
ЗВІТ 

про роботу Департаменту інвестиційної політики, проєктів,  

міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста 

 за перше півріччя 2022 року 

 

Робота Департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних 

зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради 

здійснюється у напрямку реалізації програм, розробником яких є Департамент   

та відповідно до плану роботи Департаменту та завдань, які надходять від 

керівництва міської ради, виконавчого комітету та відповідних структурних 

підрозділів ОДА. 

 

Інформація про проведену роботу Департаментом, пов`язану  

з воєнним станом 

 

З метою забезпечення гуманітарною допомогою на нагальні потреби 

Збройних Сил України, військ територіальної оборони, медичних закладів та 

громадян, які найбільше постраждали від агресивного військового вторгнення в 

Україну організовано роботу координаційного кол-центру з питань гуманітарної 

допомоги з-за кордону.  

За звітній період співпраця в рамках реалізації угод з партнерськими 

містами за кордоном здійснювалася з метою організації переказу та доставки 

гуманітарної допомоги для забезпечення потреб діяльності критичної 

інфраструктури, в тому числі підтримки ВПО у Івано-Франківській 

територіальній громаді. Налагодження співпраці відбувалось на рівні діяльності 

громадських установ, благодійних фондів, неурядових організацій та окремих 

донорів гуманітарної допомоги з-за кордону. Працівниками управління 

здійснювалася робота з забезпечення логістичних комунікацій та дозвільно-

погоджувальної документації, пов’язаної з перетином державного кордону. Крім 

того, проводилась робота з перекладу списків потреб для одиниць територіальної 

оборони Івано-Франківської міської ради, медичних закладів та військових, які 

перебувають у зоні ведення бойових дій, 

У період з 24 лютого по 31 червня 2022 року гуманітарну допомогу 

надіслали: міста Ополе, Кошалін, Рибнік, Зєльона Гура, Свідніца, Люблін, 

Жешув, Томашув Мазовєцкі, Бродніца, Хелм, Ченстохова, Хшанув та 

Хшановський Повіт, дільниця Охота ст.м. Варшава з Республіки Польща, міста 

Пршерув і Табор в Республіці Чехія, місто Тракай в Литві та місто Єлгава в 

Латвії, міста Бая-Маре, Ботошані та Орадеа в Румунії, місто Братислава в 

Словаччині, Ножан-сюр-Марн та Кліші у Франції. Крім того, гуманітарну 

допомогу надсилали громадяни України, які проживають в Італії, громадські 

організації за кордоном Соціально-культурній асоціації розвитку співпраці 



Україна - Країна Басків з Іспанії та Організація Maison des Jeunes et de la Culture 

у Франції. 

Серед отриманої допомоги: обладнання для першої медичної допомоги, 

сучасний УЗД-апарат, медикаменти, продукти харчування (в тому числі дитяче 

харчування та корм для тварин), засоби індивідуальної гігієни, генератори, 

спальні мішки, каримати, ковдри, рушники, подушки, постільна білизна, 

розкладні ліжка, підгузки, медичні сумки, ліхтарики, павербанки, одяг та взуття, 

аптечки, рюкзаки зі спорядженням, консерви, каски, термобілизна, польовий 

посуд, туристичні намети, комплекти рятувального спорядження, пледи та інші 

необхідні речі. Крім того, організовано передачу автомобіля для потреб 

цивільного населення та ВПО в Івано-Франківську в рамках надання 

гуманітарної допомоги з міста Табор (Чеська Республіка).  

Для покращення адаптації внутрішньо переміщених осіб в Івано-

Франківську починаючи з березня місяця було проведено 75 безкоштовних 

екскурсій. До кінця вересня екскурсії будуть відбуватись щонеділі о 12 годині, 

початок від Ратуші.  

У березні 2022 року сприяли організації візиту до Івано-Франківська 

Жюльєна Креспа, фотографа і власника галереї у французькому місті Кліші. 

Метою його візиту була підготовка фоторепортажу про те, як місто допомагає 

фронту та приймає тимчасово переміщених осіб. Згодом у Кліші біля міської 

ратуші відкрилася фотовиставка «Відважні люди України».  

В рамках діяльності центру підтримки бізнесу Save Business Now 

створеного для допомоги підприємцям, які в умовах війни вимушені релокувати 

свій бізнес в Івано-Франківськ, сформовано актуальну базу даних вільних 

виробничих площ та комерційних приміщень громади, надано фахові 

консультації щодо процесу переїзду підприємств, можливостей грантової і 

державної підтримки, проведено серію зустрічей з представниками 

переміщеного бізнесу для пошуку приміщень та започаткування діяльності в 

місті, ознайомлення з економічним потенціалом міста. Загалом більш ніж 50 

підприємств вибрали Івано-Франківськ для відновлення свого виробництва. Для 

підтримки розміщення та проживання працівників релокованого бізнесу 

підготовлено проектні пропозиції для Програми USAID щодо проведення 

ремонтних робіт у гуртожитках ІФНТУНГ. 

Забезпечено комплексний супровід представникам іноземної компанії, які 

планують започаткувати в місті виробництво різноманітних електромеханічних 

компонентів, включаючи трансформаторні та індуктивні елементи. 

Розпочато проєкт «Нова економіка Івано-Франківська» (NEF) по програмі 

«Мери за економічне зростання» за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Головне завдання проєкту: посилити локальні трансформаційні процеси, щоб 

стимулювати інноваційну економіку та сприяти появі продуктів і послуг з 

високою доданою вартістю. Проєкт передбачав комплексні дослідження 



економіки міста, освітню програму, фінансову та інституційну підтримку 

інноваційних бізнесів і продуктів,  впровадження ваучерів для підтримки 

інноваційних малих та середніх бізнесів, створення Івано-Франківського 

інноваційного клубу, облаштування мейкерспейсу та сучасної лабораторії на базі 

Інноваційного центру Промприлад.Реновація.  

Та з огляду на військову агресію РФ в Україні здійснено деяку 

переорієнтацію вищезазначеного проєкту та передбачено наступні заходи: 

● допомогу українським компаніям, дослідницьким групам та 

організаціям підтримки бізнесу з переміщенням в Івано-Франківську МТГ;  

● консультації для бізнесу, дослідників та інноваторів з питань 

адаптації до нових умов;  

● інформування про можливості фінансової чи іншої підтримки;   

● моніторинг стану бізнесу та рівня інновацій;  

● розвиток інноваційної інфраструктури відкритої майстерні та 

біохімічної лабораторії на території інноваційного центру 

Promprylad.Renovation;  

● поширення знань і практик сталого будівництва та предметного 

дизайну за принципами кругової економіки; 

● співпрацю бізнесу, органів місцевого самоврядування та науково-

дослідницьких спільнот для забезпечення доступу до експертних консультацій 

та фінансування у пост-воєнний період.  

● відновлення та оснащення існуючого укриття Promprylad.Renovation. 

 

Інформація про проведену роботу управлінням інвестиційної 

політики. 

З метою активізації підприємницької та виробничої діяльності, що 

сприятиме залученню інвестицій, розвитку економіки територіальної громади та 

створення нових робочих місць, Департамент працює над створенням та 

облаштування в місті індустріального парку. Проведено зустрічі з 

представниками ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», USAID, DAI і  

Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ для обговорення 

підтримки створення та розробки концепції індустріального парку.  

Підготовлено відеоролик, презентаційні матеріали з інформацією про 

розташування земельних ділянок, загальні відомості, доступ до наявних 

інфраструктурних мереж (електропостачання, газопостачання, водопостачання 

та водовідведення), під’їзні дороги та шляхи, етапи створення індустріального 

парку, аналітичні довідки щодо нової редакції Закону України «Про 

індустріальні парки» та законопроектів з митного та податкового стимулювання. 

Індустріальний парк планується розмістити на території Хриплинської 

інвестиційно-промислової зони, де наявні перспективні земельні ділянки, що 

належать до комунальної власності міської територіальної громади. 



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-

Франківськ із зазначенням вільних виробничих площ, земельних ділянок, 

інвестиційних проєктів та їх детальним описом українською та англійською 

мовами. 

Започатковано діяльність з налагодження співпраці з Міжнародною 

Асоціацією міст-побратимів міста Сан-Дієго з метою встановлення двосторонніх 

відносин між містами. Підготовлено презентаційні та інформаційні матеріали 

про Івано-Франківськ, ключові переваги та можливі напрями розвитку 

партнерства. 

Продовжувалась робота над налагодженням співпраці та встановленням 

партнерських відносин з муніципалітетами Федеративної республіки Німеччини 

з метою реалізації спільних проєктів транскордонного співробітництва. Також, 

проводились зустрічі з Німецьким товариством міжнародного співробітництва 

GIZ для налагодження ділових відносин та залучення коштів на розвиток 

територіальної громади. 

Продовжується співпраця з проєктом «Муніципальні партнерства з 

Україною» Сервісної служби «Міста в Єдиному Світі» (SKEW) німецького 

некомерційного товариства «Engagement Global». Працівниками управління 

прийнято участь в онлайн зустрічі українських муніципалітетів, організованою 

командою проєкту «Муніципальні партнерства з Україною». 

Проводилась робота над пошуком міст-партнерів серед міст Німеччини з 

метою налагодження контактів для довгострокового партнерства та 

впровадження спільних проєктів розвитку. Здійснено дослідження серед 

потенційних німецьких міст на предмет схожості за територією, населенням, 

наявністю студентської молоді, рівнем безробіття, розвитком громадянського 

суспільства, розвитку міського середовища, культури, наявністю розвиненої 

інфраструктури для осіб з обмеженими можливостями та іншими можливими 

точками дотику життєдіяльності наших міст. Підготовлено презентаційні 

матеріали для налагодження комунікації з містами Німеччини: сформовано 

потенційно можливих напрямків у плануванні і творенні соціально-рівневого, 

просторово комфортнішого, культурно багатого, екологічно відповідального та 

економічно збалансованого міського середовища; для знайомства з нашим 

містом сформовано презентацію, яка сповіщає про історію міста, його 

архітектурні пам`ятки, про економічний, науковий та освітній потенціал Івано-

Франківської міської територіальної громади, розвиток культури, спорту та 

дозвілля. Всі матеріали перекладені на німецьку та англійські мови.  



Продовжувалась співпраця з проєктом безпеки людини програми 

«Кусаноне» та підготовлено проєктну заявку на отримання грантової допомоги  

на «Придбання лапароскопічної стійки для міського клінічного перинатального 

центру Івано-Франківської міської територіальної громади». Також, 

підготовлено проєкт «Придбання обладнання для реабілітації та відновлення 

життєдіяльності», що впроваджуватиметься у КНП «Міська клінічна лікарня № 

1» на базі відділення медичної реабілітації та паліативної допомоги даної лікарні 

для участі у конкурсі грантової гуманітарної програми «Гуманітарна 

солідарність» Міжнародного фонду «Відродження». 

Департамент постійно проводить промоцію інвестиційної привабливості 

та можливостей міста на міжнародних платформах.  

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. 

Протягом звітного періоду готуються відповіді на листи, звернення 

громадян, відповіді на контрольно-інформаційні карточки.  

 

Інформація про проведену роботу управлінням проєктної діяльності 

 

У І півріччі 2022 року, враховуючи ситуацію, яка склалась в країні, через 

воєнне вторгнення РФ, працівниками управління виконувались наступні заходи 

щодо виконання функцій управління: 

Відбулося фінальне звітування та аудит по проєкту «Управління і 

використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського 

регіону». 

Відновлено заходи по реалізації проєкту «Назад до наших спільних 

коренів» в рамках Програми транскордонного співробітництва Румунія-Україна 

2014-2020. Тривають ремонтні роботи в корпусі «Ж» приміщення колишнього 

палацу Потоцьких для створення Музею зброї. 

Продовжено реалізацію проєкту «Дослідження та збереження єврейської 

культурної спадщини на прикордонній території» в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

2014-2020. Розпочато ремонтні роботи по відновленню системи водовідведення 

та покрівлі даху Синагоги. Підготовлено пакет документів для отримання 

дозволів на встановлення пам’ятних дошок  по створеному туристичному 

маршруту. Організовано обмінний тур в рамках проєкту за участі румунської 

делегації з міста Сігет. Проводиться робота по проведенню фестивалю 

єврейської культури в жовтні, розроблено ТЗ по організації заходу. Також в 



рамках проєкту проведено ряд екскурсій на тему: «Євреї Станіславова. Хто 

вони? Про життя, звичаї та їхній слід в історії міста». 

 

                                               
 

В рамках впровадження проєкту «Альтернативні терапії в Марамуреші та 

Івано-Франківську» в рамках  Програми транскордонного співробітництва 

Румунія-Україна 2014-2020 розпочато активну фазу ремонтних робіт у 

приміщеннях відділення альтернативної терапії КНП «Міська дитяча клінічна 

лікарня Івано-Франківської міської ради». 

 

                        
 

В ході реалізації проєкту «Безпечне майбутнє» в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-2020 підготовлено 

пакет документів та проведено тендерну процедуру закупівлі в умовах воєнного 

стану.  Проєкт «Безпечне майбутнє» має на меті побудову чотирьох Дата-центрів 

у кожному з міст-партнерів: Івано-Франківськ, Солотвино, Бая-Маре та Сігет. 

Дата-центр в Івано-Франківську буде знаходитись у комунальному приміщенні 

на стадіоні «Рух» та 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 

роботі Дата-центру) та приміщення з бек-апами (для зберігання інформації). 



Здійснено підготовку концептуальних записок для участі у грантових 

конкурсних програмах: 

- Забезпечення матеріальних потреб для ВПО в Івано-Франківській МТГ 

(Polsca Pomoc); 

- Побудова комунальної оптоволоконної мережі для Дата Центру 

(DAI/USAID); 

- Євроінтеграція українських організацій громадянського суспільства 

(Prague civil society);  

- Облаштування комфортних умов проживання для ВПО (US Embassy to 

Ukraine); 

- Закупівля ШВЛів для реанімаційного відділення Івано-Франківської 

міської дитячої лікарні (Фонд «Відродження»); 

- Допомога ВПО з метою швидкої інтеграції в громадах (ПРООН). 

Очікуються результати.  

Проведено бізнес-сніданок за участю міського голови з представниками 

релокованих виробництв до міста для налагодження ефективної взаємодії.  

З метою підтримки та розвитку бізнесу під час війни відбувся Brave 

summit, де взяли участь власники та керівники бізнесів, інтелектуали та 

практики. На заході обговорено питання щодо надання українським 

підприємцям необхідних інструментів для розвитку бізнесу і його розширення 

на нові ринки. Саміт складався з трьох одночасних потоків програми: 

- експорт: масштабування та вихід на нові ринки; 

- інновації: створення нових продуктів та послуг; 

- майбутнє: стратегії компанії та кризове лідерство. 

В партнерстві з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй 

(ПРООН) розпочато реалізацію проєкту «Підтримка підприємців та 

життєзабезпечення», в якому передбачено підтримку місцевої економіки шляхом 

зміцнення потенціалу місцевих мікро-, малих та середніх підприємств у 

Львівській та Івано-Франківській міських територіальних громадах, через 

рівномірну підтримку бізнесу та сприяння процесам релокації підприємств із 

регіонів, що постраждали внаслідок війни. 

 

Інформація про проведену роботу управлінням міжнародних 

зв’язків, туризму та промоцій міста 

  Європейська інтеграція 

В умовах запровадженого по всій Україні воєнного стану, працівниками 

управління постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо прав та 

обов’язків громадян України при перетині кордонів з країнами ЄС. 

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.   

Забезпечено онлайн-участь секретаря Івано-Франківської міської ради у 

засіданні Президії Генеральної Асамблеї Асоціації, міст, нагороджених Призом 

Європи, яка відбулась в Страсбурзі. На зустрічі представлено презентацію, що 

відображала життя міста під час військового стану у країні та діяльність міської 

критичної інфраструктури для забезпечення потреб мешканців та ВПО. 

Організовано участь представників міста у конференції під назвою «Обмін 

досвідом партнерських міст Кошаліна щодо допомоги громадянам України та 

місту Івано-Франківськ», яка відбулась у  партнерському місті Кошалін 

(Республіка Польща) та підготовлено звіт про отримання гуманітарної допомоги 

для міста Івано-Франківськ з партнерських міст за кордоном, зокрема з міста 

Кошалін. 

 

Міжнародна співпраця 

Івано-Франківськ має документально оформлені зв’язки з 25 органами 

місцевого самоврядування за кордоном. В напрямку розширення міжнародної 

співпраці продовжується робота по налагодженню партнерства з вісьмома 

містами у Німеччині, а саме: Дорстен, Потсдам, Галле, Франкфурт-на-Майні, 

Мюльгайм-на-Рурі, Ерфурт, Майнц та Райне. Крім того, представниками Івано-

Франківська підписано угоду з чеським містом Табор та триває погодження 

підписання угоди про партнерську співпрацю з містом Губбіо в Італії. Триває 

діалог з Асоціацією поріднених міст Сан-Дієго (США) та містами у Франції 

Кліші та Ножан-сюр-Мар щодо налагодження співпраці з містом Івано-

Франківськ. Протягом звітного періоду регулярно відбувались онлайн-зустрічі з 

представниками влади вищезгаданих територіальних громад з метою 

узгодження перспектив співпраці та шляхів надання допомоги для мешканців  

міста Івано-Франківськ відповідно до потреб в умовах воєнного стану в Україні. 

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, Ізраїлю, США та Канади. Організовано зустріч 

представників влади Івано-Франківська з офіційною делегацією з міста Пряшева 

(Словаччина), які доставили гуманітарну допомогу для забезпечення потреб 

медичних закладів міста.  

В рамках реалізації проєкту «Дослідження та збереження єврейської 

культурної спадщини на прикордонній території»  17-18 лютого делегація з 

м.Івано-Франківськ у супроводі 15-ти представників місцевої громади, істориків, 

представників музеїв, єврейської общини та проєктної команди взяли участь в 

обмінному турі до міста Сігету Мармацієй в Румунії. Основною метою даної 

поїздки було приєднання до неформальної мережі транскордонних спеціалістів, 



спільної співпраці та обміну ідеями, пропонуючи один одному відгуки, 

пропозиції та рішення для подолання загальних викликів. 

З 20 по 22 травня в місті Ополе (Республіка Польща) перебувала делегація 

з Івано-Франківської міської ради з метою участі в туристичній виставці, на якій 

було представлено промоційну продукцію та вручено нагороди керівництву 

міста Ополе за надану підтримку та допомогу українцям і місту Івано-

Франківськ. 

У червні забезпечено участь представників офіційної делегації з Івано-

Франківська у Європейському Стадіоні культур, який відбувся у місті Жешові 

(Республіка Польща).  

Досягнуто домовленості з владою партнерських міст за кордоном про 

організацію двотижневого відпочинку з елементами оздоровлення для дітей 

пільгових категорій з Івано-Франківської територіальної громади.  

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 

представниками Генерального консульства Республіки Польща у Львові та 

Генерального консульства Чеської Республіки у Львові.  

 

Туризм та промоція 

Незважаючи на несприятливу ситуацію в регіоні надходження до міського 

бюджету від туристичного збору зросли. За період січня-червня 2022 року до 

бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади надійшло  1 262,1 

тис. грн податку від сплати туристичного збору, що становить 65,86 % річного 

плану. 

З метою покращення туристичної інфраструктури було розроблено та 

презентовано  оновлену концепцію туристичної навігації міста. Вона включає в 

себе інформаційні таблиці, інформаційні стенди різних розмірів та вказівники. 

Метою туристичної навігації є допомога туристу побачити цікаві місця і 

зорієнтуватись, як до них дістатись. Туристи й навіть місцеві мешканці 

знатимуть, що можна відвідати, скільки часу займає дорога до конкретної локації 

та ще багато іншого.  

З метою підвищення позитивного іміджу та впізнаваності міста Івано-

Франківськ у туристичному середовищі країни і світу представники виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради брали участь Міжнародному 

туристичному ярмарку в м.Ополє «В бік сонця» (Польща) з презентацією 

туристичного потенціалу міста. 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.  



Постійно відбувається оновлення туристичного контенту на інтернет-

ресурсах. Забезпечується наповнення та просування туристичного сайту міста.  

З метою популяризації і формування позитивного іміджу міста в Україні 

та за кордоном забезпечено виготовлення промоційно-сувенірної продукції з 

використанням бренду Івано-Франківська (паперові презентаційні пакети, 

чашки, набори екочаїв, презентаційні набори медів, світшоти). Промоційні 

матеріали та туристична література про місто розповсюджувалась у туристично-

інвестиційному центрі, готелях міста, надавалася туристичним фірмам та 

іноземним делегаціям. 

З метою залучення МТД для розвитку туризму в Івано-Франківську, у 

партнерстві з Управлінням культури м. Ботошані (Румунія), в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-2020 продовжується 

реалізація проєкту «Назад до наших спільних коренів». В рамках реалізації 

проєкту відбулася міжнародна конференція з представлення проміжних 

результатів виконання активностей за участю партнерів з міста Ботошані. 

Конференція дала можливість ознайомитися з напрацюваннями 

концептуального наповнення майбутнього Музею зброї в Івано-Франківську, 

який створюється в рамках проєкту. 

Відбувається реалізація проєкту "Дослідження та збереження єврейської 

культурної спадщини на прикордонній території", який впроваджується в рамках 

Програми транскордонного співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна 2014-2020 та фінансується Європейським Союзом. Проєкт 

передбачає ремонт частини водовідведення Синагоги, встановлення  

зовнішнього освітлення, 10 меморіальних дощок та створення «єврейського» 

туристичного маршруту. 

 

Проведено 28 закупівель товарів, робіт та послуг без використання 

електронної системи закупівель та 3 спрощених закупівлі відповідно до річного 

плану закупівель; Оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу через  

електронний майданчик наступні документи: 

- оголошення про проведення процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі; 

- тендерну документацію до предмета закупівлі, вимоги до учасників 

при спрощеній закупівлі; 

- зміни до тендерної документації; 

- протокол розгляду тендерних пропозицій/пропозицій спрощених 

закупівель; 

- договір про закупівлю; 

- повідомлення про внесення змін до договору; 

- звіти про укладені договори; 

- звіти про виконання договору. 



Підготовлено та укладено 30 договорів за результатами закупівель. 

Протягом звітного періоду надані відповіді на листи, звернення 

громадян, відповіді на контрольно-інформаційні карточки у визначені терміни. 

Для виконання заходів програм, розробником та виконавцем яких є 

Департамент підготовлено 9-ть рішень виконавчого комітету міської ради про 

виділення коштів на реалізацію Програм в межах кошторисних призначень та 

2-а рішення сесії міської ради. 

На день міста з Табором підписано Меморандум. 

Працівниками Департаменту забезпечено контроль та систематичне 

оновлення інформації на інвестиційному Web-сайті http://invest-if.com/, 

http://iftravel.com.ua/, Web-сторінці у мережі Інтернет www.mvk.if.ua та 

сторінки у мережі Facebook. 

 

 

 

 

 


