Гановської та  листа Урядового 

уповноваженого з питань гендерної політики Кабінету Міністрів України). 

Також організоване відкрите громадське обговорення щодо 

перейменування вулиць у с.Черніїв. 

 

ЯКІСНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА 

 

Функціонування Центру надання адміністративних послуг дозволяє  

надавати мешканцям  якісні адміністративні послуги більш доступно, 

оперативно, прозоро.  

Станом на 01.09.2021 року у Центрі надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська надається 319 адміністративних послуг. 

Загальна кількість послуг, наданих в Центрі надання адміністративних 

послуг м.Івано-Франківська та його територіальних підрозділах та віддалених 

робочих місцях адміністратора ЦНАП, станом на 01.09.2021 року становить 

100902 та надано 61957 консультацій. 

 

Таблиця 1. Суб’єкти, які надали найбільше послуг. 

N

 з/п 

Назва суб'єкта надання 

адміністративних послуг 

Прий

нято 

документів 

% від 

загальної 

кількості 

1 

Відділ у місті Івано-Франківську 

Головного управління 

Держгеокадастру в Івано-Франківській 

області 

7801 7,73 

2 

Департамент адміністративних 

послуг (Центр надання 

адміністративних послуг м.Івано-

Франківська) 

6905 6,84 

3 

Департамент містобудування та 

архітектури 
7218 7,15 

4 

Івано-Франківський міський 

відділ Управління Державної 

міграційної служби в Івано-

Франківській області 

11070 10,97 

5 

Управління реєстраційних 

процедур 
33798 33,49 

 Всього надано послуг всіма 

суб’єктами 100902 
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За звітний період Департаментом освіти та науки зареєстровано та 

перереєстровано 2807 дітей у ДНЗ міста Івано-Франківська. 

Прийнято 9447 вхідних пакетів документів  для оформлення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України у 

формі ID-картки, оформлення посвідчення водія (без складання іспитів) та 

документів на державну реєстрацію нового транспортного засобу. 70% 

адміністративного збору за оформлення біометричних документів 

спрямовується до міського бюджету.  

З метою комфортного, максимально простого отримання послуг 

пов’язаних з народженням дитини, та за мінімальну кількість часу, в ЦНАП 

м.Івано-Франківська, його територіальних підрозділах та віддалених робочих 

місцях адміністратора підключено комплексну послугу «єМалятко».  За звітний 

період оформлено 998 заявок на комплексну послугу  «єМалятко». 

За допомогою комплексної послуги «єМалятко» батьки мають змогу за 

однією заявою у ЦНАП м. Івано-Франківська отримати набір послуг, що 

супроводжують народження дитини. Зокрема: 

- державна реєстрація народженої дитини; 

- реєстрація місця проживання дитини (в процесі реалізації); 

- призначення допомоги при народженні дитини; 

- реєстрація в демографічному реєстрі; 

- призначення походження народження дитини (якщо батьки не 

перебувають у зареєстрованому шлюбі); 

- реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. 

В територіальних підрозділах ЦНАП та віддалених робочих місцях 

адміністратора надаються 260 адміністративних послуг. Крім того, в 

територіальних підрозділах ЦНАП та віддалених робочих місцях адміністратора 

надаються соціальні послуги. Так, за звітний період в територіальних 

підрозділах ЦНАП та віддалених робочих місцях адміністратора надано 27412 

адміністративних послуг (без врахування соціальних послуг). 

У всіх територіальних підрозділах ЦНАП м.Івано-Франківська та 

віддалених робочих місцях адміністратора встановлено систему відео 

спостереження, що дозволяє ефективно та оперативно аналізувати роботу 

адміністраторів ЦНАП. 

З січня 2021 року, відповідно до доручення міського голови Р.Марцінківа, 

в Центрі надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська, його всіх 

територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях адміністратора  

приймались заявки на отримання грошової допомоги від осіб похилого віку, які 

старше 75 років та зареєстровані в Івано-Франківській міській територіальній 

громаді. За звітний період прийнято 3223 заявки. 

В лютому 2021 року Департамент адміністративних послуг здійснив 

підключення до програмного комплексу «Соціальна громада». Таке підключення 

дозволило  адміністраторам ЦНАП надавати соціальні послуги у всіх підрозділах 

Центру надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська (особливо 

актуально для мешканців населених пунктів, які приєдналися до Івано-
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Франківської міської ради). За звітний період в Центрі надання адміністративних 

послуг м.Івано-Франківська, його територіальних підрозділах та віддалених 

робочих місцях адміністратора оформлено 2200 послуг соціального характеру, 

зокрема: 524 звернення щодо надання державної допомоги при народженні 

дитини, 109 заяв щодо надання допомоги на дітей, які виховуються в 

багатодітних сім’ях, 860 звернень з призначення різних видів допомог, пільг, 

субсидій та 707 заявок на оформлення соціальних послуг за допомогою 

програмного комплексу «Соціальна громада».  

Також в лютому 2021 року Центром надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська спільно з Міністерством цифрової трансформації України 

запроваджено сервіс ідентифікації клієнтів ЦНАП та шерингу (новітній спосіб 

надання копій цифрових документів) при замовленні і отриманні 

адміністративних та соціальних послуг за допомогою мобільного застосунку 

«ДІЯ». За звітний період шерингом документів скористалося 188 відвідувачів. 

Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська  активно 

працює над впровадженням сервісу «Швидкі послуги».  В березні 2021 року 

Департамент адміністративних послуг здійснив підключення до 

автоматизованої системи Державного земельного кадастру. При зверненні 

суб’єктів звернення до головного офісу ЦНАП м.Івано-Франківська 

адміністратори ЦНАП одразу, під час звернення, формують витяг з Державного 

земельного кадастру та видають заявнику. Така процедура займає 15 хвилин, а 

також система дозволяє формувати витяги з Державного земельного кадастру 

по всій Україні (раніше в ЦНАП м.Івано-Франківська замовлялися витяги лише 

в межах міста Івано-Франківська). Станом на 01.09.2021 року адміністраторами 

ЦНАП м.Івано-Франківська сформовано та видано  1416 витягів з Державного 

земельного кадастру. Кошти за надання послуги зараховуються до міського 

бюджету. 

З травня 2021 року Центр надання адміністративних послуг м.Івано-

Франківська запровадив ще одну «Швидку послугу» - «Отримання інформації з 

Муніципального реєстру Івано-Франківської міської територіальної громади». 

Тепер довідки про зареєстрованих осіб в житлі суб’єкти звернення можуть 

отримати за 5 хвилин (раніше термін виконання даної послуги складав 2 дні). 

Також до Муніципального реєстру Івано-Франківської міської 

територіальної громади підключено працівників Департаменту соціальної 

політики, що дозволяє працівникам самостійно роздруковувати довідки про 

зареєстрованих осіб в житлі, що спрощує процедуру оформлення послуг 

соціального характеру. 

 За дорученням міського голови з червня 2021 року та, відповідно до 

рішення виконавчого комітету міської ради, ЦНАП, його територіальні 

підрозділи, віддалені робочі місця адміністратора здійснювали прийом 

документів на отримання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів 

бюджету Івано-Франківської територіальної громади застрахованим особам на 

період обмежувальних протиепідемічних заходів. Для отримання допомоги 

можна звернутись в ЦНАП (головний офіс, територіальні підрозділи та 
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віддалені робочі місця). Також можна подати заявку онлайн на сайті Центру 

надання адміністративних послуг в розділі «Електронні послуги» в режимі 24/7.  

З метою забезпечення доступності громадян для отримання 

адміністративних послуг у Івано-Франківській міській раді прийнято 

розпорядження міського голови «Про надання послуги «Мобільний 

адміністратор», яке регламентує надання адміністративних послуг зі 

спеціальним кейсом «Мобільний адміністратор» за місцем проживання 

суб’єктів звернення з обмеженими можливостями, які обмежені у пересуванні, 

за принципом віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП м. Івано-

Франківська. За звітний період за допомогою сервісу «Мобільний 

адміністратор» надано 49 адміністративних послуг. 

Для отримання послуги «Мобільний адміністратор» необхідно 

попередньо звернутися до ЦНАПу чи його територіальних підрозділів з 

письмовою заявою, через телефонний зв'язок 75-01-19, 75-20-41 чи через 

електронну форму на сайті ЦНАП www.cnap.if.ua та вказати свої контактні дані 

і назву адміністративної послуги, яку бажає отримати особа, яка нездатна 

самостійно пересуватись. 

Мешканці міста Івано-Франківська можуть замовити послуги в режимі 

он-лайн на сайті www.cnap.if.ua (розділ «Електронні послуги»). Результат 

послуги замовники отримують особисто у Центрі надання адміністративних 

послуг після отримання смс-повідомлення про виконання та пред’явлення 

документа, що посвідчує особу. На даний час мешканцям міста Івано-

Франківська 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 36 

адміністративних послуг, зокрема додана можливість замовити послугу он-лайн 

«Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічно бази вимогам 

законодавства з охорони праці». Ідентифікація клієнта здійснюється за 

технологіями BankID та ЕЦП.  

Попит на електронні послуги зростає, так, за звітний період надано 6 895 

онлайн послуг, що становить 7% від усієї кількості наданих адміністративних 

послуг.  

http://www.cnap.if.ua/
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Відповідно до підписаного меморандуму про співпрацю з головним 

управліням Держгеоекадастру в Івано-Франківській області, організовано в 

ЦНАП м.Івано-Франківська, його ТП та ВРМ надання адміністративних послуг 

мешканцям сіл колишнього Тисменицького району, які увійшли до складу 

Івано-Франківської МТГ, Держгеокадастром м.Тисмениця. 

З липня 2021 року, відповідно до підписаного меморандуму про 

співпрацю між Івано-Франківською міською радою та Головним управлінням 

Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, працівники 

Пенсійного фонду надають консультації в територіальних підрозділах ЦНАП 

м.Івано-Франківська згідно затвердженого графіка. 

Також, залучено до співпраці спеціалістів Івано-Франківського міського 

центру зайнятості, які здійснюють прийом громадян в ТП та ВРМ  ЦНАП 

м.Івано-Франківська та надають консультації з питань реалізації державної 

політики у сфері зайнятості 

8 серпня 2021 року в селі Братківці за участю міського голови Руслана 

Марцінківа  відкрито територіальний підрозділ ЦНАП м. Івано-Франківська. 

Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська в с.Братківці є сьомим підрозділом, який відкрито у 

громаді, що долучилася до Івано-Франківської МТГ, це дозволить забезпечити 

комфортні та доступні умови для отримання оптимальної кількості 

адміністративних послуг мешканцями громади. 

Проводяться заходи (ремонтні роботи, виготовлення та розміщення 

інформаційних вивісок) для належної організації надання адміністративних 

послуг в ТП ЦНАП м.Івано-Франківська в с.Узин. Також в 2021 році буде 

проведено ремонтні роботи в ТП ЦНАП м.Івано-Франківська в с.Радча. 

Частка послуг, 
що надані  

офлайн (93%) 

 Частка 
електронних 

послуг, що 
надані 

онлайн  (7%) 

Частка електронних послуг в загальній кількості 
наданих адміністративних послуг 

Офлайн Онлайн 
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Опрацьовується можливість відкриття територіального підрозділу ЦНАП 

м.Івано-Франківська в мікрорайоні Опришівці. 

Продовжує функціонувати інформаційно-консультаційний пункт для 

іноземців, що був відкритий у рамках реалізації проекту «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 Союзу. За 

звітний період до ЦНАП м. Івано-Франківська звернулося   615  іноземних 

громадян для отримання адміністративних та дозвільно-погоджувальних послуг 

(реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація 

бізнесу, загальна інформація). 

Відповідно до розпорядження міського голови від 23.02.2021р.  № 87-р. з 

14.00 год. до 17.00 год. у Центрі надання адміністративних послуг здійснюється 

прийом громадян керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету 

міської ради. Проте, варто зауважити, що особистий прийом громадян 

відновлений лише 17.05.2021 року. За період з 17.05.2021 року до 01.09.2021 

року надано 237 консультацій. 

ЦНАП м. Івано-Франківська проводить щомісячний моніторинг якості 

надання адміністративних послуг. Відвідувачі ЦНАП після обслуговування за 

допомогою талону електронної черги можуть проголосувати та оцінити якість 

наданих послуг.  
Діаграма 2. Моніторинг якості надання 

адміністративних послуг станом на 01.09.2021 

року 

        
 

Регулярно оновлюється інформація на сайті Центру надання 

адміністративних послуг та на офіційній сторінці Центру надання 

адміністративних послуг у «Фейсбук» , надаються відповіді на коментарі та 

повідомлення. Станом на 30.06.2021 року за офіційною сторінкою Центру 

надання адміністративних послуг у «Фейсбук» стежить 3 132 громадяни. 

В серпні 2021 року ЦНАП запустив власний «Телеграм», де публікується 

важлива інформація щодо діяльності ЦНАП та надання послуг. Це є ще одним 

механізмом комунікації з суб’єктами звернення. 

Оцінило 

роботу 

16 917 

Позитивно оцінило 

16 831 

Негативно оцінило 

86 

Написало відгуків 

118 

Написано 

подяк 

127 

Написано 

скарг 

34 
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Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська активно 

взаємодії зі своїми відвідувачами за допомогою сервісів Google. Так в «Google 

Мій бізнес» створена сторінка Центру надання адміністративних послу м.Івано-

Франківська та всіх його підрозділів. Регулярно оновлюється інформація про 

графік роботи, відслідковується кожен відгук та надаються відповіді на 

коментарі та запитання. 

За звітний період за допомогою «Google Мій бізнес» надано 136 

відповідей на запитання щодо надання адміністративних послуг. 

В Центрі надання адміністративних послуг та його територіальних 

підрозділах сплату адміністративного збору за надання платних 

адміністративних послуг можна здійснювати безпосередньо під час прийому за 

допомогою POS-терміналів, які встановлені на робочому столі кожного 

адміністратора та на столах державних реєстраторів з питань реєстрації бізнесу 

та реєстрації нерухомого майна (комісія складає 2% від суми платежів, але не 

менше 5 грн. за платіж). POS-термінали, які встановлені на робочому столі 

кожного адміністратора та державного реєстратора підтримують технологію 

PayPass. За допомогою даних POS-терміналів громадяни та юридичні особи 

можуть здійснювати сплату адміністративного збору за надання платних 

адміністративних послуг за допомогою Google Pay та Apple Pay. 

Центр надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська продовжує 

співпрацю з порталом «ДІЯ», системи онлайн моніторингу якості надання 

адміністративних послуг. 

Завдяки такому моніторингу є можливим оптимізація надання 

адміністративних послуг, зменшення переліку документів для отримання 

послуг, скасування дублюючих чи неактуальних послуг, а також прийняття 

зважених рішень органами влади щодо покращення надання послуг 

громадянам. 

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

з Міністерством цифрової трансформації України, надав згоду для участі в 

проекті та інтегрував своє програмне забезпечення відповідно до встановлених 

вимог адміністратора системи. 

Станом на 01.09.2021 року адміністраторами Центру надання 

адміністративних послуг м.Івано-Франківська, його територіальних підрозділів 

та віддалених робочих місць, видано 4205 транспортних карток. 

Пріоритетом для ЦНАП м. Івано-Франківська є організація надання 

адміністративних послуг за принципом «життєвої ситуації» та інтеграція в 

ЦНАП м.Івано-Франківська послуг РАЦС (оформлення свідоцтва про 

одруження та свідоцтва про смерть), модернізація підрозділів ЦНАП в 

населених пунктах, які входять до складу Івано-Франківської міської МТГ. 

За звітний період працівниками управління реєстраційних процедур 

надано 48742 адміністративні послуги. До місцевого бюджету надійшло 

1865475 гривень адміністративного збору.  
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З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за 8 

місяців 2021 р. надано 8247 адміністративних послуг, до міського бюджету 

надійшло 926829 грн. адміністративного збору.  

Удосконалено прийом громадян шляхом отримання електронних копій 

документів з нормативно-правової бази Івано-Франківської міської ради, 

архівних установ, органів державної влади та місцевого самоврядування і 

державних реєстрів.  

Розглядається можливість здійснення державної реєстрації за допомогою 

мобільного реєстратора.  

Прийом заявників та надання консультацій здійснюється за допомогою 

чергового державного реєстратора на віддаленому робочому місці щочетверга в 

селі Крихівці Івано-Франківського міської територіальної громади, а також 

вивчається можливість здійснення державної реєстрації за допомогою 

чергового реєстратора в с. Угорники та с. Микитинці. 

Проведена 8381 реєстраційна дія з питань державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за  8 місяців 2021 року,   в т.ч. 

1021 – за принципом екстериторіальності, та видано 244 витяги з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державними 

реєстраторами відділу проводиться державна реєстрація юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців на підставі заяв, сформованих в електронній формі 

за допомогою Єдиного державного веб порталу електронних послуг «Портал 

ДІЯ».  

За звітний період державними реєстраторами опрацьовано 5656 

електронних заявок. Очікується збільшення кількості заявок в електронній 

формі у зв’язку з впровадженням електронного врядування та спрощенням 

процедури надання адміністративних послуг. 

З питань реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця 

проживання та ведення реєстру територіальної громади міста Івано-

Франківська за  8 місяців 2021 року надано 32114 адміністративних послуг. 

Отримано сплаченого адміністративного збору на суму 257920,65 грн. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.02.2021р. №208 

визначено розпорядників Муніципального реєстру, які, відповідно до 

покладених на них повноважень, забезпечують наповнення, формування та 

ведення Реєстру. Метою  створення Муніципального реєстру є забезпечення 

обліку мешканців Івано-Франківської МТГ та можливості отримувати 

адміністративні та інші муніципальні послуги. Завдяки наданню доступу 

відповідальних працівників виконавчих органів міської ради до реєстру значно 

спрощено надання адміністративних послуг. 

Ведуться роботи для створення єдиної бази даних мешканців Івано-

Франківської МТГ, для чого будуть створені віддалені робочі місця в селах 

міської територіальної громади.  
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Івано-Франківська міська рада 09-10.08.2021р. успішно пройшла 

ресертифікаційний аудит, за результатами якого підтверджено, що система 

управління якістю та якість адміністративних послуг, які надаються 

виконавчими органами міської ради, відповідають вимогам міжнародного 

стандарту ISO 9001. Від імені міжнародного органу з сертифікації «DEKRA» 

(м.Штутгард, Німеччина), аудит проведено партнером, акредитованим органом 

з сертифікації ТОВ «ГЛОБАЛ СЕРТИФІК». За висновками експерта, керівники 

виконавчих органів міської ради  створюють і підтримують таке середовище й 

атмосферу в колективі, у якій посадові особи можуть цілком реалізувати свої 

можливості для вирішення основних завдань, активно сприяють 

результативному функціонуванню системи управління якістю. Наша система 

управління є одна з найбільш прозорих, відкритих та ефективних серед інших 

міст України.  
 

ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ МІСТА, ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ 

ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

 

За звітний період до виконавчого комітету міської ради надійшло 13863 

звернення громадян. З них: письмових звернень – 13 607 (98,15 %), скарг – 61 

(0,44 %), пропозицій – 5 (0,04 %), усних – 190 (1,37 %). 

Порівняно з відповідним періодом 2020 року кількість звернень 

збільшилася на 10366 одиниць. 

Найбільше громадяни зверталися з питань: соціального захисту  – 11 593 

(83,6%), комунального господарства та благоустрою – 969 (7,0%), земельних 

відносин – 234 (1,7%), житлової політики – 138 (1,0%), охорони здоров’я – 125 

(0,9%), транспорту та зв’язку – 96 (0,7%), архітектури та містобудівної 

діяльності – 76 (0,5%), освіти – 68 (0,5%), забезпечення дотримання законності 

та охорони правопорядку – 38 (0,3%), сім’ї, дітей та молоді – 35 (0,3%), праці і 

заробітної плати – 25 (0,2%), екології та природних ресурсів – 12 (0,1%) та 

інших. 

Від загальної кількості заяв, скарг та пропозицій 11140 (80,4%) звернень 

вирішено позитивно на користь громадян, роз’яснено 2260 (16,3%) звернень, 

відмовлено 151 (1,1%) і на контролі 312 (2,3%) звернень. 

У звітному періоді виконавчим комітетом міської ради розглянуто 258 

(1,9%) колективних звернень та 283 (2,0%) дублетних звернення громадян. 

Найбільше їх отримано з питань житлово-комунальної політики та 

благоустрою, щодо оформлення субсидій, архітектури, дизайну та 

містобудівної діяльності, законності будівництва. 

Для розгляду від вищих органів влади надійшло 1002 звернення (7,2%) 

від загальної кількості. 

2 832 (20,4% від загальної кількості) звернення громадян надійшло до 

виконавчого комітету міської ради із сіл, які увійшли до  Івано-Франківської 

міської територіальної громади. 
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81 (0,6 % від загальної кількості) звернення надійшло від депутатів усіх 

рівнів. За звітний період опрацьовано 412 звернень від пільгових категорій 

населення – учасників війни та бойових дій, осіб, які потерпіли від аварії на 

ЧАЕС, одиноких матерів, багатодітних сімей. Актуальними залишаються 

питання надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, призначення 

житлових субсидій, а також надання допомоги та забезпечення житлом, 

земельними ділянками учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території. 

На особистому прийомі у керівництва виконавчого комітету міської ради 

побувало 190 громадян. Основні питання, з якими зверталися мешканці міської 

територіальної громади: комунальної політики та благоустрою, встановлення 

індивідуального опалення, соціального захисту, житлової політики, земельних 

відносин, архітектури та містобудування та інші. 

Через Інтернет-приймальню до виконавчого комітету міської ради 

надійшло 231 електронне звернення. Відповіді на електронні звернення 

надавались у визначений законом термін. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації 

забезпечено реєстрацію, облік, систематизацію та своєчасне надання відповідей 

на запити. Так, у звітному періоді отримано 277 інформаційних запитів. З них 

отримано через Інтернет-приймальню – 99, надійшло поштою – 178. 

Інформаційні запити надходили від громадян міст: Києва, Чернівців,   Черкас, 

Миколаєва, Ірпіні, Коломиї. Найбільш запитувані інформації: копії рішень 

міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, діяльності 

органів місцевого самоврядування, про послуги та інші.  

Виконавчі органи міської ради  і надалі будуть працювати над пошуком 

шляхів удосконалення системи роботи із зверненнями громадян, 

впровадженням інноваційних форм організації ефективного діалогу влади та 

громадськості. 

 

РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕБ САЙТІВ ТА 

ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ 

 

Електронне урядування стає все більш ефективним, завдяки 

впровадженню інноваційних методів роботи – розвитку та вдосконаленню веб 

сайтів, електронних сервісів.  

Оновлено  офіційний сайт міста, створено новий розділ «Параметри 

міста», в якому є дані про погоду, індекс якості повітря, концентрацію дрібних 

часток, затори, кількість населення, територію МТГ, кількість новонароджених, 

хворих на Covid-19, роботу прибиральної техніки, статистику вирішених 

проблем, вакансії, дитячі садки, школи, об’єкти культурної спадщини, статут 

громади. Цей розділ є авто наповнюваним, зокрема  інформація про погоду, 

якість повітря та затори отримується з IoT-датчиків, що розміщенні на території 

міста. 
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Створено розділ «Обгрунтування закупівель», вжито заходів для  

наповнення веб сайту інформацією на англійській, німецькій та польській 

мовах. 

Модернізовано веб сайт «Безпечний Івано-Франківськ» для легшого 

сприйняття інформації відвідувачами сайту та виконані роботи з підключення 

соціальної громади. 

Вжито заходів для доступу працівників Департаменту адміністративних 

послуг (ЦНАП) та управління реєстраційних процедур до електронних  

документів порталу «ДІЯ» (паспортів внутрішнього, закордонного, довідки 

ідентифікаційного коду (РНОКПП), свідоцтва про народження та довідки 

ВПО). 

Також модернізовано сайт  ЦНАПу, розроблено нові  технічні можливості  

використання електронних сервісів, зокрема щодо надання трьох нових послуг 

ЦНАП для замовлення їх в електронному вигляді в персональному кабінеті 

мешканця. 

Оновлено мобільний додаток на AppStore та внесено зміни в портал 

smartcity.mvk.if.ua.  

Наше місто стає комфортнішим завдяки активності його мешканців. 

Нещодавно створено новий електронний сервіс «Івано-Франківськ SAFECITY». 

На порталі можна анонімно відмітити зону/простір, що викликає відчуття 

небезпеки та вказати необхідну інформацію. Також можна виділити місця, де 

мешканці міста почуваються комфортно і безпечно. Завдяки цьому сервісу 

територія міста  стає ще безпечнішою та більш інклюзивною для усіх 

мешканців, завдяки активності користувачів цього сайту. 

Впроваджено новий сервіс для взаємодії та організації роботи депутатів 

міської ради на базі системи електронного документообігу «Діловод». Даний 

сервіс складається з модулів, які допомагають з будь-яких пристроїв, 

підключених до мережі інтернет, отримувати оперативну та кількісну 

інформацію, обмінюватися текстовими повідомленнями та файлами та 

зберігати їх. При  отриманні інформації про засідання сесії міської ради 

депутати можуть повідомляти про свою присутність чи відсутність. Також 

впроваджено модуль «Звернень до депутата» міської ради», з допомогою якого 

через сайт «Електронної приймальні» мешканець може надіслати електронне 

звернення до депутата міської ради, яке буде доступне в системі. Всі звернення 

обліковуються та очікують на відповідь. Також  впроваджено модуль з повною 

інформацією про депутатів міської ради (контакти, загальна інформація, опис, 

авторизаційні дані, надсилання повідомлень, посилання на соціальні мережі). 

Впроваджено електронну послугу надання допомоги застрахованим 

особам на період обмежувальних протиепідемічних заходів. Електронну 

послугу можна замовити в електронному кабінеті мешканців. Допомогу змогли  

отримати фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які зареєстровані на 

території Івано-Франківської міської територіальної громади та вже отримали 

допомогу з Державного бюджету в розмірі 8 тисяч гривень. 
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Запроваджено 17 нових електронних послуг Департаменту 

інфраструктури, житлової та комунальної політики. На даний момент усі 26 

послуг, які надає даний департамент, можна замовити в електронному вигляді.  

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ 

 

Важливим аспектом ефективного управління містом є можливість 

оперативного створення електронних документів, контролю за їх виконанням, 

збереження, пошуку і використання.  

У звітному періоді документообіг в цілому становив 15567 документів, а 

саме:  поступило 4817 – вхідної кореспонденції, 2117– вихідної.  

На 11  сесіях міської ради прийнято 296 рішень та оформлено 12 

протокольних доручень; на 37 засіданнях виконавчого комітету прийнято 1196 

рішень та оформлено 6 протокольних доручень.  

Міським головою видано 401 розпорядження.  

Надано 6740 витягів з рішень міської ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови, первинних матеріалів до них та інших 

документів. 

З 4817 документів, що поступили, взято на контроль 1423.   

У звітному періоді опрацьовано: 

- 177 документів органів влади вищого рівня, з яких взято на контроль 85 

документів; 

- 1222 рішення виконавчого комітету, з яких взято на контроль 439 

документів; 

- 401 розпорядження міського голови, з яких взято на контроль 72 

документи. 

Крім цього на контролі перебуває 114 документів органів влади вищого 

рівня, 92 рішення виконавчого комітету та 63 розпорядження міського голови, 

взятих на контроль у попередньому періоді. 

Виконано та закрито «До справи» 141 документ органів влади вищого 

рівня. Підготовлено 3 рішення виконавчого комітету та 1 розпорядження 

міського голови про зняття з контролю 458 документів. 

Упродовж 8 місяців 2021 року на виконання актів і доручень Президента 

України прийнято 26 власних документів, на виконання актів і доручень уряду 

– 95 документів та на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації – 

11 документів. 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проаналізовано розміщення у розділі «Проекти рішень» на 

офіційному сайті міської ради 315 рішень виконавчого комітету про внесення 

на розгляд міської ради. 

За поданням відділу контролю хід виконання найважливіших 

контрольних документів розглядався на оперативних нарадах у міського голови 
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та його заступників Сформовано 184 питання для розгляду на оперативних 

нарадах, за результатами яких надано 1703 протокольні доручення міського 

голови. З них станом на 01.09.2021 року виконано у повному обсязі 98 % 

завдань.  

З метою всебічного інформування мешканців міської територіальної 

громади про роботу комунальних установ у 2021 році започатковано та 

проведено оперативні наради на території 8 комунальних підприємств. Також 

запроваджено ефективну практику проводити засідання виконавчих комітетів  в 

одному із сіл Івано-Франківської міської територіальної громади. Це дозволяє 

краще ознайомитись з роботою підприємства, життям села, їх проблемами та 

здобутками.  

Для належного впорядкування та зберігання архівних документів за 

звітній період прийнято 842 справи постійного зберігання та 518 справ з 

кадрових питань (особового складу) від 15 організацій і установ, які припинили 

діяльність. Перелік організацій, які припинили свою діяльність та передали 

документи до архівного відділу оприлюднюється на офіційному сайті міста. 

Проводилась робота з наповнення архіву документами Національного 

архівного фонду. Виділено  додаткове приміщення площею 52 квадратних 

метри на вул. Мазепи 167. Після завершення ремонтних робіт в  приміщенні 

будуть зберігатись документи від ВО «Родон», де у свій час працювало 

найбільша кількість людей у місті. 

У зв’язку з утворенням Івано-Франківської міської територіальної 

громади до архівного відділу передано на зберігання 772 справи постійного 

терміну  зберігання документи від Вовчинецької, Крихівецької, Микитинецької, 

Угорницької та Хриплинської сільських рад.  

 

КАДРОВА РОБОТА 

 

За період, що аналізується, міським головою видано  1140 розпоряджень 

міського голови з особового складу та 505 розпоряджень з кадрових питань. 

Також підготовлено 277 розпоряджень міського голови з особового складу та 

81 розпорядження з кадрових питань, що стосуються керівників підприємств, 

установ та організацій міста, що є в комунальній власності міста. 

Проведено 13 засідань конкурсної комісії виконкому міської ради. Участь 

у конкурсах на заміщення вакантних посад взяли 49 осіб. 

Організовано проведення у Івано-Франківській міській раді перевірок, 

передбачених Законом України «Про очищення влади», стосовно 101 

новопризначеної особи.  

За звітний період на службу в органи місцевого самоврядування всього 

прийнято 301 особу, звільнено за звітний період 199 осіб. Протягом звітного 

періоду переведено на вищі, рівнозначні або нижчі посади 169 осіб. 

На базі КНЗ "Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
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місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" 

підвищили кваліфікацію 220 осіб.  

Протягом звітного періоду проводився контроль за укладенням та 

переукладенням контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій 

міста, що є в комунальній власності міста та доповнень до них. Всього 

укладено і переукладено 24 контракти.  

У відділах і управліннях виконкому міської ради пройшли практику 11 

студентів вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська, м.Києва та 

м.Чернівців. 

Підготовлено 211 розпоряджень міського голови про нагородження 

грамотами виконкому міської ради, відзнаками та подяками міського голови. 

Проведена організаційна робота для підготовки 6 відзнак міського голови 

«Міць і гордість міста», 26 відзнак міського голови «За честь і звитягу», 316 

грамот виконкому міської ради, 891 подяка міського голови. Протягом звітного 

періоду присвоєно 6 звань «Почесний Громадянин міста Івано-Франківська». 

 

ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ 

 

Протягом звітного періоду відділом ведення Державного реєстру 

виборців: 

- завантажено та опрацьовано 413 відомостей періодичного поновлення 

та  відомості за результатом запиту; 

- опрацьовано 26 запитів УДМС щодо персональних  даних осіб  з АР 

Крим, Донецької та Луганської областей; 

- опрацьовано 146 запитів виборців щодо власних персональних даних; 

- опрацьовано  52 запити з особистого кабінету виборця; 

- сформовано та проведено 738 наказів керівника відділу Реєстру. 

Працівниками відділу протягом звітного періоду сформовано 126 запитів 

до суб’єктів надання відомостей про виборців та внесено зміни до бази даних 

Реєстру відповідно до отриманих результатів. 

На основі створеної електронної системи рейтингового оцінювання, 

роботу відділу Державного реєстру виборців у звітному періоді оцінено  на 

найвищий бал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

ЗМІСТ 

 
ФІНАНСОВЕ ЖИТТЯ МІСТА ............................................................................................. 1 

ДОХОДИ ................................................................................................................................ 1 

ВИДАТКИ .............................................................................................................................. 2 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, ТА КАПІТАЛЬНОГО 

РЕМОНТУ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛА, СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ТА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ............................................... 4 

ОБ’ЄКТИ ОСВІТИ ................................................................................................................ 4 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ ПІВНІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ КОРПОРАЦІЇ 

(NEFCO) В МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ .................................................................................. 5 

ОБ’ЄКТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ....................................................................................... 8 

ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ....................................................................................... 9 

ОБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА .......................................................... 10 

ОБ'ЄКТИ  ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА............................................ 10 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ІНШИХ 

ОБ`ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ .......................................................................................................... 15 

РЕМОНТНІ РОБОТИ У СЕЛАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ................................ 15 

РОБОТИ У СФЕРІ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЖИТЛОВОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ ...................................................................................................................................... 17 

БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА .................................................................... 19 

ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА ................................................................................................ 20 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО 

ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА  ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ ........................................................................................................................ 22 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗКОШТОВНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ . 23 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО САДОВО-ГОРОДНІХ МАСИВІВ .................................................. 24 

РОБОТА ВІДДІЛУ .............................................................................................................. 25 

ІНСПЕКТОРІВ З ПАРКУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ........ 25 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВИХ ПРАКТИК В УПРАВЛІННІ ЖИТЛОВИМ 

ФОНДОМ ......................................................................................................................................... 26 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА РОЗПОДІЛ ЖИТЛА ............................................................................ 28 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ  УПРАВЛІННЯ ........................................................................... 29 

ЗЕМЛЯМИ............................................................................................................................ 29 

ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ) ................................................... 30 

НОРМАТИВНО-ГРОШОВА ОЦІНКА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ .................................................... 31 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ...................................... 31 



129 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ  САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ 

ЗЕМЕЛЬ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ..................................................................................................... 32 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ ........................ 34 

РОБОТА З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ .................................................................................................................................... 36 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ............................................................ 37 

ІНТЕГРАЦІЯ ГРОМАД ...................................................................................................... 39 

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ ...................................................... 41 

ВІДДІЛ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ ..................................................................... 42 

ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ............................................................................... 43 

ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКРЕТАРІАТУ ......................................................................................... 44 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА НАСЕЛЕННЯ ...................................................................... 47 

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА З ДЕРЖБЮДЖЕТУ ............................................................ 50 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ................................................. 51 

БУДИНОК НІЧНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ........................................................................... 52 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, 

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ........................................................................................................................ 53 

ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ...................................................................................... 55 

РОБОТА З ГРОМАДОЮ .................................................................................................... 55 

ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

НАСЕЛЕННЯ ................................................................................................................................... 56 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ............................. 59 

ВІДДІЛ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ........................... 62 

ВІДДІЛ  ТОРГІВЛІ .............................................................................................................. 65 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ........................................................................................................ 68 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ПЕРЕХІД НА АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ 70 

ВІДДІЛ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ ................................ 73 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ........................................................................................... 75 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ................................................................................................. 76 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ .......................................................................................... 79 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ........................................................................................... 80 

ТУРИЗМ ТА ПРОМОЦІЯ ................................................................................................... 84 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ............................................................. 87 

ЗАКЛАДИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ...................................................................................... 88 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА .................................................................................................. 90 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ...................... 92 

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ................... 92 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ .................................................................. 94 



130 

 

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ МІСТА .......................................................................................... 97 

МІСЬКИЙ ЦЕНТР «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»  ТА ІНВАСПОРТ .......................................... 99 

ВІДДІЛ СІМ’Ї ТА ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ................................................................. 100 

ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ .............................................................................. 101 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ............................................................................. 102 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА. ................................................................. 104 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ .............................................................. 104 

КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ................................................................. 105 

МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ......................................... 105 

МИСТЕЦЬКІ ШКОЛИ МІСТА ........................................................................................ 106 

МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ ......................................................................................................... 106 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ, ПРОЗОРОСТІ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ .............................................................. 112 

ЯКІСНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА .......................................................... 114 

ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ МІСТА, ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН ................................................................................................................................... 122 

РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕБ САЙТІВ ТА ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ

 ......................................................................................................................................................... 123 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ .......... 125 

КАДРОВА РОБОТА .......................................................................................................... 126 

ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ ....................................................... 127 

 

 

 

 

 


