
ЗВІТ ЗАСТУПНИКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
В. ФЕДОРІВА ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ У 2021



Сфера повноважень
■ Комплексне, перспективне і поточне планування економічного і соціального 

розвитку сільських територій

■ Контроль за покращенням екологічного стану сільських територій

■ Координація утворення та діяльності органів самоорганізації населення

■ Належна організація та проведення загальних зборів, громадських слухань та 

інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого 

значення

■ Аналіз діяльності та розробка пропозицій з питань діяльності на їх території 

виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної 

власності та їх посадових осіб.

* В підпорядкуванні заступника голови перебувають 

управління інтеграції громад та старости старостинських 

округів. 



Івано-Франківська міська територіальна громада

+ 18 сіл

+ 50+ тис. населення

+ 17 шкіл

+ 11 садочків

+ 17 амбулаторій

+ 17 будинків культури

+ 18 бібліотек

+  32 фермерські господарства

+  > 250 км. комун. доріг та ін. 



Відбір кандидатур на посаду старост 
2020

Заступник міського голови В.Федорів – голова комісії з відбору кандидатур на посаду 

староста

43 кандидатури – 43 співбесіди – 18 відібраних кандидатур для призначення 

старостами



Громадське обговорення кандидатур 
старост 2021

■ Заступник міського голови В.Федорів – голова організаційного комітету 

■ 16 кандидатур – 16 громадських опитувань  – 16 громадських слухань в 16 

старостинських округах 



Координація роботи радників міського 
голови у селах громади 
І. Тісна співпраця з профільними департаментами, 

комунальними підприємствами, установами та 

радниками 

• Вивезення ТПВ у селах

• Огляд сільських електромереж

• Військовий облік та мобілізаційна робота  в селах 

ЦНАПи у селах

• Зовнішнє відеоспостереження

• Чищення русел річок

• Ремонти комунальних вулиць

• Знешкодження борщівника

• Прибирання кладовищ 

• Благоустрій територій до Свят та інше…

Нарада з радниками

Зустріч з аграріями (Братківці)



ІІ. Комунікаційна та координаційна робота, пов’язана з діяльністю радників у селах

• Дорадчі ради у селах

• «Фонд радника»

• Отримання субсидій у селах

• Довідки щодо членства в ОСГ та інші довідки

• Нотаріальні та інші послуги

• Виїзні прийоми громадян та робочі зустрічі у селах громади

Прийом громадян (Добровляни) Прийом громадян (Березівка)



Про вчинення нотаріальних дій радниками
■ Радники сіл уповноважені на вчинення нотаріальних дій на 

місцях (заповіти, дублікати документів, засвідчення вірності

копій (фотокопій) документів, засвідчення підпису на 

документах)

■ Всього в селах радниками вчинено більше 200 нотаріальних 

дій в 2021 році (найбільше в Угорниках)

■ Найбільше серед них – заповітів. Звертаються сільські жителі 

також за засвідченнями підписів, довіреностями.



Благоустрій сільських територій
 Працівниками КП «Благоустрій» проводиться широкий комплекс робіт – від прибирання вулиць і 

миття автобусних зупинок до поточного ремонту пішохідних зон. Особливо затратними є весняно-

літній період косіння трав.

 Отримано 10 тонн цементу від ВАТ «Івано-Франківськцемент», забезпечено працівників 

благоустрою повсякденним підручними реманентом, спецодягом, надається допомога в придбанні 

паливно-мастильних матеріалів, закуплено нові мотокоси.

 Для забезпечення належного рівня благоустрою сільських територій необхідно сформувати від 4 до 

7 територіальних дільниць, які забезпечити спецтехнікою та провести навчання працівників для 

отримання дозволу роботи по обрізці дерев. 



Бюджет участі
Цьогоріч в програмі «Бюджет участі» перемогло 13 сільських проєктів на загальну суму 

5 597 747 грн. (28% від загального розміру Бюджету участі) 

Переможці: 

Драгомирчани – 3! (малий освітній, великий та ремонт вулиці)

Крихівці – 2! (малий  та великий освітній)

Черніїв – 2! (малий освітній, ремонт вулиці)

Радча – малий 

Березівка – культурна спадщина

Камінне – малий 

Тисменичани – малий освітній

Микитинці – малий 

Братківці – малий



Бюджетні пропозиції радників-представників сіл МТГ

Вклад сільських територій в міський бюджет у 2021 

році

Пропозиції видатків сіл на 2022 рік

180 млн.грн. (в т.ч. перехідні залишки 30 млн.грн.) 344 млн.грн.

Асфальтування вулиць (65,6 

млн.грн.) 

19%

Брукування вулиць, 

тротуарів, доріжок, тощо 

(18,7 млн.грн.) 

5%

Будівництво 

каналізаційних 

колекторів (45,5 

млн.грн.) 

13%

Нове будівництво 

(40,5 млн.грн.) 

12%

Водопровід (18,5 млн.грн.)

5%

Добудова школи, 

поверху садочка, НВК, 

роздягалень (64,3 

млн.грн.) 

19%

Інше (91,2 млн.грн.) 

27%



Фонд радника в дії

«Фонд радника» – забезпечення першочергових 

потреб сільських територій:

 поточні та капітальні роботи з ремонту 

вулиць/приміщень/фасадів  у селах

 виконання робіт з благоустрою території

 поповнення матеріально-технічної бази 

установ

 купівля господарського інвентаря  

 інші першочергові потреби населеного пункту



Здобутки та проведені заходи
Відкриття закладів/локацій:

• Відкриття ЦНАПів – у Братківцях, Узині

• Відкриття амбулаторії у Тисменичанах

• Відкриття альтанки на Вовчинецьких горах та 

церковної резиденції у Добровлянах

• Відкриття Центру пожежної безпеки в Хриплині

Найбільші капітальні ремонтні роботи:

• Будівництво дороги Камінне-Тисменичани

• Ремонт дорожнього полотна (вул. Довженка) у Підлужжі

• Ремонт дороги у Братківцях

• Капітальний ремонт дороги Угорники-Підпечери

• Капітальний ремонт дорожнього полотна (вул. Франка) 

ремонт тротуарних доріжок (вул. Січових Стрільців) у 

Підпечерах

Амбулаторія (Тисменичани)

ЦНАП (Братківці)



• Чищення русла річки Ворони у Підпечерах

• Капітальний та ямковий ремонт дорожнього полотна 

(вул. Шевченка) у Радчій

• Капітальний ремонт дорожнього полотна (вул. 

Автоливмашівська) у Хриплині

• Капітальний ремонт вул. Явора Святослава, 

Ганушевських, Вереснева, Микитина в Угорниках

• Будівництво каналізації (кінець вул. Повстанців, 

Берегова) в Угорниках

Освітні:

• Відкриття «КУТ»а у Крихівцях

• Відкриття центру позашкільної освіти 

«Калейдоскоп» та тиру у Микитинецькому ліцеї

Фестивалі, події:

• Беррі-фест в Чукалівці

• Відзначення Дня громади-2021

• Храмові свята, Дні села, пам'ятні дати 

р. Ворона (Підпечери)

зупинка (Драгомирчани)



Історичні та культурно-мистецькі:

• Відзначення 85-річчя хору у Підлужжі

• Відкриття анотаційних дошок у Драгомирчанах та Крихівцях

• Відкриття могили борцям у Колодіївці

• "Народний дім" села Угорники - переможець регіонального

етапу огляду конкурсу серед клубних закладів культури в 

сільській місцевості в області і володар ІІ місця на 

Всеукраїнському конкурсі. 

• Спортивні:

• Чемпіонат села по волейболу в Березівці

• Будівництво спортзалу (1 поверх школи) у Хриплині

• Відкриття роздягалень на стадіонах в Чукалівці та Чернієві

• Забезпечення участі футбольних команд в Чемпіонаті та 

першості району

• Продовження робіт на стадіоні у Вовчинці

Колодіївці – 555

Чемпіонат ІФ МТГ



Турнір з настільного тенісу

 20 листопада 2021 року відбувся турнір з 

настільного тенісу на Кубок міського голови

 76 мешканців населених пунктів громади 

взяли участь (юнаки і дівчата до 18 років, 

чоловіки й жінки, старші 18 років).

 На черзі – турнір у громаді з волейболу на 

Кубок міського голови



Розвиток сільського господарства в громаді
 Управління інтеграції громад підготувало базу фермерських 

господарств громади (близько 30)

 Налагоджується співпраця та комунікація з фермерами та 

компаніями-орендарями земель

 19 листопада – проведено «Круглий стіл» із 

сільськогосподарськими товаровиробниками з нагоди 

відзначення «Дня аграрія-2021»

 Розроблено макети 5 унікальних листівок для фермера –

Про особливості державної допомоги

 У 2021 році – розпочато процес  реєстрації пасік в 

управлінні (32 пасіки зареєстровано).



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


