
 

Звіт  

про роботу Департаменту економічного розвитку, 

екології та енергозбереження за 2021 рік  
 

Управління економічного розвитку 

 
Відділ економічного аналізу  

Результатом роботи над інформацією про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської обʼєднаної 

територіальної громади за 2020 рік, а також основними напрямами економічної і 

соціальної політики Івано-Франківської  міської територіальної громади на 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. 

З метою пом’якшення для бізнесу негативних наслідків карантинних 

обмежень під час перебування Івано-Франківської області у "червоній зоні" 

підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету міської ради та звернення 

щодо пом'якшення карантинних обмежень на території Івано-Франківської 

міської територіальної громади" (рішення МВК від 03.03.2021р. №308), яке 

направлено Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України. 

Підготовлено лист в Міністерство цифрової трансформації щодо переліку 

субєктів господарювання та застрахованих осіб для надання одноразової 

матеріальної допомоги у зв'язку з карантинними обмеженнями.  

З метою надання допомоги застрахованим особам на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, підготовлено проєкти рішень міської ради "Про 

внесення  змін у рішення міської ради від 19.06.2020р. №158-41 "Про Програму 

стимулювання економічного розвитку Івано-Франківської міської об'єднаної 

територіальної громади" (рішення міської ради від 12.04.2021р. №118-6), яким 

передбачено надання соціальної підтримки застрахованим особам: фізичним 

особам-підприємцям в розмірі 2000 грн, найманим працівникам суб'єктів 

господарювання в розмірі 500 грн, а також "Про надання допомоги 

застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних 

заходів" (рішення міської ради від 12.04.2021р. №117). Крім того розроблено 

Порядок надання допомоги застрахованим особам на період обмежувальних 

протиепідемічних заходів, який затверджено рішенням МВК від 20.05.2021р. 

№700. 

Підготовлено інформацію про виконання Програми стимулювання 

економічного розвитку Івано-Франківської міської обʼєднаної територіальної 

громади за 2020 рік та за І півріччя 2021 року. 



Здійснено аналіз надходжень ПДФО, акцизного податку, місцевих 

податків і зборів, екологічного податку за 2020 рік та запропоновано заходи для 

забезпечення виконання планових надходжень у 2021 році. Дану інформацію 

було презентовано  заступником міського голови Р.Гайдою у січні 2021 року на 

оперативній нараді у міського голови. Порівняльний аналіз надходжень ПДФО 

та місцевих податків і зборів за 1 квартал 2021 року до бюджету Івано-

Франківської МТГ у порівнянні з іншими аналогічними за чисельністю 

населення МТГ було презентовано директором Департаменту С.Криворучко  у 

травні 2021р. на оперативній нараді у міського голови.  

Також здійснено порівняльний аналіз діючих ставок податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, у 2021 році на територіях Івано-

Франківської МТГ, Львівської, Луцької, Тернопільської, Хмельницької міських 

територіальних громад. Підготовлено інформацію про надходження від сплати 

ПДФО у розрізі галузей економіки та перелік найбільших платників цього 

податку. 

 У звязку з тим, що до м.Івано-Франківська приєдналися 18 населених 

пунктів: с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Угорники, с.Хриплин, 

с.Березівка, с.Черніїв, с.Підлужжя, с.Підпечери, с.Добровляни, с.Колодіївка, 

с.Братківці, с.Узин, с.Тисменичани, с.Камінне, с.Радча, с.Чукалівка, 

с.Драгомирчани, змінився юридичний статус цих громад. Утворилася Івано-

Франківська міська територіальна громада (далі - МТГ). Для забезпечення 

наповнення бюджету міської територіальної громади в частині місцевих 

податків і зборів проведено аналіз ставок місцевих податків і зборів, які діяли на 

територіях окремих сільських громад,    підготовлено проєкти рішень МВК та 

сесії міської ради: "Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" та "Про внесення змін у 

рішення міської ради від 19.06.2020р. №156-41 "Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Івано-Франківської міської обʼєднаної 

територіальної громади", дія яких поширюється на територію Івано-

Франківської МТГ.  

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. 

Розроблено візуалізацію про ставки місцевих податків і зборів у 2021р. та 

2022 р. 

Складено порівняльну таблицю затверджених ставок місцевих податків і 

зборів по сільських громадах, що приєдналися, а також по окремих 

ОТГ(обласних центрах). 

Взято участь у інформаційній сесії ГУ ДПС в Івано-Франківській області 

для територіальних громад щодо повноважень органів місцевого 

самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів. 

Здійснюється щомісячний аналіз надходжень податку на доходи фізичних 

осіб, акцизного податку та місцевих податків і зборів.  

З метою сприяння соціально-економічному розвитку громади шляхом 

залучення додаткових надходжень до бюджету МТГ здійснюється та надається 

щомісяця фінансовому управлінню аналіз щодо виконання (невиконання) 



окремих планових показників та інформацію про заходи, що вживалися для 

забезпечення надходжень до бюджету за 2021 рік. Підготовлено інформації щодо 

наповнення бюджету громади, дотримання режиму економії бюджетних коштів 

та посилення фінансово-бюджетної дисципліни на виконання рішення 

виконавчого комітету міської ради від 20.02.2020р. №234 та розпорядження 

міського голови №137-р від 29.03.2021р.  

Підготовлено та надано у фінуправління розрахунки щодо очікуваного 

виконання доходів у 2021 році, проєкту на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024рр. 

в розрізі платежів, контроль за надходженням яких покладено на Департамент, 

інформацію про соціально-економічний розвиток Івано-Франківської МТГ у 

2021 році та прогноз на 2022 рік. 

Для розробки проєкту програми соціально-економічного та культурного 

розвитку області на 2022-2024 роки здійснено та подано в ОДА: аналіз та 

динаміку соціально-економічного та культурного розвитку Івано-Франківської 

МТГ у 2021 році, основні показники соціально-економічного розвитку Івано-

Франківської МТГ на 2022-2024 роки, заходи щодо забезпечення виконання 

завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку Івано-

Франківської області на 2022-2024 роки. 

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. Здійснено моніторинг виконання Стратегії розвитку 

міста Івано-Франківська за 2020 рік, підготовлено відповідну узагальнену 

інформацію, показники оцінки реалізації Стратегії (індикатори досягнення 

результату) за 2020 рік, які розміщено на офіційному сайті Івано-Франківська. 

На виконання розпорядження облдержадміністрації від 04.08.2021р. 

№293 "Про моніторинг та оцінку результативності реалізації Стратегії розвитку 

Івано-Франківської області на 2021-2027 роки" надається щоквартальна 

узагальнена інформація про виконання Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку Івано-Франківської області на 2021-2023 роки. 

На виконання розпоряджень облдержадміністрації від 24.11.2016р. №794 

"Про проведення моніторингу та рейтингової оцінки результатів соціально-

економічного розвитку районів і міст області" підготовлено інформації про 

причини зниження окремих показників за результатами моніторингу за 2020 рік 

та щоквартальні у 2021 році. 

Важливим показником для потенційних інвесторів є наявність позитивної 

кредитної історії Івано-Франківської міської територіальної громади та висновки 

рейтингового агентства щодо кредитного рейтингу громади. Для проведення 

процедури оновлення кредитного рейтингу Івано-Франківської міської 

територіальної громади підготовлено інформації на інформаційний запит 

рейтингового агентства ТОВ "Кредит-Рейтинг" про економічний і соціальний 

розвиток міста за 2020 рік та за І півріччя 2021 року. 

Підготовлено інформації про зовнішньоекономічну діяльність івано-

франківських підприємств з окремими країнами зарубіжжя. 

Підготовлено інформацію по м.Івано-Франківську та сільських населених 

пунктах до Атласу Івано-Франківської МТГ. 



Участь у всеукраїнських проєктах: 

- підготовлено інформацію про окремі основні показники соціально-

економічного розвитку міста за 2010-2020 роки для внесення до анкети проєкту 

по культурі; 

- підготовлено інформацію для заповнення заявки для участі у 

національному конкурсі "Молодіжна столиця України" та передано 

Департаменту молодіжної політики та спорту. 

Участь у міжнародних проєктах: 

1) Проєкт "Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС), що 

впроваджувався Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової 

підтримки Уряду Канади. 

У лютому 2021р. взято участь у міжнародній конференції "Міста та зміни: 

досягнення та перспективи", яка проводилась за фінансової підтримки Проєкту 

ПРОМІС. Підготовлено відповіді на анкету від Проєкту ПРОМІС про результати 

співпраці. 

2) Програма ЄС "Мери за економічне зростання". 

Заповнено анкети оцінювання І фази ініціативи МЕР, анкети стосовно 

впливу карантину COVID-19 на економіку територіальної громади, анкету 

учасника мережі M4EG, в якій відображено актуальну інформацію про Івано-

Франківську територіальну громаду. 

У результаті тісної співпраці, поданих заявок та анкет місто Івано-

Франківськ відібрано до наступного етапу конкурсу заявок на пілотування 

розроблення й запуску портфелю заходів в рамках ініціативи ЄС-ПРООН "Мери 

за економічне зростання" (M4EG) 2021-2024. Підготовлено інформацію для 

заступника міського голови Р.Гайди та взято участь в інтервю із представниками 

команди ПРООН в Києві і Стамбулі та Європейської Комісії, яке відбулося 20 

жовтня 2021р. 

3) Проєкт "Місцеве соціально-економічне відновлення", що 

реалізовується ПРООН у партнерстві з Івано-Франківською обласною 

державною адміністрацією. 

Результатом поданої спільно з відділом промисловості та розвитку 

підприємництва  заявки для участі у конкурсі проєкт "Створення додаткових 

можливостей економічного розвитку соціального підприємства для подолання 

негативних наслідків впливу пандемії COVID-19" став переможцем. Соціальне 

підприємство УТОГ отримало 200 тис. грн грантових коштів, за які закуплено 

сучасне швейне  обладнання. 

Взято участь у двох (18.08.2021р. та 25.11.2021р.) он-лайн засіданнях 

консультаційної групи з підготовки та реалізації Плану дій щодо подолання 

наслідків поширення COVID-19 у Івано-Франківській області, організованого 

обласною державною адміністрацією спільно з Програмою розвитку ООН. 

Спільно з підприємствами, установами та ГО підготовлено 4 проєктні 

пропозиції для включення їх до Плану дій щодо подолання наслідків поширення 

COVID-19 у Івано-Франківській області. 

4) Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). 

Підготовлено відповіді на опитувальник від Проєкту GIZ щодо впливу 

карантинних обмежень на економіку територіальної громади в рамках проєкту 



"Розробка рішень для відновлення від пандемії COVID -19 на муніципальному 

рівні у сферах цифровізації та кризового менеджменту". 

Спільно з відділом промисловості та розвитку  підприємництва 

підготовлено інформації для заповнення заявки на участь у проєкті 

"EU4Business: Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", який 

спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини, взято участь 

в інтервю з представниками проєкту. В результаті проведення відбіркового 

конкурсу Івано-Франківськ став партнером проєкту. 

Організовано підписання Меморандуму про співпрацю з GIZ для 

реалізації пілотного проєкту "Впровадження інноваційних рішень та створення 

умов для розвитку зеленої економіки на території Івано-Франківської громади" 

в межах проєкту "EU4Business: Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація 

МСП". 

5) USAID "Програма покращення Індексу конкурентоспроможності міст" 

Подано заявку для участі в конкурсному відборі міст-учасників "Програми 

покращення Індексу конкурентоспроможності міст", яка здійснюється в рамках 

Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". 

Взято участь у ряді семінарів та он-лайн заходів Міжміської робочої групи 

ІКМ. 

Взято участь в он-лайн навчаннях, лекціях, зустрічах, семінарах: 

- он-лайн навчанні з питання функціонування системи АСМС, які 

проводила АМУ; 

- лекції "Суспільний інтелект і управління територіями" в рамках проєкту 

"Впровадження інструментів громадських технологій в процесах прийняття 

рішень місцевого розвитку територіальних громад Прикарпаття" в межах 

програми "3D Project: Розвиток попри перешкоди. Стійке громадянське 

суспільство в часи пандемії та в майбутньому", що виконується Фондом Східна 

Європа за підтримки ЄС; 

- семінарі з питань державно-приватного партнерства (ДПП) для органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування в рамках проєкту Світового 

банку "Посилення використання державно-приватного партнерства шляхом 

кращого управління державними капітальними інвестиціями в Україні". 

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 15 рішень МВК "Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади". 

Забезпечено організацію 3-х засідань тарифної комісії, взято участь у 

засіданнях конкурсної комісії щодо реалізації проєкту "Заробляй гідно вдома – 

ягідні екоферми".   

Підготовлено презентації на тему: "Звіт про роботу управління 

економічного та інтеграційного розвитку за 2020 рік", "Про Програму 

економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки", "Стратегічне планування розвитку громади",  

"Надходження окремих податків в 2020 році та заходи з наповнення бюджету у 

2021 році", "Виконання надходжень місцевих податків і зборів за січень-березень 



2021 року", "Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки", "Про 

роботу  Департаменту економічного  розвитку, екології та енергозбереження", 

"Звіт про роботу заступника міського голови Р.Д.Гайди", "Івано-Франківськ" для 

представлення пріоритетів та потенційних можливостей міста та МТГ на 

оперативній нараді у міського голови, засіданнях круглих столів, Дорадчої ради 

при міському голові, Раді підприємців при виконавчому комітеті міської ради, 

під час участі у вебінарах, он-лайн конференціях, зустрічах закордоном, тощо. 

Розглянуто та надано відповіді на 8 звернень на отримання публічної 

інформації. 

Всього підготовлено рішень виконавчого комітету міської ради – 39, 

рішень міської ради – 5. 

 

Відділ промисловості та розвитку підприємництва 

Здійснювався постійний моніторинг роботи підприємств промисловості, 

щомісяця проведено порівняльний аналіз обсягів реалізації промислової 

продукції на основі даних Головного управління статистики в Івано-

Франківській області – в розрізі по галузях промисловості та по підприємствах. 

За результатами підготовлено інформаційні довідки і презентації. 

За 9 місяців 2021 року обсяг реалізованої продукції промисловими 

підприємствами                  Івано-Франківської міської територіальної громади 

склав близько 10733,9 млн.грн. проти 7486,3 млн.грн. аналогічного періоду 

минулого року, що становить 143,4%. Частка громади у загальнообласному 

обсязі реалізації склала 16,2%.  

Частка обсягів реалізації підприємств переробної промисловості становить 

40,8% в загальному обсязі реалізації. Найбільшу питому вагу у структурі 

реалізації займали підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (56,9%). 

 Забезпечувався постійний моніторинг реєстрації бізнесу. Станом на 

01.12.2021р. на території Івано-Франківська зареєстровано 29358 суб’єктів 

підприємницької діяльності, з них 13905 є юридичними особами та 15453 - 

фізичні особи-підприємці. Від початку 2021 року спостерігається збільшення на 

961 (у т.ч. 643 ФОП) одиницю кількості зареєстрованих СПД, що становить 

близько 3,5%, з них 50,0% - жінки – підприємці. 

Моніторинг показників реєстрації та припинення діяльності малого бізнесу 

здійснюється постійно. У період карантину реєстрація ФОП та юридичних осіб 

суттєво зменшилася (понад у 2,5 рази). 

 Затверджено Програму розвитку соціального підприємництва Івано-

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

28.01.2021р. №52). Пріоритетними напрямками є популяризація культури 

соціального підприємництва, впровадження освітніх ініціатив – навчальних 

програм, тренінгів, менторської підтримки та фінансових інструментів.    

 Розпочато реалізацію заходів Програми: 

1.Створено Координаційну раду з питань розвитку соціального 

підприємництва, до якої ввійшли понад 20 організацій, що займаються 

соціальним підприємництвом та/чи мають соціальну складову в своєму бізнесі, 

а також представники ВНЗ,  що  виконують освітню функцію у цьому напрямку.  



2.Триває робота над створенням інтерактивного електронного каталогу 

соціального підприємництва в Івано-Франківську, розроблено та розіслано 

анкети, йде збір даних. 

3.Здійснено співпрацю з ГО Тепле місто", Українською соціальною 

Академією, співфінансовано участь 10 соціальних підприємців у двомісячному 

навчальному тренінгу "Акселератор соціального підприємництва: інклюзія".  

4.Проведено робочі зустрічі та задекларовано наміри співпраці з: 

- ГО "Молодіжна організація"СТАН" щодо просування соціального 

шкільного підприємництва; 

- ГО "МістОк", щодо участі в навчальних тренінгах; 

- ГО "Д.О.М.48.24" щодо спільних заходів на підтримку жіночого 

соціального підприємництва; 

- ГО "БА І ДІ КЛУБ", Простір "До БА І ДІ", участь в реалізації спільних 

проєктів щодо зайнятості літніх людей. 

5. Надано сприяння в підготовці проєктів в рамках обласного конкурсу 

пітчинг проєктів програми Британської ради "Активні громадяни" проєкту 

"Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості" (SC3), а 

саме: 

- проєкт "Громадська сортувальна станція "Re:space – простір для 

екосвідомих людей";  

- проєкт "Облаштування дитячої кімнати соціального підприємства 

пенсіонерів - хабу "До БА І ДІ"; 

- проєкт "Реальне підприємництво: тренінги та обмін досвідом серед 

молодих підприємців з інших регіонів України". 

Проєкт "Громадська сортувальна станція "Re:space – простір для 

екосвідомих людей" здобув перемогу, надано співфінансування на його 

реалізацію.   

6. Підготовлено та подано заявки на участь в проєкті "Створення 

додаткових можливостей економічного розвитку соціального підприємства для 

подолання негативних наслідків впливу пандемії COVID-19" в рамках програми 

ПРООН/ЄС "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" (МРГ), яка 

впроваджується і співфінансується Програмою Розвитку ООН в Україні, і 

фінансується Європейським Союзом; 

7. Розвиток соціального підприємництва в Івано-Франківській міській 

територіальній громаді презентовано на міжнародному форумі в м. Харків; 

8.Виготовлено рекламні ролики про діючі соціальні підприємництва; 

9. Розроблено положення та проведено конкурс соціальних стартапів. 

Підготовлено та подано листи-заявки на участь в реалізації проєктів в 

рамках співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 

ГмбХ: "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП"; 

"Розробка рішень для відновлення від пандемії COVID -19 на муніципальному 

рівні у сферах цифровізації та кризового менеджменту".  

Реалізовано проєкт "Заробляй гідно вдома – ягідні екоферми", що став 

переможцем одинадцятого обласного конкурсу проєктів та програм місцевого 

самоврядування. Створено та організовано роботу конкурсної комісії. За 

результатами конкурсного відбору місцеве фермерське господарство "Беррі 



Прикарпаття" отримає професійне холодильне обладнання для швидкої 

заморозки ягід.  

 Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу на період виплат 

підприємцям та найманим особам 8 тис.грн. з держбюджету. У березні-квітні 

інтенсивно надавалися роз'яснення підприємцям щодо реєстрації в додатку ДІЯ 

для отримання матеріальної допомоги за період дії обмежувальних 

протиепідемічних заходів. 

Проведено роботу щодо виплати "карантинної" допомоги  підприємцям та 

найманим працівникам з бюджету Івано-Франківської міської територіальної 

громади. Надання допомоги застрахованим особам здійснювалося відповідно до: 

- Постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 р. №1236 (зі змінами в 

редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021р. №329);  

- статті 2 Закону України "Про надання допомоги застрахованим особам на 

період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". 

Розроблено Порядок надання допомоги застрахованим особам на період 

обмежувальних протиепідемічних заходів, рішення ВК від 20.05.2021р. №700, 

яким визначено механізм отримання застрахованими особами відповідно 2 

тис.грн. та 500 грн. грошової допомоги. 

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, 

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.  

Проведено акцію "Купуємо Івано-Франківське – даємо роботу 

іванофранківцям" та виставка-ярмарок "Великодній кошик" 28-30 квітня на 

площі Ринок. Участь у ярмарці взяли близько 80 місцевих суб’єктів 

господарювання. Під час акції проведено конкурс на передсвяткову Великодню 

тематику. Переможці - місцеві виробники і підприємці харчової промисловості, 

нагороджені міським головою дипломами в кожній з номінацій: "Краща 

писанка" - ТОВ "Івано-Франківський хлібокомбінат" (ТМ Sucrema); "Краща 

паска" - ТОВ "Фірма "Надія" (ТМ Делікатес); "Кращий Великодній кошик" - 

"Перша Франківська пекарня"; "Кращий кондитерський виріб" - ПрАТ "Івано-

Франківська харчосмакова фабрика" (ТМ Ксенія); "Кращий м’ясний смаколик" - 

ПП "Федик", (ТМ М’ясна Ферма). 

З метою покращення співпраці місцевих виробників та торгових мереж 

міста місцева продукція у супермаркетах ідентифікується стікерами з надписом 

"Купуємо івано-франківське – підтримуємо своє". 

Взято участь в організації першого Всеукраїнського ягідного фестивалю 

"Беррі Фест" та Міжнародного Ягідного Конгресу 13-14 серпня. Учасниками 

стали 30 місцевих підприємств та підприємців – ягідників, хлібопекарів, 

сироварів, бджолярів. Також було запрошено 70 фермерів з інших областей для 

обміну досвідом. Захід відвідали понад 6 тис. осіб з усієї України. Організовано 

випікання рекордного ягідного пирога для конкурсу. Під час фестивалю було 

встановлено два всеукраїнські рекорди, які офіційно зафіксовано у Книзі 

Рекордів України: найдовший ягідний пиріг (витвір ТДВ "Івано-Франківський 

хлібокомбінат") та найбільша карта України, сформована з ягід ("Беррі 

Прикарпаття", "ІФ-Беррі").  

З метою популяризації ягідництва і в підтримку фестивалю місцевий 

фермер Сергій Новостат подарував відвідувачам понад 10 тисяч саджанців 

лохини, полуниці та інших ягід, привезених з Нідерландів.  

Взято участь у підготовці проведення "ЛРЗ-Фест" з нагоди 30-ліття Дня 

Незалежності України та 155-річчя АТ "Івано-Франківський 

локомотиворемонтний завод". 22-23 серпня Департаментом забезпечено роботу 

станції 9 "Фуд простір" та станції 10 "Екологічна" де було презентовано кухні 



місцевих рестораторів   та організовано роботу майстерні еко-ініціатив, урок 

сортування твердих побутових відходів, майстер-клас із переробки скляних 

пляшок, швейну майстерню, бісероплетіння, розмальовки глиняних вагончиків. 

До Дня Незалежності 24 серпня на території парку ім. Т.Шевченка 

організовано частування мешканців та гостей міста святковим баношем. 

Забезпечено роботу кухарів, посуд та всі необхідні інгредієнти. Захід відвідали 

понад 5000 мешканців та гостей міста. 

З метою підтримки та популяризації продукції місцевих виробників, на 

основі кооперації місцевих підприємців та фермерів 21 серпня по 

вул.Вітовського на постійній основі (щосуботи) запрацював ярмарок місцевої 

крафтової продукції. Протягом червня - серпня відділом промисловості та 

розвитку підприємництва було здійснено супровід у підготовці до початку 

роботи цього ярмарку: організація нарад, підбір учасників ярмарку, рекомендації 

щодо місця проведення, дизайну торгових яток, вивісок, співфінансування тощо. 

Співорганізатором ярмарку є новостворена ГО "Крафтова кооперація". 

На сторінці у ФБ започатковано запуск промоційних роликів про кожного 

виробника місцевого крафту.  

Крафтовий ярмарок обєднав підприємців сіл, які ввійшли до складу Івано-

Франківської МТГ, та здобув прихильність як мешканців громади, так і гостей 

міста. Продукцію місцевих виробників було успішно презентовано на 

міжнародній виставці еко-продукції ЕКОГАЛА в місті-партнері Жешув, 

Республіка Польща. 

Проведено традиційний фестиваль-ярмарок "Хліб Крафт Фест – Івано-

Франківськ 2021" 04-05 вересня 2021 року на площі Ринок. Співорганізатор 

фестивалю – Івано-Франківська Гільдія приватних пекарів та кондитерів. 

Учасниками стали понад 50 хлібопекарів, сироварів, бджолярів тощо. 

Під час заходу організовано нагородження кращих підприємців і 

працівників місцевих хлібопекарських підприємств за сумлінну 

високопрофесійну працю та з нагоди проведення фестивалю. Подяками міського 

голови відзначені пекарня-кав'ярня "OLD BAKERY", Перша Франківська 

Пекарня, ПрАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", ТМ "КСЕНІЯ", ТДВ 

"Івано-Франківський хлібокомбінат", Торгова мережа "Тростянецький". 

 Організовано урочистості з нагоди Дня підприємця,  відзначено кращих 

платників податків. 03.09.2021р. на літній терасі кінотеатру "Люм'єр" міським 

головою нагороджено подяками міського голови 23 успішні підприємці Івано-

Франківської громади.  

 Особливу увагу приділено розвитку жіночого підприємництва. На 

виконання Програми посилення конкурентоспроможності МСП реалізовано 

проєкт "Успіх в бізнесі" –теоретико-практичний курс з основ підприємництва 

для жінок, який вже втретє проводиться Департаментом спільно з ІФНТУНГ. 

Навчання тривало два місяці, в якому взяли участь понад 40 учасниць. 

 Проведено 4-ьох денний навчальний курс "Школа молодого підприємця" 

спільно з ГО "Громадський центр "Еталон". Учасники отримали знання та 

навички з основ підприємництва. Особливу увагу було  приділено вивченню й 

поширенню досвіду діючих соціальних підприємців громади. 

 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 веб-сайт "Івано-Франківськ – місто, сприятливе для 

бізнесу" Триває робота по наповненню його актуальним контентом. На веб-

ресурсі розміщено інформацію про місцеві і державні фінансові програми 

підтримки МСП, грантові пропозиції для бізнесу, тематичні події для бізнесу, 

роз'яснення нормативних актів, пропозиції оренди комунального майна, 

працюватиме інтерактивна мапа місцевих податків тощо.   

 Здійснюється інформаційна підтримка місцевого бізнесу. Офіційна 

сторінка у мережі Фейсбук, профільні сайти постійно наповнюються актуальним 

для підприємців контентом: про організацію та можливість участі у 

різноманітних тематичних семінарах, круглих столах, форумах, конференціях, 

нововведення у податковому законодавстві, впровадження кращих практик, 

цікавих стартапів тощо. Розміщується інформація про діючі національні, 

міжнародні грантові конкурси, програми та умови участі в них. 

  Відділом забезпечено координацію діяльності з реалізації регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності. Це, в свою чергу, передбачає 

забезпечення повноти та якості виконання структурними підрозділами міської 

ради, її виконавчого комітету вимог чинного регуляторного законодавства, а 

також здійснення моніторингу, перегляду та аналізу дії регуляторних актів 

спільно з їх розробниками. 

 Протягом звітного періоду своєчасно та у повному обсязі забезпечено 

дотримання процедури прийняття і відстеження результативності поточних 

регуляторних актів. 

 Для забезпечення відкритості регуляторного процесу затверджено План 

діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік (рішення ВК від 27.11.2020р. № 1245) та План 

діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік (рішення МР від 11.12.2020р.  № 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. 

 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 Facebook. 

 Відповідно до вимог ЗУ "Про доступ до публічної інформації" та 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015р. №83 "Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних" було підготовлено та опубліковано перелік діючих регуляторних актів та 

План підготовки регуляторних актів у форматі відкритих даних на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua. 

 Відповідно до плану-графіку проведено відстеження результативності 

регуляторних актів у 2021 році з метою оцінки стану впровадження  

регуляторних актів та досягнення  ними  цілей, задекларованих при їх прийнятті, 

було здійснено 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.  

 Відділом проведено організаційну роботу щодо укладання договорів з 

підприємствами на виконання мобілізаційних завдань в особливий період. За 

результатами укладено 13 договорів. Оновлено схеми оповіщення працівників 

Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Протягом звітного періоду відділом підготовлено 7 презентацій, 

розглянуто та надано відповіді на 5 звернень на отримання публічної інформації, 

підготовлено рішень виконавчого комітету міської ради – 23, рішень міської ради 

– 6. 

Постійно оновлюється портал відкритих даних data.gov.ua. 

 

Відділ  торгівлі 

Станом на 01.01.2022 р. торгівлю товарами народного споживання  

здійснює 1479 закладів торгівлі загальною площею 167,9 тис.кв.м  та  464 

підприємства ресторанного господарства на 29,4 тис.посадкових місць.    

Побутове обслуговування населення здійснюється через 388 закладів.  



На території міста знаходяться: 

- торгових центрів та  супермаркетів – 74; 

- продовольчих магазинів – 849; 

- промислових магазинів – 531; 

- книгарень- 25; 

- ресторанів, кафе, кав’ярень, пабів – 464. 

Також на території Івано-Франківської МТГ функціонує 103 об’єкти  

фірмової    торгівлі. 

Останнім часом принципові перетворення відбуваються в підходах до 

організації торговельного процесу, змінюються форми і методи торгівлі, 

торговий бізнес став більш технологічним, торгові центри відповідають 

європейським стандартам за своїми площами, широтою асортименту, сучасними 

технологіями та якістю обслуговування. 

В 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, мережа магазинів 

"Траш", 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 576 заяв від суб’єктів господарської діяльності, які надійшли 

через Центр надання адміністративних послуг. Забезпечено організацію та 

проведення 11 засідань комісій з організації сезонної торгівлі, основним 

завданням якої є впорядкування розміщення та облаштування торгових 

майданчиків, дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг. 

Протягом звітного періоду працівниками відділу торгівлі підготовлено 29 

рішень виконавчого комітету міської ради та 7 розпоряджень міського голови.  

За 2021 рік надано погодження на розміщення: 

-  110   торгових майданчиків;   

-  89 об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та  надання послуг у сфері 

розваг.      

Постійно проводиться адміністрування договорів на право  тимчасового 

користування окремими елементами  благоустрою комунальної власності: 

- 391 договори для розміщення тимчасових споруд;  

- 123 договори для розміщення літніх та всесезонних торгових 

майданчиків: 

- 89 договорів для розміщення об’єктів   дрібнороздрібної   торгівлі   та    

надання   послуг  у   сфері  розваг.  

Всього надійшло коштів до бюджету міської територіальної громади на 

суму  5 млн. 150,4  тис. грн.  
 



Поступлення  коштів до бюджету міської 

територіальної громади за  2021р. 

Назва торгових 

об’єктів 

Один.вим. Станом на 

01.01.2022 

 

Торгові  майданчики 

 

тис.грн. 1 575,3 

Дрібнороздрібна торгівля, 

надання послуг у сфері розваг  

тис.грн. 645,5 

Атракціони тис.грн. 147,3 

Тимчасові споруди 

 

тис.грн. 2 782,3 

Всього 

 

тис.грн. 5 150,4 

        

Протягом звітного періоду  щодекадно здійснювалось відслідковування 

динаміки цін на основні продукти харчування  в торговій мережі  та  на ринках 

міста. За результатами моніторингу цін подавалась довідка-реєстр цін на основні 

продовольчі товари в торгових центрах, на ринках міста 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. 

Протягом 2021 року 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.  

Перелік об’єктів, місце їх розташування та наявні засоби доступності 

надано в Департамент соціальної політики.  

Оновлено перелік  закладів ресторанного господарства (ресторани, 

кав’ярні, піцерії, бари, їдальні, тощо) та висвітлено інформацію  на офіційному 

сайті міста.   

Підготовлено та надано інформацію в управління  з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів 

щодо суб’єктів господарської діяльності, які отримали ліцензії на зберігання та 

реалізацію нафтопродуктів. 

Працівниками відділу здійснювалася робота щодо відстеження змін до 

законодавства України та інших нормативно-правових актів, проводилась 

роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання та мешканцями міста щодо 

роботи в умовах карантину.  

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 386 закладів торгівлі щодо реалізації  підакцизних товарів. 



Одночасно  із продавцями  торгових закладів проводилось роз’яснення  щодо  

дотримання чинного законодавства під  час реалізації акцизних товарів.  

Всього за  2021 р. до  бюджету МТГ поступило 107 млн. 542 тис.грн. 

акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів, що на 33,2 млн.грн більше ніж за 2020 рік.  

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 783 об’єкти та проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу  із суб’єктами господарювання  щодо  дотримання  

трудового  законодавства, санітарного законодавства  та правил торгівлі.   

Працівники відділу постійно приймають  активну участь у роботі 

адміністративної комісії. 

В кінці першого півріччя 2021 року  проведено аналіз роботи підприємств 

торгівлі і закладів ресторанного господарства  та підготовлено службову записку 

щодо  відзначення 19  кращих   працівників  з  нагоди   професійного    свята –

Дня торгівлі. З нагоди цього свята у липні 2021 р. організовано та проведено 

зустріч представників торгівлі, ресторанного бізнесу та керівництва міста, в ході 

якої відзначено подяками міського голови кращих  працівників  цієї  галузі. 

За  звітний  період працівниками відділу  розглянуто і надано вчасно 

відповіді на 56 звернень (скарги, пропозиції) мешканців міста, інформаційні 

запити та 34 заяви представників підприємств, установ та організацій.  Аналіз 

тематики звернень свідчить, що, в основному, мешканці міської територіальної 

громади звертаються з питань роботи торгових підприємств, ринків та закладів 

ресторанного господарства. 

Протягом 2021 року працівники відділу брали активну участь  в організації 

ярмарків та фестивалів на території Івано-Франківської МТГ: 

-  "Новорічно-різдвяний ярмарок"; 

-  "Великодній кошик"; 

- "Крафтовий ярмарок" (щосуботи на вул.Вітовського ); 

-   Міжнародний фестиваль "Меди Прикарпаття"; 

-  "ЛРЗ-ФЕСТ" - 9 станція (презентація кухні місцевих рестораторів); 

-   Ярмарок "Свято хліба"; 

-  "Прикарпатський вернісаж". 

 

Управління енергозбереження, екології та переходу 

на автономне опалення 

 
Відділ комунальної політики, енергозбереження та екології 

За звітний період відділом комунальної політики, енергозбереження та 

екології управління енергозбереження, екології та переходу на автономне 

опалення Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження 

розроблено і прийнято 6 рішень сесії міської ради, 31 рішення виконавчого 

комітету міської ради і 2 розпорядження міського голови, здійснювалися інші 

повноваження, передбачені законодавством. 



Упродовж 2021 р. реалізовувалася "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"(Рішення міської ради від 28.01.2021 р. 

№54). 

З 08.02.2021 р. по 25.05.2021 р. проведено інформаційні збори з 

мешканцями-співвласниками 41 багатоповерхового будинку, які постачаються 

теплоносієм від котельні на вул. Індустріальній, 34. 

У 2021 р. відбулося 7 засідань постійно діючої комісії для розгляду питань 

щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води. За результатами роботи комісії 

надано дозволи на відключення від централізованого постачання теплової енергії 

57 житлових будинків у цілому (з них 39 ж/б від котельні на вулиці 

Індустріальна, 34), 12 нежитлових приміщень і 140 квартир, де 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 відокремлено від мереж централізованого опалення. 

Під головуванням заступника міського голови Р. Гайди відбулося 39 нарад 

з керівниками підпорядкованих Департаменту економічного розвитку, екології 

та енергозбереження комунальних підприємств. 

Відповідно до розпорядження міського голови від 23.02.2021 р. №87-р 

"Про особистий прийом громадян керівниками структурних підрозділів Івано-

Франківської міської ради в Центрі надання адміністративних послуг м. Івано-

Франківська" з 21.05.2021р. відновлено особистий прийом громадян 

керівниками структурних підрозділів Івано-Франківської міської ради в ЦНАП. 

За цей час відбулося 28 особистих прийомів громадян, на яких надавалися усні 

консультації з питань переходу мешканців на індивідуальне опалення. 

Опрацьовано кореспонденцію, що надходила на адресу Департаменту 

економічного розвитку, екології та енергозбереження у межах компетенції 

відділу. За звітний період працівниками відділу надано письмові відповіді на 248 

звернень громадян, 89 звернень установ, підприємств, організацій, а також 

депутатських звернень. 

Упродовж 2021 року здійснювалося забезпечення і вдосконалення 

функціонування єдиної автоматизованої системи моніторингу і аналізу 

споживання енергоносіїв та комунальних послуг будівлями 192 бюджетних 

закладів освіти, охорони здоров’я та культури, розташованих на території міської 

територіальної громади, інформація про які була подана галузевими 

департаментами для внесення до бази даних програми "Smart City" компанії ТОВ 

uMuni". 

Проводилася робота зі збору інформації про будівлі освітніх закладів сіл, 

які приєдналися до міської територіальної громади та про наявні в них 

лічильники споживання енергоносіїв з метою внесення відомостей до єдиної 

бази даних, налагоджувалася співпраця з енергоменеджерами цих навчальних 

закладів. 

Розпочато роботу зі встановлення у бюджетних закладах міста засобів 

дистанційної передачі даних про споживання енергоносіїв та заміни приладів їх 

обліку на сучасні, що дозволяють автоматизувати збір та передачу цих даних 



через мережу Інтернет. Проведено інвентаризацію та портфоліо-аналіз 

бюджетних закладів громади. 

У зв'язку із зверненнями виконавчих органів міської ради та з метою 

забезпечення енергоносіями та комунальними послугами підпорядкованих їм 

бюджетних закладів розроблено зміни до лімітів споживання енергоносіїв на 

2021 рік, затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 

14.09.2021р. №1270. 

Розроблено ліміти споживання енергоносіїв закладами та установами 

бюджетної сфери міста на 2022 рік, затверджені рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 09.12.2021р. №1656. 

За результатами енергомоніторингу економія коштів на оплату 

споживання енергоносіїв у бюджетній сфері за 11 місяців 2021 року порівняно із 

встановленими лімітами складає 16,807 млн. грн. 

Розроблено та розміщено на платформі Міністерства розвитку громад та 

територій України і подано Регіональній комісії з оцінки та забезпечення 

проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів 

регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку проєкт Капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівель КНП "МКЛ №1 ІФ МР" із загальною вартістю 19535,278 тис. грн., "Нове 

будівництво корпусу ЗШС №6 в мікрорайоні "Пасічна" в м. Івано-Франківську 

загальною вартістю 57061,244 тис.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, у свою чергу, 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 у розмірі 20-30% від споживання. Завдяки Проєкту енергоменеджери 

матимуть можливість навчитися проведенню мало- та безвитратної оптимізації 

та впровадженню комплексних проєктів з підвищення енергоефективності. За 

кошти Проєкту для Департаменту економічного розвитку, екології та 

енергозбереження надане обладнання вартістю 20 тис. грн., необхідне для 

проведення енергомоніторингу будівель бюджетних закладів. Підготовлено 

заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі зі сталої мобільності та якості 

повітря – "Краще місто", Івано-Франківськ посів перше місце в Україні. 

Розроблено і затверджено сесією міської ради "Програму сталого 

енергетичного розвитку та клімату Івано-Франківської міської територіальної 

громади до 2030 року" (рішення від 26.11.2021 р. №395-18)  та "Програму 

охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської 

територіальної громади на 2021–2025 роки" (рішення від 26.11.2021р. №396-18), 

стратегічну екологічну оцінку проєктів цих програм. На офіційному сайті міста 



та у друкованих ЗМІ розміщені матеріали щодо цих Програм, передбачені 

Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розроблено і надіслано 

на погодження до Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України 

"Програму державного моніторингу у         галузі охорони атмосферного повітря 

агломерації Івано-Франківськ на 2022–2025 роки". 

Упродовж звітного періоду підготовлено і подано до управління екології 

та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації 8 

запитів щодо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища на виконання природоохоронних заходів у 2021 році на 

загальну суму 65,729 млн. грн., а також запитів на 2022 рік на загальну суму 

32,909 млн. грн. 

На подані запити у 2021 році з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища на реалізацію природоохоронних заходів 

профінансовано кошти на загальну суму 4,4207 млн. 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 31.12.2021 року розміщено 91 

новину. 

Починаючи з жовтня 2018 року, інформація з питань екології та 

енергозбереження розміщується також на сторінці "Екомісто.ІФ" у мережі 

Фейсбук, створеній для тіснішої комунікації і співпраці з населенням задля 

поліпшення стану довкілля у місті. За цей час на сторінці розміщено 606 новин, 

у т ч. 91 – у 2021 році. 

Протягом звітного періоду працівники відділу 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, у вебінарі з питань впровадження енергоменеджменту, 

регіональній публічній онлайн-дискусії "Вибір регіонів: як зробити охорону 

довкілля пріоритетом для громад". 

Упродовж року забезпечувалася організація виконання рішень Івано-

Франківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського 

голови, інших нормативно-правових актів в межах завдань, покладених на відділ. 
 

Відділ публічних закупівель та договірної роботи 

За звітний період забезпечено реалізацію державної політики у сфері 

публічних закупівель, здійснено низку заходів щодо проведення закупівель у 

відповідності з вимогами чинного законодавства України та інших нормативних 

актів України з цього питання, а також відкритості та прозорості на всіх стадіях 

закупівель товарів, робіт і послуг. 

Протягом 2021 року здійснено 136 закупівель, що були проведені різними 

типами процедур, такими як: закупівля без застосування електронної системи, 



спрощена/допорогова закупівля, переговорна процедура закупівлі та відкриті 

торги. 

Окрім закупівель для потреб Департаменту економічного розвитку, 

екології та енергозбереження здійснювалась організація закупівель в рамках 

реалізації таких міжнародних проєктів, як: 

1) проект технічної допомоги Європейського Союзу "Назад до наших 

спільних коренів (ROOTS)", що виконується в рамках Спільної операційної 

програми Румунія - Україна 2014-2020. Проект реалізується спільно з 

муніципалітетом м. Ботошані, Управлінням культури округу Ботошані, Румунія 

та ГО "Центр муніципального та регіонального розвитку – Ресурсний центр". 

Загальний бюджет проекту: 938 560,00 євро, бюджет для м.Івано-Франківська 

складає 356 тис. 246 євро.  
В рамках проєкту здійснюється реставрація частини приміщення одного з 

корпусів комплексу палацу Потоцьких, де буде створено музей зброї.  
2) проект технічної допомоги Європейського Союзу "STEM освіта у 

професійних училищах та спеціалізованих школах», який реалізується  

відповідно до Грантового Контракту Спільної Операційної Програми Румунія-

Україна 2014-2020, фінансовану ЄІС – Прикордонне співробітництво 2 

soft/1.1/23. Проект реалізується спільно з ГО "Центр муніципального та 

регіонального розвитку – Ресурсний центр", муніципалітетами Сігету Мармацієй 

та міста Сейні (Румунія). Загальний бюджет проекту 332 979,80 євро. Бюджет 

для м.Івано-Франківська складає 160 тис. 166 євро.  
В рамках проекту закуплено дороговартісне обладнання для 3-х вищих 

професійно-технічних навчальних закладів м.Івано-Франківська (більш як на 2,5 

млн грн), проведено воркшопи, STEM–навчання для підвищення кваліфікації 

викладачів, таборування для студентів, налагоджено співпрацю між училищами, 

бізнесом та владою.  
3) проект "Створення комунікаційної єврорегіональної Платформи 

"ідеальних" міст для переорієнтації туризму в Івано-Франківській області", який 

реалізовується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу. Загальна вартість проекту 17969, 835 тис. грн, у тому 

числі державний бюджет – 12399,186 тис. грн 
Основні діяльності в рамках реалізації проекту: 
• створення комунікаційної єврорегіональної Платформи "Сittà ideale" та 

Конгрес-центру, як відкритого багатофункціонального простору; 
• проведення реставраційних робіт для розміщення Конгрес-центру, 

інтерактивного Музею "ідеальних" ренесансно-барокових міст, Хабу креативних 

ідей. 
•встановлення макетів "ідеальних" ренесансно-барокових міст. 
Також буде здійснено реставрацію частини приміщень корпусу А 

Комплексу колишнього палацу Потоцьких з пристосуванням для Конгрес-

центру: конференційні, музейно-виставкові, офісні та ряд суміжних 

функціональних приміщень із забезпеченням їх відповідним технічним і 

технологічним обладнанням.  
При підготовці тендерних документів працівники профільного відділу 

брали участь в нарадах, засіданнях робочих групах, вебінарах; здійснювали 

аналіз ринкових цін, комерційних пропозицій постачальників, раніше укладених 



договорів; проводили переговори з керівниками професійно-технічних 

навчальних закладів, суб’єктами підприємницької діяльності тощо. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року 

№126 протягом звітного періоду готувалась інформація для оприлюднення на 

офіційному сайті міста щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, його очікуваної вартості з метою ефективного та 

раціонального використання коштів. 

Опрацьовано звіти КП "Івано-Франківськводоекотехпром", ДМП "Івано-

Франківськтеплокомуненерго", КП "Полігон ТПВ" щодо заборгованості з 

виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску до Пенсійного фонду України 

та обов’язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, а також 

інформація про фінансові результати, кредиторську та дебіторську 

заборгованість вищевказаних комунальних підприємств. Також працівники 

відділу взяли участь у формуванні реєстрів застрахованих осіб (фізичних осіб-

підприємців та найманих працівників суб’єктів господарювання) для надання 

фінансової допомоги на період обмежувальних протиепідемічних заходів. 

Проведено інвентаризацію основних засобів та матеріальних цінностей, 

сформовано нормативну документацію відділу відповідно до номенклатури 

справ на 2021 рік Департаменту економічного розвитку, екології та 

енергозбереження. 

Протягом звітного періоду забезпечувалася організація виконання рішень 

Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови, інших нормативно-правових актів в межах завдань, покладених 

на відділ, розглядалися в межах компетенції звернення громадян, підприємств, 

установ та організацій та здійснювалися інші повноваження, передбачені 

законодавством. 

 


