
У Н  Economic Growth

Впровадження плану місцевого економічного розвитку 
Звіт за 1-ше півріччя 2020 року

Громада: Івано-Франківська міська ОТГ

Початок впровадження плану {місяць/рік): 01.01.2019р.

Номер звіту: (їй, 2й чи Зй) -  3-й

І. Коротка описова частина

п.І. Короткий аналіз звітного періоду
У І півріччі 2020р. у громаді були впроваджені більшість основних запланованих 

заходів Плану.
Однак, у зв'язку із пандемією вірусу СОУЮ-19 та введенням карантинних заходів на 

території України за І півріччя 2020 року у громаді 8 з 19 основних заходів плану МЕР було 
не виконано або виконано лише частково, термін їх реалізації перенесено на II півріччя 
після зняття обмежувальних карантинних заходів (див. графік реалізації/план моніторингу 
громади Івано-Франківської міської ОТГ заходи 1.1, 1.2, 1,4, 2.1, 2.4-2.7, 3.3). Це 
стосується, зокрема, проведення "круглих столів", ярмарок, фестивалів, тренінгів, навчань, 
бізнес-сніданків та інших масових заходів.

п.2. Короткий аналіз за весь період з початку впровадження ПМЕР
Станом на 30.06.2020 року у громаді були впроваджені більшість основних 

запланованих заходів Плану, за винятком двох:
- захід 1.3 відшкодування відсоткових ставок по кредитах суб'єктам малого 

підприємництва з міського бюджету за реалізацію найбільш прогресивних проектів -  у 
зв'язку із оптимізацією видатків міського бюджету надається консультативна допомога 
суб'єктам господарювання, які бажають взяти участь у державній програмі кредитування 
5%, 7%, 9%.;

- захід 3.4 створення "Музею майбутнього" (Інтерактивний музей - як сучасний 
підхід до промоції місцевої культури та збереження історичної спадщини) - із значною 
затримкою понад 6 місяців через відсутність фінансування.

Найбільшим досягненням громади при виконанні плану МЕР є налагодження 
співпраці та активне залучення суб'єктів підприємництва до вироблення і реалізації 
спільних з міською радою рішень у сфері розвитку малого і середнього бізнесу. 
Забезпечено співпрацю з Дорадчою радою при міському голові та Радою підприємців -  
дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради. Також налагоджено активну 
співпрацю з місцевими громадськими організаціями, структурами підтримки бізнесу, 
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку та 
підтримки бізнесу, вирішення актуальних проблем місцевого підприємництва тощо.

За 18 місяців реалізації плану було проведено 5 засідань Дорадчої ради при 
міському голові (з керівниками промислових підприємств), 5 засідань Ради підприємців 
(представники малого бізнесу), 9 бізнес-сніданків міського голови з представниками різних 
сфер діяльності, реалізовано спільно 4 проекти.



II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ/ ПЛАН МОНІТОРИНГУ громади Івано-Франківської міської ОТГ за І півріччя 2020 року
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1.1. 01.01.2019- Кількість проведених заходів - За графіком За графіком Інше. 264 488,3 грн /
Популяризаці 31.12.2020 7, кількість учасників - 300, 8 816,3 євро
я місцевого збільшились власні Запровадження карантину на
виробника: надходження до бюджету на території України у зв'язку із
проведення 16%. пандемією СОУЮ-19.
"круглих Оновлено і постійно У квітні 2020р. розпочато
столів", підтримується офіційний сайт інформаційну кампанію
виставок- місцевих виробників "Купуємо "Купуємо івано-франківське",
ярмарок, івано-франківське" в рамках якої постійно
акцій, ііио^/тагкеМпук.ії.иа/ здійснюється інтенсивне
фестивалів, наповнення сайту "Купуємо
семінарів, івано-франківське".



конференцій Проведення частини заходів 
перенесено на II півріччя 
після зняття обмежувальних 
заходів

1.2.
Проведення
бізнес-
сніданків з
міським
головою

01.01.2019-
31.12.2020

Проведено 9 бізнес-сніданків 
міського голови 3 
представниками різних сфер 
діяльності, кількість учасників -  
понад 150.
За результатами проведених 
бізнес-сніданків було створено 
в кожній галузі ініціативні 
групи, які працюють над 
реалізацією погоджених кроків 
для підвищення ефективності 
бізнес-процесі в.

За графіком За графіком Інше.

Запровадження карантину на 
території України у зв'язку із 
пандемією СО\/Ю-19, 
Проведення бізнес-сніданків 
перенесено на II півріччя 
після зняття обмежувальних 
заходів

17 500 грн/ 
583,3 евро

І.З.Відшкодув
ання
відсоткових
ставок по
кредитах
суб'єктам
малого
підприємницт
ва з міського
бюджету за
реалізацію
найбільш
прогресивних
проектів

01.01.2019-
31.12.2020

Впровадження механізму дасть 
можливість зменшити 
фінансове навантаження на 
підприємця та використати 
зекономлені кошти на розвиток 
бізнесу.
Підготовлено нову редакцію 
рішення міської ради щодо 
механізму відшкодування 
відсоткових ставок по кредитах

Значна затримка 

Триває
підготовка нової 
редакції рішення 
міської ради 
щодо механізму 
відшкодування 
відсоткових 
ставок по 
кредитах

За графіком Інше.

У зв'язку Із оптимізацією 
видатків міського бюджету 
н а да ється ко н сул ьтати в н а 
допомога суб'єктам 
господарювання, які 
бажають взяти участь у 
державній програмі 
кредитування 5%,7%,9%.

0/0

1.4.
Проведення
тренінгів
щодо

01.01.2019-
31.12.2020

Проведено 1 тренінг щодо 
регуляторної політики, 4 
семінари-навчання з питань 
законодавчих нововведень в

За графіком За графіком Інше.

Запровадження карантину на 
території України у зв'язку із

35 000 грн/ 
1166,7 евро

з



порядку
оформлення
документації
для участі в
публічних
закупівлях,
регуляторної
політики,
спрощення
дозвільної
системи

системі Рго2огго для 
представників малого й 
середнього бізнесу 
промислових підприємств та 
підприємців міста

пандемією СО\/Ю-19. 
Проведення тренінгів 
перенесено на 11 півріччя 
після зняття обмежувальних 
заходів

Ц ІЛЬ 2.

2.1. Сприяння
діяльності
структур 3
підтримки
розвитку
підприємницт
ва

01.01.2019-
31.12.2020

Здійснюється постійна 
підтримка (в т.ч. фінансова) 
Центру розвитку 
підприємництва "Бізнес- 
інкубатор" при ІФНТУНГ, на базі 
якого потенційні та діючі 
суб'єкти підприємництва мають 
можливість отримати комплекс 
бізнес-послуг на безкоштовній 
основі. П ротя гом кара нти ну 
консультаційні послуги 
надавалися онлайн.

На базі Центру розвитку 
підприємництва "Бізнес- 
Інкубатор" проведено 7 курсів 
навчань з основ комп'ютерної 
грамоти та основ 
програмування та 1 курс 
навчань з англійської мови для 
пенсіонерів -  власників карти

За графіком За графіком Інше.

Запровадження карантину на 
території України у зв'язку із 
пандемією СО\/Ю-19,
Курси навчаннь будуть 
відновлені у вересні 2020р.

112 000 грн/ 
3 733,3 евро



івано-франківця (140 учасників).
2.2.
Створення 
нового Бізнес 
-інкубатора 
(за прототи
пом того, 
який вже 
функціонує)

01.01.2019-
31.12.2020

Створено молодіжний бізнес- 
технологічний HUB, в якому 
надається менторська 
підтримка молодим 
підприємцям та ініціаторам 
інноваційних ІТ-проектів

Значна затримка

недостатнє
фінансування

За графіком За графіком 50 000 грн/ 
1 666,7 евро

2.3.
Підтримка 
проектів 
створення та 
функціонуван 
ня кластерів 
у місті Івано- 
Франківську, 
зокрема, кла
стерів зеленої 
енергетики, 
гастрономії, 
туризму, 
кластеру 
промислових 
підприємств 
та професій
но-технічних 
учбових 
закладів з 
метою 
підготовки 
робітничих 
кадрів

01.01.2019-
31.12.2020

Успішно діє Прикарпатський 
еко-енергетичний кластер. Діє 
програма співпраці між 
професійно-технічними 
навчальними закладами та 
промисловими підприємствами 
і МСП міста.
Відбулось 2 засідання Дорадчої 
ради керівників промислових 
підприємств та керівників 
закладів професійної технічної 
освіти.
Проведено 3 міські конкурси 3 
визначення кращого за 
професією серед учнів 
професійно-технічних 
навчальних закладів

За графіком За графіком За графіком 48 000 грн/ 
1 600 євро



2.4.Підтримка
підприємців-
початківців
шляхом
проведення
конкурсу на
визначення
кращих 10
бізнес-проек-
тів та їх
фінансування

01.01.2019-
31.12.2020

Проведено 1 конкурсний відбір 
проектів стартапів на умовах 
інноваційності. Кількість 
учасників -  23, переможців -  7

за графіком за графіком Інше.

Запровадження карантину на 
території України у зв'язку із 
пандемією СОУЮ-19. 
Перенесено на серпень
2020р.

325 000 грн/ 
10 833,3 евро

2.5.
Створення
умов для
розвитку ІТ
кластера
(воркшопи,
дизайн-
конференції,
конкурс
стартапів,
навчання
Інформатики
для дітей
шкільного
віку та
вчителів)

01.01.2019-
31.12.2020

Підтримано Івано-Франківський 
IT-кластер шляхом 
фінансування ряду заходів:
- конференції IT Rally Starters, IT 
Rally та змагань трекових 
роботів RoboSprint 2019,
- курсів навчань для дітей 10-13 
років "Школа підприємництва" 
та "Літня відео школа";
- спеціалізованого курсу "ІТ- 
навчання для дітей та підлітків"

За графіком За графіком Інше.

Запровадження карантину на 
території України у зв'язку із 
пандемією СО\/Ю-19. 
Проведення заходів 
перенесено на 11 півріччя 
після зняття карантину

249 556,0 грн/ 
8 318,5 евро

2.6.
Воркшопи
для
громадських 
організацій з 
написання 
грантових

01.01.2019-
31.12.2020

Проведено 3 навчальні 
семінари щодо підготовки 
п рое кті в транскордон ного, 
національного та регіонального 
співробітництва. Участь взяло 
понад 50 учасників. Результат - 
збільшення кількості та якості

За графіком За графіком Інше.

Запровадження карантину на 
території України у зв'язку із 
пандемією СОУЮ-19. 
Проведення заходів 
перенесено на II півріччя

35 000 грн / 
1166,7 евро

б



заявок підготовки поданих грантових 
заявок

після зняття карантину

2.7.
Забезпечення
проведення
навчання для
учасників
Антитерорист
ичної операції
(АТО)

01.01.2019-
31.12.2020

На базі Центру розвитку 
підприємництва "Бізнес- 
Інкубатор" проведено 2 цикли 
двомісячних курсів навчань з 
основ програмування для 
учасників АТО, членів їх сімей 
(кількість учасників -  31).

За графіком За графіком Інше.

Запровадження карантину на 
території України у зв'язку із 
пандемією СО\/Ю-19. 
Перенесено на листопад- 
грудень 2020р

32 000 грн/ 
1 066,7 євро

2.8.
Забезпечення 
проходження 
практики 
випускників 
навчальних 
закладів на 
підприємства 
х міста

01.01.2019-
31.12.2020

Проводяться зустрічі 3 
керівниками промислових 
підприємств міста, засідання 
Дорадчої ради керівників 
промислових підприємств та 
керівників закладів професійної 
технічної освіти, на яких 
розглядаються питання щодо 
співпраці між професійно- 
технічними навчальними 
закладами та промисловими 
підприємствами міста, 
обговорюються умови 
проходження виробничої 
практики з подальшим 
працевлаштуванням учнів ПТНЗ 
на підприємствах міста

За графіком За графіком За графіком 0/0

2.9.
Щоквартальн 
е визначення 
переможця 
серед
підприємств 
міста Із

01.01.2019-
31.12.2020

Проводиться щоквартальне 
визначення переможця серед 
підприємств міста із найвищим 
розміром середньомісячної 
плати

За графіком За графіком За графіком 0/0



найвищими
розміром
середньоміся
чної
заробітної
плати
2.10.Перемо-
ВИНИ 3

керівниками
підприємств
щодо потреб
кадрів
регіональне
замовлення в
навчальних
закладах
міста

01.01.2019-
31.12.2020

3 метою усунення дефіциту 
окремих спеціальностей, 
необхідних для повноцінного 
функціонування економіки 
міста, щорічно надаються 
пропозиції до Плану 
регіонального замовлення на 
підготовку робітничих кадрів І 
фахових молодших бакалаврів 
щодо кількості затребуваних 
спеціалістів, яких випускають 
ПТНЗ.
Проводиться активна робота з 
працевлаштування випускників 
професійно-технічних училищ 
та вищих навчальних закладів. 
Проведено ряд тренінгів 
"Співбесіда з роботодавцем", 
ярмарки вакансій для 
випускників професійно- 
технічних училищ та вищих 
навчальних закладів.

За графіком За графіком За графіком 0/0

2.11.
Підтримка
початківців
жінок
підприємців

01.01.2019-
31.12.2020

Реалізовано проект 
"Інвестиційна грамонітність для 
жінок-підприємець" за 
підтримки Посольства США 8 
Україні.
У 2019 році відкрито майстерні-

За графіком За графіком За графіком 8 800 грн/
293,3 евро 
(+ міжнародна 
технічна 
допомога 
проекту ПРОМІС)



студію Акселератора 
креативних жіночих стартапів, 
що є центром підтримки 
жіночого підприємництва. 
Участь взял и 10 жі ноч их 
стартапів.
Проведено курс навчань з 
основ бізнесу в рамках проекту 
"Успіх в бізнесі" для жінок- 
підприємець

Ціль 3.

3.1 Створення 
Ради з питань 
підтримки та 
розвитку 
туризму при 
міському 
голові

01.01.2019-
31.12.2020

Створено Раду з питань 
підтримки та розвитку туризму 
в м.Івано-Франківську,
Засідання Ради проводяться 
щоквартально. Під час 
карантину березень-червень 
2020р. проводились он-лайн 
засідання, на яких розглядались 
шляхи виходу із кризи, яка 
склалася в туристичній галузі в 
умовах карантину. За 
результатами зустрічі створено 
антикризову ініціативну групу з 
метою опрацювання 
стратегічних напрямків та 
визначення конкретних кроків, 
спрямованих на розвиток 
внутрішнього туризму.

За графіком За графіком За графіком 0/0



3.2. Розробка 
та створення 
бренда та 
логотипу 
міста Івано- 
Франківська

01.01.2019-
31.12.2020

Розроблено бренд та логотип 
міста (рішення міської ради від 
25.04.2019р. №47-25) 
Затверджена Маркетингова 
стратегія м, Івано-Франківська 
(рішення міської ради від 
16.08.2019р. №180-28)

За графіком За графіком За графіком 0/0

(міжнародна 
технічна 
допомога 
проекту ПРОМІС)

З.З.Відновлен 
ня декора
тивного 
ковальського 
мистецтва як 
одного 3 
важливих 
елементів 
розвитку
МІСЬКОГО 
туризму, 
туристичної 
інфраструк- 
турри та 
туристичної 
привабливо
сті міста

01.01.2019-
31.12.2020

За підтримки та 
співфінансування з міського 
бюджету відбувся XVII 
міжнародний фестиваль "Свято 
ковалів", в якому взяли участь 
до 300 учасників, 100 з яких 
іноземці.
У м.Івано-Франківську вперше 
відбулася Асамблея "Кільце 
ковальських міст Європи".

За графіком За графіком Інше.

Запровадження карантину на 
території України у зв'язку із 
пандемією СОУЮ-19. 
Перенесено на жовтень
2020р.

616 010 грн/ 
20 533,7 евро

3.4.
Створення 
"Музею 
майбутнього" 
(Інтерактивни 
й музей - ЯК 

сучасний 
Підхід до 
промо ції 
місцевої

01.01.2019-
31.12.2020

Проект було подано на участь у 
конкурсі Програми 
транскордонної співпраці 
"Польща-Білорусь-Україна, 
2017-2020", однак він не 
пройшов конкурсний відбір

Значна затримка

відсутність
фінансування

Значна затримка

відсутність
фінансування

Значна затримка 

відсутність фінансування

0/0



культури та 
збереження 
історичної 
спадщини)

Всього дій: 19 1 793 354,3 грн/ 
59 778,5 евро

*  Курс НБУ грн/євро на 01.07.2020 року -  30,00.грн. /1 евро

Звіт заповнив:

Начальник управління економічного та 
інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
Івано-Франківської міської ради 
Кромкам Н.О. Дата подання: 14.07.2020р.


