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Інформація про виконання  

рішення Х сесії міської ради від 02.06.2011р. №210-Х "Про Стратегічний план 

конкурентоспроможності та економічного розвитку міста Івано-Франківська  

на 2011-2015 роки" та рішення 14 сесії міської ради від 15.09.2011р. №381-14  

"Про внесення змін і доповнень до рішення Х сесії міської ради від 02.06.2011р.  

№210-Х "Про Стратегічний план конкурентоспроможності та економічного  

розвитку міста Івано-Франківська на 2011-2015 роки" 

за 2012 рік 

 

Основний напрямок А. 

З метою залучення інвестицій у реальний сектор економіки м.Івано-Франківська, 

налагодження взаємовигідної співпраці і ділових зв’язків промислових підприємств з 

підприємцями інших країн спільно з структурними підрозділами облдержадміністрації 

і торгово-промислової палати проведено ряд заходів. Зокрема, організовано 

проведення в травні 2012 року Українсько-словацького форуму. 

На Міжнародній зустрічі міст-партнерів із Чехії, Литви, Німеччини, Угорщини у 

місті Свідниця (Польща) представлено інвестиційно-економічний потенціал міста 

Івано-Франківська. 

З метою інформування потенційних інвесторів про інвестиційні можливості 

міста в 2012 році випущено диск "Івано-Франківськ. 350 років", підсумкова брошура за 

результатами Міжнародного інвестиційного форуму "Партнерство та Перспектива". 

Здійснювався супровід представників Торгово-промислової палати Бельгії на 

підприємства міста, зокрема на ПАТ ВТШП "Галичина", УТОГ, "Епсілон ЛТД" та 

інші. Результатом цих візитів стало підписання угоди про співпрацю з "Епсілон ЛТД". 

Представники цього підприємства відвідали Бельгію і ознайомилися з продукцією 

аналогічного підприємства. 

В листопаді 2012 року словацькі інвестори відвідали підприємства "ТОВ "Тайко 

Електронікс Юкрейн Лімітед" та ТОВ "Електролюкс Україна". Вони мають намір 

розмістити замовлення з виготовлення електрокабельної продукції на вільних площах 

підприємств або почати будівництво на ділянці типу "Грінфілд". Словацьким 

партнерам було запропоновано вільні земельні ділянки в Хриплинській інвестиційно-

промисловій зоні та вільні площі на підприємствах міста, зокрема на ДП ВО 

"Карпати". 

В листопаді 2012р. підготовлено і передано пакети документів (паспорти 

земельних ділянок) для пропозиції японським інвесторам, які мають наміри будувати 

завод з випуску автозапчастин. 

Також спільно з торгово-промисловою палатою міста проведено зустріч 

промислових підприємств міста з делегацією підприємців міста Хшанів (Республіка 

Польща). Співпраця пропонується у будівельній галузі та у галузі металургійного і 

ливарного виробництва. Результати співпраці очікуються в 2013 році. 

Результатом сприяння інвестиційно-інноваційній діяльності підприємств стало 

залучення за 9 місяців 2012 року в економіку міста 15,4 млн. дол. США. 

Здійснювалося розповсюдження серед потенційних інвесторів брошури "Івано-

Франківськ. Інвестиційний путівник", в якій розміщено "дорожню карту іноземного 

інвестора". 

Проводяться землевпорядні роботи зі встановлення меж міста. Роботи по 

виготовленню проекту землеустрою щодо встановлення межі міста виконує державне 

підприємство "Івано-Франківський інститут землеустрою" відповідно до договору 

№1832-2010 від 20 грудня 2010 р. на загальну суму 215143 грн. Профінансовано робіт 

на суму 181226 грн., залишок – 33937 грн. 
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Виконано комплекс топографо-геодезичних польових та камеральних робіт по 

визначенню та встановленню окружної межі міста з виготовленням відповідного 

картографічного матеріалу. Визначено координати поворотних точок межі. 

Вирахувано загальну площу міста. Складено експлікацію земель по категоріях, згідно з 

формою 6-ЗЕМ в розрізі землекористувачів та землевласників. Оформлено акти 

польового обстеження і погодження меж. Даний акт погоджений всіма суміжними 

землекористувачами, окрім Загвіздянської сільської ради Тисменицького району та 

Крихівецької сільської ради Івано-Франківської міськради. 

Продовжуються роботи з інвентаризації земель міста відповідно до Програми 

проведення інвентаризації земель міста Івано-Франківська. Укладено договір з 

державним підприємством "Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру" 

на створення проектно-розвідувальної продукції по виконанню, розробці та 

проведенню інвентаризації частини земель міста на вул.С.Бандери, Дудаєва, Ребета на 

суму 99477 грн. В січні 2012 року дані роботи завершено та профінансовано в повному 

обсязі. Управлінням земельних відносин придбано програму Digital, яка дає 

можливість обробки даних інвентаризації в електронному вигляді одночасно на 5 

робочих місцях. 

З метою продовження робіт по інвентаризації земель м. Івано-Франківська, на 

виконання яких міським бюджетом на 2012 рік було передбачено 400 тис. грн. 

Управлінням земельних відносин 2 серпня 2012 року проведено тендер, переможцем 

визнано Державне підприємство "Карпатське підприємство геодезії, картографії та 

кадастру", з яким укладено договір на виконання даних робіт. Проте рішенням сесії 

міської ради від 06.09.2012р. № 837-29 "Про внесення змін до рішення 18 сесії міської 

ради від 30.12.2011р. "Про міський бюджет на 2012 рік" кошти на інвентаризацію 

земель міста були зняті, в результаті чого укладений договір про виконання робіт з 

інвентаризації не був зареєстрований в структурному підрозділі Державного 

казначейства України. 

Кошти на  проведення інвентаризації земель ХІПЗ не виділялись. Розроблено 

генеральний план с.Хриплин, який на даний час на стадії громадських слухань та 

затвердження сесією сільської ради.  

Опрацьовується можливість розміщення на території ХІПЗ індустріальних 

парків. В зв’язку з прийняттям Закону України "Про індустріальні парки" суттєво 

підвищується інвестиційна привабливість вільних земельних ділянок на території міста 

та сіл Івано-Франківської міської ради. Створено робочу групу з питань 

функціонування індустріальних парків, яка намітила ряд заходів з метою реєстрації 

таких парків в місті. З метою створення індустріальних парків на території міста 

проводяться наступні заходи: здійснюється пошук земельних ділянок в ХІПЗ; 

проводиться робота по пошуку земельних ділянок з головами сільських рад, які 

входять до складу міської ради; направлені листи в ОДА щодо вирішення списання 

меліорованих систем на землях сільрад; на засіданні робочої групи обговорені 

можливості створення індустріальних парків на вільних площах підприємств, які 

мають земельні ділянки та відповідають вимогам закону. 

Питання створення системи співпраці та коопераційних зв’язків між 

підприємствами міста обговорюються на засіданнях Дорадчої Ради. Протягом 

2012року проведено три засідання Дорадчої ради. 

На офіційному Інтернет-сайті міста постійно розміщуються новини про 

проведення в Україні та за її межами різноманітних виставково-ярмаркових заходів, 

економічних та інвестиційних форумів тощо. Здійснюється постійне інформування 

через електронну пошту промислових підприємств основного кола міста про 

проведення тендерів і конкурсів. Узагальнені результати про участь в конкурсах 

розсилалися підприємствам міста. Проводився аналіз участі промислових підприємств 
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в тендерних закупівлях комунальних підприємств та державних закладів і установ  

міста, підготовлено відповідну аналітичну довідку. 

Проводиться постійний супровід та сприяння роботі стратегічних іноземних 

інвесторів: ТОВ "Електролюкс Україна", ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед" та 

ВО "Карпати" (проект Делфі). На ДП ВО "Карпати" реалізовує інвестиційний проект 

компанія "Делфі" з виробництва електрокабельної продукції. На сьогоднішній день це 

одне з найпотужнішиих підприємств міста, на якому працюють близько 1270 

працівників і впродовж 2012 року створено близько 600 додаткових робочих місць.  

На ТОВ "Електролюкс Україна" створено протягом 2012 року 100 додаткових 

робочих місць, ведуться роботи з підготовки до виробництва розширеної 

номенклатури побутової техніки, зокрема, нових моделей пральних машин, 

порохотягів. На ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн ЛТД" за рахунок розширення 

виробничих потужностей за звітний період додатково створено 140 робочих місць. 

Всього тільки на цих промислових підприємствах у 2012 році створено близько 840 

робочих місць. 

На ПАТ "Індуктор" впроваджується проект з виготовлення установок 

інфрачервоного випромінювання для опалення виробничих та офісних приміщень, 

виробництва сушарок для підсушування деревини, гранул торфу, фруктів, овочів, на 

ВАТ "Родон" - сучасне виробництво з виготовлення євровікон тощо. 

Продовжують успішно працювати підприємства з іноземними інвестиціями такі, 

як ЗАТ "Солід", ТОВ "Куверт-Україна". ТОВ "Інтелком" (виробництво дитячих 

іграшок) розпочало будівництво нових виробничих потужностей. 

З метою створення умов для впровадження інвестиційного проекту будівництва 

в м. Івано-Франківську заводу з виготовлення гіпсокартону ТОВ "Сен-Гобен 

будівельна продукція Україна" сесією міської ради прийнято рішення "Про сприяння в 

залученні інвестиційного проекту", яким визначено ряд конкретних заходів для 

реалізації проекту.  

Спільними зусиллями влади та міської громади досягнуто ряд позитивів в 

соціально-економічному розвитку міста Івано-Франківська, підтвердженням чого є 

підвищення в березні 2012р. міжнародною рейтинговою компанією "Standard & Poor's" 

кредитного рейтингу по міжнародній шкалі з "В-" до "В" із прогнозом "Стабільний" та 

по національній шкалі - з "uaBBB" до "uaА-" та підтвердження рейтингу міста 

національним агентством "Кредит-Рейтинг" на рівні "uaBBB+" прогноз "стабільний". 

Однак, 10 грудня 2012р. у зв’язку із зниженням кредитного рейтингу України було 

змінено прогноз рейтингу м.Івано-Франківська, м.Дніпропетровська та Автономної 

Республіки Крим на "негативний". 

Слід відзначити, що вдруге за п’ять останніх років, згідно з рейтингом журналу 

"Фокус", оприлюдненого в серпні 2012 року, Івано-Франківськ очолив топ "55 

найкращих міст для життя в Україні". Такі результати отримано, перш за все, за його 

чистоту, розвиток ділового та інвестиційного клімату, туристичну привабливість, 

науковий та освітній потенціал.  

Радою Європи у рамках Програми обміну кращими практиками місцевого 

самоврядування України визнано найкращими практики Івано-Франківська: 

"Залучення інвестицій і реалізація грантових програм" та "Тріумф" Івано-Франківська: 

визнання кращих стимулює загальний розвиток". 

За проведену роботу в напрямі інтеграції та пропагування європейських 

цінностей у квітні 2012 року місто отримало чергову нагороду Парламентської 

Асамблеї Ради Європи – Почесний знак. Місто Івано-Франківськ потрапило до трійки 

українських міст, що отримали цю почесну нагороду. Ведеться робота з підготовки 

подання для отримання найвищої нагороди ПАРЄ – Призу Європи. 
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Станом на 01.01.2013р. місто Івано-Франківськ має документально оформлені 

поріднені зв’язки з 22 містами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, Чехії, 

Росії, Румунії, Білорусі, Литви, Латвії та США.  

Протягом 2012 року в рамках укладених угод було організовано 24 міжнародних 

візити представників виконавчого комітету, депутатського корпусу, працівників 

культури, спорту і освіти до поріднених і партнерських міст за кордоном. Наше місто 

відвідали 49 іноземних делегацій. 

В рамках транскордонного співробітництва по Програмі Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна активна співпраця по підготовці спільних проектів розвивається з 

порідненим містом Бая Маре в Румунії. В 2012 році продовжувалась реалізація 

інфраструктурного проекту "Покращення навколишнього середовища в м. Івано-

Франківську та прилеглих регіонах шляхом застосування екологічно безпечних 

технологій управління твердими побутовими відходами з використанням досвіду м. 

Бая Маре, Марамуреш (Румунія)", загальною вартістю проектних заходів на території 

м.Івано-Франківська 584,8 тис.євро. Проект співфінансується з коштів ЄС.  

З метою участі у конкурсах проектів, що фінансуються ЄС, проведено 

реєстрацію виконавчого комітету міської ради у міжнародній системі PADOR. 

Реєстрація МВК в PADOR як потенційного апліката збільшила граничну суму 

проектних пропозицій і розширила можливість участі міста в проектах МТД як 

партнера. 

 

Основний напрямок В. 

12 по 14 грудня 2012 року в м. Івано-Франківську за спільної організації 

Українсько-Канадського бізнес-центру, Івано-Франківського міськвиконкому та 

облдержадміністрації відбулися навчальні семінари з питань провадження 

підприємницької діяльності, насамперед щодо започаткування та ведення власної 

справи, застосування дозвільних процедур, реєстрації, ліцензування, регуляторної 

політики.  

 В грудні 2012р. продовжено фінансування ГО "Бізнес-Інкубатор в Івано-

Франківській області" на 2013р. з коштів Програми прикордонного співробітництва 

"Європейський інструмент сусідства і партнерства Угорщина-Словаччина-Румунія-

Україна 2007-2013". З часу заснування в 2011р. через Бізнес-інкубатор мали 

можливість розвинути власну справу 55 суб’єктів господарської діяльності. 

Дозвільно-погоджувальна діяльність на території Івано-Франківської міської 

ради протягом 2012 року здійснювалась Центром надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) у складі Реєстраційної палати м. Івано-Франківська, Дозвільного центру 

м. Івано-Франківська, Обласного дозвільного центру та 11 муніципальних служб 

виконавчого комітету міської ради, а також представництва Державного фонду 

молодіжного житлового будівництва. 

Муніципальні служби, які беруть участь у роботі Центру надають 84 

адміністративні послуги, за винятком соціальних послуг. В середньому на день ЦНАП 

обслуговує 250-300 громадян. За 2012 рік до Центру звернулося 67650 громадян. 

Найбільше звернень припадає на Реєстраційну палату, Дозвільний центр, управління 

Держкомзему, департамент містобудування та архітектури, юридичний відділ та 

управління земельних відносин. 
На офіційному сайті виконкому створено розділ "ЦНАП", на якому розміщена 

актуальна інформація про роботу Дозвільного центру, Реєстраційної палати та 
муніципальних служб, перелік послуг з бланками заяв та нормативна база, звіти, 
оголошення. Працює інтерактивний сайт cnap.if.ua із кодом "зворотного зв'язку" як 
наступний крок на шляху до запровадження електронного документообігу у 
виконкомі. Відвідувачі ЦНАП мають можливість в реальному часі дізнатися 
вичерпний перелік документів та видрукувати бланк заяви для отримання документу 
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дозвільного характеру та додаткову змогу перевірити стан виконання замовленої 
послуги. 

З жовтня 2012 року Центр надання адміністративних послуг впровадив ще одну 
інновацію - реєстрацію на прийом через мережу інтернет. 

За звітний період в ЦНАП реалізовано два проекти. В рамках реалізації проекту 
"Забезпечення рівних можливостей в отриманні адміністративних послуг в громаді м. 
Івано-Франківська" за фінансової підтримки UNITER (USAID) Центр отримав 2 
комп'ютерні інформаційні термінали. Зручність та оперативність отримання 
інформації за допомогою інформаційних терміналів стала доступною не тільки для 
повносправних громадян, але і для людей з обмеженими можливостями. Вартість 
проекту становила 100 тис. грн., з них 15 тис.грн. - з міського бюджету. 

Другим став проект "До європейської якості послуг ЦНАП - через співпрацю 
громади та влади", який впроваджували молодіжний громадський центр "Еталон" та 
виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради за підтримки міжнародного 
фонду "Відродження". В результаті реалізації проекту ЦНАП облаштовано новітнім 
устаткуванням та сучасною системою електронного регулювання черги. Вартість 
проекту становила 400 тис. гри., з них 200 тис.грн. з міського бюджету. 

В 2012 році ЦНАП як учасник розпочав реалізацію наступних проектів: 
"Підтримка розвитку е-врядування в Івано-Франківській області" за підтримки 

програми співробітництва з розвитку і гуманітарної допомоги Міністерства 
закордонних справ Естонії та Агентства міжнародного співробітництва у сфері 
розвитку Уряду Швеції. Проект передбачає низку заходів для покращення доступу 
громадян міста до електронних послуг, здійснення таких конкретних кроків у 
просуванні електронного врядування в нашому місті, як електронна система 
управління документами, геоінфосистема, структура інтероперативності, центр 
обслуговування телефонних дзвінків (call-центр).  

"Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних 
регіонів шляхом створення мережі Центрів надання адміністративних послуг і 
розвитку співпраці між Луцьким та Івано-Франківським центрами надання 
адміністративних послуг та Люблінським бюро обслуговування мешканців" в рамках 
Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. 
Метою проекту є створення транскордонної мережі центрів надання адміністративних 
послуг, підвищення якості та ефективності надання послуг Луцьким ЦНАП, Івано-
Франківським ЦНАП та Люблінським БОМ, удосконалення надання адміністративних 
послуг нерезидентам. 

"Створення регіональної мережі ЦНАП як ефективного інструменту у 
застосуванні інноваційних рішень з надання адміністративних послуг населенню" за 
підтримки Європейської комісії. Мета проекту: посилення спроможностей та 
потенціалу регіональних/районних центрів надання адміністративних послуг в Івано-
Франківській області задля забезпечення чесного, ефективного та прозорого надання 
адміністративних послуг населенню; поширення кращого вітчизняного та 
міжнародного досвіду в Україні. 

Анкетування рівня задоволеності відвідувачів ЦНАП, проведене в період з 
04.06.2012р. по 04.07.2012р.. показало, що 89% (634 особи) респондентів відмітили 
ефективність створення ЦНАП та високий професіоналізм працівників: 43% (308 осіб) 
-відмінно, 46% (326 осіб) - добре.  

За оцінками моніторингу Координаційного центру з упровадження економічних 
реформ при Президентові України у 2012 році Центр надання адміністративних послуг 
м. Івано-Франківська ввійшов в когорту кращих практик в Україні. 

За 12 місяців 2012 р. Реєстраційною палатою забезпечено комплексну державну 

реєстрацію 317 – юридичних осіб (75,1 %) та 1 072 – фізичних осіб – підприємців 

(109,2 % до відповідного періоду минулого року). Державна реєстрація юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться в день надходження документів. 

Розроблено проект на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування з метою оптимізації надання адміністративних послуг, в 
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тому числі здійснення реєстраційних процедур та надання документів дозвільного 

характеру, через впровадження електронної черги та електронного документообігу. 

Також, спільно з Українсько-Канадським бізнес-центром підготовлено концепцію 

проекту для участі в даному конкурсі на 2013р. щодо залучення мешканців м. Івано-

Франківська до здійснення підприємницької діяльності, шляхом впровадження 

системи інформаційно-навчальних заходів  із застосуванням сучасних Інтернет-

технологій. 

Підготовлено та прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 

23.02.12р. №90 "Про внесення до рішення виконавчого комітету міської ради від 

04.10.2011р. №602 "Про Раду підприємців при виконавчому комітеті Івано-

Франківської міської ради", яким затверджено оновлений склад Ради підприємців. 

Протягом поточного року відбулося 6 засідань цього органу, на яких було обговорено 

актуальні питання діяльності та розвитку підприємницького сектору міста, 

напрацьовано шляхи їх вирішення. 

Організовано та проведено 25 відкритих громадських обговорень (у формі 

засідань круглих столів), на яких обговорювалися проекти місцевих регуляторних 

актів. За результатами організованих заходів забезпечено надання заінтересованими 

сторонами розробникам проектів регуляторних актів пропозицій та зауважень до 

проектів відповідних рішень міської ради, її виконавчого комітету. Протягом 2012р. 

структурними підрозділами міськвиконкому підготовлено та забезпечено прийняття 26 

норматвних актів, що регулюють сферу господарської діяльності. До процесу 

підготовки та обговорення проектів регуляторних актів активно залучались члени Ради 

підприємців. 

Для забезпечення інформування громадськості міста на Інтернет-сайті 

www.mvk.if.ua створено розділ "Нормативні акти", в якому розміщено базу даних 

місцевих нормативно-правових актів, прийнятих з 2010р. В даному розділі також 

виокремлено підрозділ "Регуляторні акти". 

З метою підвищення проінформованості та запобігання порушенням 

законодавства у сфері оподаткування працівниками Державної податкової інспекції в 

м.Івано-Франківську постійно проводиться роз‘яснювальна робота з платниками 

податків. Для надання роз’яснень та консультацій щодо новин податкового 

законодавства та змін у ньому у відділі масово-роз‘яснювальної роботи та звернень 

громадян в інспекції для платників податків щоденно діє телефонна інформаційно-

довідкова служба “1507”, за телефоном якої можна отримати короткі консультації та 

довідки з питань оподаткування.  

У зв’язку зі змінами Податковому кодексі України, що стосуються спрощеної 

системи оподаткування, розроблено та розповсюджено серед діючих суб’єктів 

господарювання та осіб, які бажають започаткувати власну справу, брошуру "Довідник 

підприємця: спрощена система оподаткування, обліку та звітності". В брошурі 

викладено загальні відомості про спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності; питання обрання, перебування та переходу на спрощену систему 

оподаткування, відмови від спрощеної системи оподаткування; ставки єдиного 

податку, які встановлені в м. Івано-Франківську; особливості обліку та звітності для 

платників єдиного податку; сплата податку на додану вартість; відповідальність 

платників єдиного податку тощо.  

На офіційному Інтернет-сайті м. Івано-Франківська постійно висвітлюється 

інформація, що стосуються здійснення підприємницької діяльності (виставково-

ярмаркові заходи, події, що впливають на підприємницьке середовище, аналіз 

діяльності підприємницького сектору місту, зміни в діючому законодавстві, комерційні 

пропозиції тощо). Здійснювались організаційні роботи щодо створення та наповнення 

веб-сторінки по підприємництву: підготовлено розпорядження міського голови, 

http://www.mvk.if.ua/
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розроблено схему сайту та технічне завдання, запущено тестову версію порталу за 

адресою www.bizportal.if.ua, опрацьовується інформація для розміщення у тематичних 

рубриках сайту. 

Ведеться та поновлюється база даних вільних виробничих площ на 

підприємствах та промислових земельних ділянок в м. Івано-Франківську. Інформація 

розміщується на офіційному сайті м. Івано-Франківська. 

Постійно формується та поновлюється реєстр незадіяних нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста, вільних земельних ділянок, що 

можуть бути надані в оренду. За 2012р. загальна площа нежитлових приміщень, 

переданих суб’єктам підприємницької діяльності в оренду, склала 24,5 тис. м
2
, у 

власність (укладено договорів купівлі-продажу) – 1,17 тис. м
2
. 

 З метою вирішення питань зайнятості населення міста, соціального захисту 

громадян від безробіття міський центр зайнятості тісно співпрацює з кадровими 

службами підприємств, організацій та установ щодо визначення потреб в кадрах, 

постійно проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо 

подання інформації про наявність вільних робочих місць, організації професійної 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, а також 

професійного перенавчання тих, хто підлягає вивільненню з виробництва. 

 Для збереження кадрового потенціалу підприємств, недопущення зростання 

рівня безробіття міським центром  зайнятості в 2012 році проведено: 

- 50 семінарів з керівниками, бухгалтерами та представниками кадрових служб 

підприємств, установ і організацій, в яких взяло участь 808 осіб; 

- 111 міні-ярмарок вакансій, в яких взяли участь 104 роботодавці, 1076 

безробітних , в результаті працевлаштовано 319 осіб. 

- 5 ярмарок вакансій, в яких взяли участь 128 роботодавців, 3199 незайнятих 

громадян та випускників навчальних закладів; 

- конференцію на тему "Працевлаштування молоді на перше робоче місце – 

реальна фінансова допомога роботодавцю"; 

- 2 засідання круглого столу , в яких взяло участь 37 роботодавців. 

Розвиток гнучкої та орієнтованої на працевлаштування системи профорієнтації 

та професійного навчання є одним із пріоритетів діяльності служби зайнятості. В 2012 

році до професійного навчання було залучено 1314 осіб, з яких 840 осіб 

працевлаштовано.  

 Одним із шляхів вирішення питань працевлаштування є залучення 

безробітних до самозайнятості. Так, для зайняття підприємницькою діяльністю в січні-

грудні 2012 року 71 особа отримала одноразово виплату допомоги по безробіттю.  

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці та 

забезпечення роботодавців кваліфікованою робочою силою проводилась професійна 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних. В 2012 року до  

професійного навчання було залучено  1314 осіб, з яких 840 осіб працевлаштовано. 

Важливу роль у забезпеченні зайнятості населення відіграє створення нових 

робочих місць. Протягом 2012 року за рахунок всіх джерел фінансування введено в дію 

7821 робоче місце, що на 853 робочих місця більше, ніж у минулому році, шляхом 

надання дотацій роботодавцям працевлаштовано 450 безробітних. 
Особлива увага приділяється працевлаштуванню молоді, яка отримала вищу або 

професійно-технічну освіту. Протягом 2012 року в міському центрі зайнятості 

зареєструвалось 558 випускників навчальних закладів, 236 випускників отримали своє 

перше робоче місце, в тому числі за рахунок надання дотацій роботодавцям з Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття працевлаштовано 67 осіб і 36 осіб - за рахунок надання дотації 

http://www.bizportal.if.ua/
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роботодавцям з державного бюджету для забезпечення молоді, яка отримала вищу або 

професійно-технічну освіту, першим робочим місцем.  

 

Основний напрямок С. 

 

 Основні напрями і заходи місцевої політики щодо забезпечення сталого 

енергоощадного розвитку м.Івано-Франківська визначені міською цільовою програмою 

"Енергозбереження та енергоефективність м. Івано-Франківська на 2010-2013 роки", на 

виконання якої у 2012р. впроваджено ряд заходів. 

В поточному році розпочато реалізацію заходів проекту "Підвищення 

енергоефективності в будівлях  навчальних закладів м. Івано-Франківська" за рахунок 

коштів кредиту НЕФКО. Вже завершено роботи в ДНЗ № 12 та ЗШ № 3 і № 10, 

продовжуються роботи ще в чотирьох закладах (ЗШ № 19 та ДНЗ №№ 10, 14, 28). В 

результаті реалізації всіх заходів зазначеного проекту передбачається зменшення 

споживання теплової енергії бюджетними закладами не менше 1,7 тис. Гкал (що 

дозволить зекономити більше 1,0 млн. грн.) та зменшиться кількість викидів CO
2 

в 

атмосферу більше ніж на 400 т в рік. 

З метою продовження співпраці з міжнародними організаціями у сфері 

енергозбереження в місті активно реалізуються заходи проекту українсько-німецького 

технічного співробітництва GІZ "Енергоефективність у будівлях". Підготовлено 

проектні пропозиції щодо співфінансування GIZ заміни ламп розжарювання в трьох 

дитячих садках і Центральній міській дитячій лікарні на енергоощадні на суму 600 

тис.грн. та термомодернізації другого корпусу ЦМКЛ на суму 1 000 тис. грн.  

З метою покращення іміджу міста у сфері енергоефективності, залучення 

додаткових фінансових ресурсів для реалізації енергоощадних заходів, розширення 

співпраці з європейськими містами-підписантами місто приєдналося до проекту 

Європейської комісії "Угоди мерів щодо сталого енергетичного розвитку і захисту 

клімату". На виконання зазначеної Угоди розпочалася підготовка Кадастру викидів 

СО2 та Плану дій сталого енергетичного розвитку міста.    

 Продовжується співпраця з асоціацією європейських муніципалітетів 

"Energie-cіtes" та Асоціацією "Енергоефективні міста України" щодо обміну досвідом у 

сфері ефективного використання енергоносіїв. 

 За сприяння німецької організації з міжнародного співробітництва GIZ та 

міжнародної освітньої програми SPARE в школах міста проведено ряд заходів проекту 

"Енергія в школах Івано-Франківська", метою якого є формування свідомої мотивації 

учнів до участі в практичних заходах, привернення уваги суспільства до раціонального 

використання ресурсів та енергії. Проведено конкурси серед учнів шкіл на кращий 

відеоролик, логотип, малюнок енергозберігаючої тематики, створені інформаційні 

стенди, проведено акцію "Заощаджуй енергію в школі і вдома", випущено радіогазету, 

проведена вікторина та ін. Найбільш активні учні в червні взяли участь у тижні 

енергозбереження, що проводився в рамках  проведення Євро-2012 в м.Києві.  

Для здійснення спільного заходу з будівництва автотранспортної магістралі 

через р. Бистриця Солотвинська Угодою передбачено співфінансування з державного 

та місцевих бюджетів. 

З міського бюджету в 2011 році профінансовано 892,3 тис.грн. на виготовлення 

проектно-кошторисної документації по об’єкту "Магістральна автодорога - вул. 

Івасюка - р.Бистриця Солотвинська (міст) - с.Клузів - Галицьке шосе". ПКД перебуває 

на експертизі  в ДП "Укрдержекспертиза".   

В бюджеті розвитку Івано-Франківської міської ради на 2012 рік на виконання цих 

робіт були передбачені кошти в сумі 980 тис. грн., з яких профінансовано 410 тис.грн. 

для погашення кредиторської заборгованості.  
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1 березня 2012р. укладено угоду на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під будівництво магістральної автодороги на території 

Клузівської, Угринівської, Ямницької сільських рад Тисменицького р-ну, м.Івано-

Франківська та Вовчинецької сільської ради Івано-Франківської міської ради. В 2012 

році фінансування робіт, передбачених угодою, не проводилось. 

У 2011-2012 роках з державного бюджету фінансування робіт, передбачених 

Угодою, не проводилось. У зв’язку з цим, на ім’я Прем’єр – міністра України 

М.Я.Азарова головою ОДА Вишиванюком М.В. направлено листа від 03.04.2012р. 

№380/0/2-12/01-028 з проханням дати доручення Укравтодору вирішити питання щодо 

виділення в 2012 році з державного бюджету коштів у сумі 32,0 млн.грн. для початку 

будівництва магістральної автодороги. Всього з державного бюджету затверджено 

Угодою 99,5 млн.грн. 

 Враховуючи обмеженість в коштах міського бюджету, з метою пошуку інших 

джерел співфінансування для впровадження нового тролейбусного маршруту від 

Європейської площі до трикотажної фабрики та ремонту дорожнього покриття 

розпочато збір інформації для Міжнародної фінансової корпорації IFC. Крім того, 

проводиться підготовка пропозицій з метою участі у проекті ПРООН та Глобального 

екологічного фонду щодо використання біомаси для обігріву будівель. 

За рахунок різних джерел фінансування продовжувалась модернізація 

лікувально-профілактичних закладів міста. Придбано один із найпотужніших 

діагностичних апаратів – динамічний волюметричний комп’ютерний томограф. Таких 

апаратів в Україні є лише два, другий в м.Києві. Вартість комп’ютерного томографу – 

19,9 млн.грн. Також із міського бюджету було виділено 380 тис.грн. на проведення 

ремонтних робіт приміщення, у якому й встановили новітнє обладнання.  

З початку 2012р. у відділенні малоінвазивних методів діагностики та лікування  

ЦМКЛ розпочала роботу унікальна програма, яка стосується лікування гострих 

інфарктів міокарда методом балонної ангіопластики і стентування. За 2012р. проведено 

473 коронарографій, поставлено 226 стентів, в тому числі при гострому інфаркті 

міокарду – 135 та імплантовано 25 штучних водіїв серцевого ритму.  

Створено і впроваджено комп’ютерну програму "Скринінг патології шийки 

матки". 

У 2012 р. продовжувалась роботу  щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

лікувально-профілактичних закладів. За рахунок різних джерел фінансування придбано 

діагностичної і лікувальної апаратури, обладнання та устаткування на суму 70,5 

тис.грн.  

Хоча в невеликій мірі, але продовжувались роботи з реконструкції  приміщень в 

лікувально-профілактичних закладах міста.    

 В приміщенні  міської дитячої клінічної лікарні  після реконструкції відкрито 

басейн для заняття дітей лікувальним плаванням. В міській клінічній лікарні №1 за 

кошти міського бюджету проведено капітальний ремонт приміщення та встановлено 

нову електричну дезкамеру, яка відповідає сучасним вимогам. 

В місті створюється мережа муніципальних аптек. Відповідну угоду вже 

підписано з представниками ТзОВ "ІВА-Фарм", згідно з якою товариство бере на себе 

зобов’язання встановлювати граничну роздрібну націнку до 15% у своїх аптеках і 

аптечних пунктах на медикаменти із узгодженого переліку лікарських засобів. 

В місті реалізовується програма "Освіта", яка складається з ряду проектів, 

значна кількість яких передбачає покращення матеріально-технічної та навчально-

методичної бази закладів освіти. 

Упродовж останніх років простежується тенденція до збільшення контингенту 

дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади, у зв'язку з чим проведено значну 

роботу щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів у місті. Відкрито 
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дошкільні групи в трьох школах-садках, навчально-реабілітаційному центрі, приватній 

школі "Перша ластівка" та при Угорницькій школі-інтернат. З вересня 2012 року 

відкрито 7 дошкільних груп на 163 дитини. Проводяться ремонтні роботи в ДНЗ №17 

"Ромашка" (5 груп на 145 дітей).  

Ведеться будівництво дошкільних навчальних закладів в с.Вовчинцях та 

с.Угорники, реконструкція адмінбудинку в ДНЗ у с.Хриплин. Виготовлено проектно-

кошторисну документацію для будівництва дошкільних навчальних закладів в районі 

"Хіміків-Тролейбусна" і "Каскад", в с.Микитинці. Проводяться роботи по 

проектуванню дитячого садка в с.Крихівці з вимогами стандарту "Пасивний будинок". 

Для прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до 

освітніх вимог населення, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про 

облік дітей до поступлення у дошкільні заклади затверджено Положення про порядок 

загальної міської електронної реєстрації дітей до поступлення у дошкільні навчальні 

заклади міста. 

Здійснюється оновлення навчально-комп'ютерних комплексів у загальноосвітніх 

навчальних закладах. У 37 комп’ютерних класах 33-х загальноосвітніх навчальних 

закладів використовується 409 комп’ютерів.  

Постійно здійснюється моніторинг за виконанням рішення міськвиконкому від 

07.12.2011р. № 745 щодо дотримання лімітів  використання енергоресурсів установами 

та закладами, що фінансуються з міського бюджету. Впроваджується система обліку та 

аналізу споживання енергоносіїв та комунальних послуг бюджетними закладами міста 

з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.  

 З метою виконання "Програми охорони навколишнього природного середовища 

міста Івано-Франківська на період до 2015 року" підготовлено і надано ряд запитів на 

фінансування природоохоронних заходів з державного, обласного та міського фондів 

охорони навколишнього середовища. Державним управлінням охорони навколишнього 

природного середовища в Івано-Франківській області видано позитивні висновки щодо 

трьох запитів на виділення коштів у 2012 році з обласного фонду ОНПС на загальну 

суму 1520 тис. грн. і щодо одного запиту про виділення коштів з державного фонду 

ОНПС на суму 1360 тис. грн. (доопрацьований запит передано на розгляд Міністерства 

екології та природних ресурсів України). З обласного екологічного фонду передбачені 

кошти на реалізацію двох природоохоронних заходів загальною вартістю 1100 тис. грн. 

(в т.ч. 900 тис. грн. на озеленення фрагменту території мікрорайону Пасічна (навколо 

Храму Преображення Господнього).  

 У відповідності з розробленим та затвердженим рішенням сесії міської ради від 

16.10.2008р. "Положенням про міський фонд охорони навколишнього природного 

середовища", згідно рішень комісії з розподілу коштів зазначеного фонду, впродовж 

звітного періоду з міського екологічного фонду профінансовано впровадження  

природоохоронних заходів  на суму 993,66 тис. грн. 

 У рамках проекту "Сприяння екологічній обізнаності населення з метою 

виховання відповідального ставлення до водних ресурсів, як необхідної умови сталого 

розвитку регіону" у приміщенні загальноосвітньої школи-ліцею №23 Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника встановлено систему постачання 

питної води та шість питних фонтанчиків з фільтрами загальною вартістю 112,0 

тис.грн. 

 В рамках реалізації проекту Європейського Союзу "Покращення навколишнього 

середовища в м. Івано-Франківську шляхом застосування екологічно безпечних 

технологій управління побутовими відходами з використанням досвіду Бая Маре, 

Марамуреш (Румунія)" за сприяння управління економічного та інтеграційного 

розвитку проведено конкурси для дітей "Чисте місто очима дітей" та "Казка про воду".  
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 29 травня проведено урочисте відкриття джерела на території міського парку 

культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка, яке було відновлене першим у рамках 

виконання спільного проекту виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, 

Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та компанії "Кока-Кола" (за 

підтримки ТМ "BonAqua") "Кожна краплина має значення". Проектом передбачається 

відновлення природних джерел на території міської ради: упорядкування, вжиття 

заходів щодо уникнення забруднення води, озеленення навколишньої території тощо. 

В рамках виконання цього проекту також відновлено природне джерело по вул. 

Ленкавського та проведено прес-тур для журналістів західного регіону про досвід 

міста Івано-Франківськ у відновленні природних джерел води силами громади та 

підвищенні обізнаності населення щодо збереження та захисту природних водних 

ресурсів. 

 У рамках  реалізації проекту "Покращення навколишнього середовища в 

м.Івано-Франківську шляхом застосування екологічно безпечних технологій 

управління побутовими відходами з використанням досвіду м. Бая Маре, Марамуреш 

(Румунія)" Програми прикордонного співробітництва "Угорщина-Словаччина-Румунія-

Україна" у поточному році здійснено ряд заходів, а саме: 

 - споруджено 54 майданчики для роздільного збору твердих побутових відходів 

та придбано для встановлення на них 460 євроконтейнерів; 

 - придбано автомобіль-сміттєзбирач із заднім завантаження КО-456-10 на базі 

шасі МАЗ-438043 для механізованого збору та вивезення твердих побутових відходів; 

 - придбано автомобіль саморозвантажувальний, мод. ВМ14-32, для збирання і 

вивезення з території міста без застосування додаткової техніки великогабаритного 

побутового і будівельного сміття. 

 За рахунок коштів міського бюджету придбано для КП "ДРЕУ" вакуумну 

підмітально-прибиральну машину Джонстон CN400 виробництва компанії Джонстон 

Свіперс (Англія), що дозволить механізувати широкий діапазон робіт з прибирання 

вулиць міста. 

 З метою аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності 

підприємств і організацій комунальної власності міста, забезпечення контролю за їх 

фінансово-господарською діяльністю проведено 11 засідань балансової комісії. 

 

Пріоритетна сфера D. 

 

Виконавчим комітетом спільно з облдержадміністрацією проводиться аналіз 

можливості створення кластерів у харчопереробній галузі, зокрема в молокопереробній 

галузі. 

 У лютому 2012 р. проведено засідання Дорадчої ради з питань підведення 

підсумків за 2011 рік та участі підприємств міста у проведенні акції "Тріумф -2011", 

обговорено питання сплати земельного податку. В червні 2012р. відбулося чергове 

засідання Дорадчої ради на ДП ВО "Карпати". На порядку денному були питання 

інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств міста, запровадження пільгових 

коефіцієнтів при сплаті земельних платежів та інформація Центру зайнятості про 

можливість отримання дотацій при створенні додаткових робочих місць. Також на 

засіданнях відбувся обмін досвідом щодо врегулювання різноманітних актуальних 

проблемних питань. В грудні 2012 року відбулося підсумкове засідання Дорадчої ради. 

З метою сприяння налагодженню співпраці підприємств харчової галузі та 

торговельних закладів міста постійно проводяться обстеження  наявності продукції 

місцевих харчовиробників, за результатами яких збираються наради до участі в яких 

запрошуються представники  служб виконавчого комітету, облдержадміністрації, 

контролюючих органів, торгових та промислових підприємств. Під час нарад 
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обговорюються питання покращення співпраці з супермаркетами, розширення власної 

фірмової мережі та популяризації продукції місцевого виробництва. 

Виконавчим комітетом постійно надається допомога місцевим харчовиробникам 

у встановленні нових торгових точок та сприяння у вирішенні проблемних питань 

діяльності фірмової мережі. 

Порівняно з двома попередніми роками у 2012 році поліпшилася співпраця між 

великими торговельними центрами та харчовиробниками. Практично повністю зникла 

проблема невчасного повернення коштів за реалізовану продукцію. Разом з тим, 

незадовільною є ситуація з представленням продукції місцевого виробництва в 

торговельних центрах міста. Так, тільки в чотирьох з дев’яти супермаркетів присутні 

товари більше восьми місцевих виробників (з дванадцяти основних), а рівень 

представленості асортименту місцевої продукції рідко коли перевищує 30%. 

18-19 жовтня 2012року відбулася ярмарка-виставка продукції підприємств 

харчопереробної галузі міста, з дегустаційними столами в рамках проведення акції 

"Купуємо івано-франківське — даємо роботу івано-франківцям". Мешканці міста мали 

змогу ознайомитися з асортиментом і продегустувати продукцію місцевих 

харчовиробників. Також підприємствами харчової галузі міста взято участь у таких 

ярмарках, як "Весна-2012", "Великодній кошик". 

Виконавчим комітетом постійно здійснюється моніторинг діючого 

законодавства України щодо сприяння здійсненню інноваційної діяльності. Відповідна 

інформація оперативно надається керівництву промислових підприємств для 

використання у своїй діяльності.  

Сьогодні одним із основних завдань у розвитку промисловості міста є сприяння 

зростанню обсягів реалізації продукції шляхом розповсюдження інформації про них 

через обласні центри України, економічні відділи при Посольствах за кордоном, тощо. 

Важливим є також налагодження тіснішої співпраці місцевих виробників і їх 

кооперації. Зокрема, в харчовій галузі міста необхідно покращити роботу 

менеджерських служб підприємств з метою збільшення асортименту на виробництві і 

спрямувати свої зусилля на збільшення кількості інноваційної продукції. Роботу 

необхідно посилити також і в напрямку покращення якості продукції. Для цього буде 

продовжено практику проведення щорічної акції "Купуємо івано-франківське – даємо 

роботу івано-франківцям" та проведення Дня відкритих дверей на підприємствах міста. 

 

Пріоритетна сфера E. 

 

На офіційному веб-сайті міста постійно оновлюється інформація про міжнародні 

програми та умови участі в них. З метою налагодження співпраці між владою, бізнесом 

та вищими навчальними закладами щодо підготовки та реалізації проектів міжнародної 

технічної допомоги широко висвітлюється інформація про оголошені міжнародні 

гранти та конкурси. 

В рамках візиту офіційного візиту делегації міста Івано-Франківська до 

Арлінгтона (Вірджинія, США) відбулось підписання Декларації про партнерство між 

містом Івано-Франківськом та округом Арлінгтон (Вірджинія, США). Підписання 

відбулось під час 55-тої конференції Arlington Sister City Association (Асоціації Міст 

Побратимів Арлінгтона). Декларація передбачає започаткування та розвиток співпраці 

в сфері обміну молоддю, освіти, культури, спорту, науки, охорони та збереження 

навколишнього природного середовища, а також в сфері місцевого самоврядування, 

досліджень, технологій, туризму, економічної діяльності. Головною метою 

підписаного документу є зміцнення двосторонніх зв’язків між громадами Івано-

Франківська та Арлінгтона, що сприятиме підвищенню рівня життя, збільшенню рівня 
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толерантності, а також зміцненню дружби між двома націями задля підтримки миру в 

усьому світі. Досягнуто домовленості про обмін студентами. 

Спільно з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і 

газу проведено конкурс на кращий енергозберігаючий проект серед студентів 

зазначеного вузу та учнів старших класів шкіл міста. Учні-переможці конкурсу 

нагороджені грошовими преміями та грамотами. 

 За участі ІФНТУНГ підготовлено освітній проект "Young Energy Managers in the 

Schools (YoungEnergy)"  і надано його для участі у конкурсі програми транскордонного 

співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Підтверджено участь та 

надано пропозиції до проекту "Місцеві плани енергозбереження для Карпатського 

регіону України з прикладами рішень та практичні втілення рішень на об’єктах 

бюджетної сфери", який подано для участі в конкурсі програми "Допомога Польщі для 

розвитку 2013" Міністерства закордонних справ Республіки Польща. 

 

Пріоритетна сфера F. 

З метою покращення туристичної навігації в місті, встановлено четверту карту – 

схему з екскурсійними маршрутами, адресами готельних закладів, закладів харчування 

та відпочинку на площі Привокзальній. За ініціативи громадськості та МВК 

встановлено меморіальний знак першій Українській церкві міста, що став ще одним 

екскурсійним об’єктом для туристів. Проведено конкурс на "Кращу оглядову 

екскурсію", присвячену 350-річчю від дня заснування міста, туристичним фірмам 

запропоновано включити найкращі екскурсії до портфелю туристичних послуг. 

Впроваджено практику проведення недільної безкоштовної екскурсії по місту, яку 

проводили протягом літніх місяців.  

Для туристичних операторів міста та споживачів турпродукту розроблено 

туристичний календар культурно-мистецьких, спортивних і туристичних заходів, які 

планується проводити в місті у 2013 році. Відповідно до календаря туристичні 

підприємства мають можливість заздалегідь розробляти програми перебування гостей. 

Підготовлено до друку українсько-англійський туристичний путівник "Івано-

Франківськ – столиця Прикарпаття" з детальною картосхемою міста та історією. Взято 

активну участь у роботі над розробкою ювілейної книги "Станиславів, Станіслав, 

Івано-Франківськ". Підготовлено історіографію  до проекту реставрації двох джерел в 

міському парку та на озері. Спільно з громадською організацією "Туристсько-

краєзнавча спілка" підготовлено та видано туристичний путівник "Привіт з 

Станіславова". В рамках проведення промоційної кампанії розповсюджено серед 

туристичних фірм та делегацій інформаційні буклети "12 причин відвідати Івано-

Франківськ". Спільно з обласним телебаченням "Галичина" розроблено сценарій та 

створено фільм "12 причин відвідати Івано-Франківськ".  

Для вдосконалення туристичного продукту міста вироблена система співпраці 

(проходження практики, підбір та розстановка кадрів) з навчальними закладами, які 

готують спеціалістів для роботи в туристичній галузі та готельному господарстві. 

В рамках святкування 350-ї річниці від дня заснування міста Івано-Франківська 

спільно з ГО "Свято Ковалів" проведено Х Міжнародний фестиваль ковальського 

мистецтва "Свято ковалів", в якому взяли участь представники понад 30 країн світу, а 

також виставку-ярмарок "Прикарпатський вернісаж", на якому було представлено 

роботи понад 100 народних майстрів, проведено 10 майстер-класів з гончарства, 

бісероплетіння, розпису, перший міжнародний дитячий фестиваль мистецтв "Вогні 

Ратуші", спільний концерт Олега Скрипки та віртуоза-скрипаля Василя Попадюка 

тощо. Загалом до 350-ліття Івано-Франківська впродовж двох тижнів проведено 55 

заходів. 
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Національним банком України випущено пам’ятні монети "350 років м.Івано-

Франківську" номіналом 10 грн. із срібла і номіналом 5 грн. із нейзильберу. 7 травня 

2012 року Укрпоштою введено в обіг поштову марку "350 років. Івано-Франківськ. 

Станіславів" та проведено спецпогашення "Перший день". Номінал марки №1191 – 

2,00 грн. Тираж марки становить 170 тисяч примірників. 

До 350-річчя міста облаштовано сквер поблизу Ратуші на вулиці Вірменській та 

встановлено пам’ятний знак першій українській церкві Святого Воскресіння у 

скверику біля площі Ринок. Відкрито відреставрований бастіон Станіславської фортеці 

тощо. 

З державного бюджету у 2012 році передбачено на капітальний ремонт 

вул.Т.Шевченка 10 млн.грн., освоєно 2966,779 тис.грн., решту 7033,221 тис.грн. 

повернуто в державний бюджет. 

З метою популяризації туристичного потенціалу міста проведено ряд культурно-

мистецьких заходів як місцевого, так і всеукраїнського та міжнародного рівнів. До 350-

річчя Івано-Франківська проведено IV Міжнародний етнографічно-фольклорний 

фестиваль "Родослав". Втретє в місті проведено загальноміський культурно-

мистецький проект "Маестро", в якому взяли участь кращі педагогічні працівники 

шкіл естетичного виховання міста.  

В Івано-Франківську підписана угода з Польщею про створення Центру 

польської культури.  

Для розвитку туристичної інфраструктури в рамках реалізації проекту "Безпечне 

та дружнє середовище для майбутніх поколінь" британської міжнародної організації 

"Життєдайні громади" проведено еко-мандрівку "Карпатська Саламандра 2012", метою 

якої було збереження Карпат від засмічення пластиком та похідним сміттям, на 

міському сміттєзвалищі у селі Рибне спільно з волонтерами та активістами 

Молодіжного виконкому було посаджено близько 1000 саджанців енергетичної верби. 

Розпочато в 2012 році та планується продовжити реалізацію в 2013 році 

проектів:  

- британської міжнародної організації "Життєдайні громади" "Два замість 

чотирьох: велопроходці у міських джунглях", який передбачає розвиток велосипедної 

інфраструктури у міському парку культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка та навколо 

міського озера;  

- "Спільна мережа співпраці у сфері культури та соціального розвитку міст 

польсько-українського кордону" в рамках транскордонної програми Польща-Білорусь-

Україна з містом Жешув (Польща). Виставка-ярмарок "Свято Хліба" набуває значення 

міжнародного та регіонального заходу завдяки долученню до участі представників з 

міста Луцьк та міста Жешув (Польща); 

- "Карпатська мережа кулінарної спадщини" в рамках Програми 

транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна; 

- "Східноєвропейські перлини: створення та просування продуктів міського 

культурного туризму". 

 

 

 

 Начальник управління    Богдан Білик  


