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Вступ
Програму соціально-економічного та культурного розвитку ІваноФранківської області на 2019 рік (далі – Програма) розроблено департаментом
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури спільно з іншими
структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними
адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення
за участю органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій.
Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України від
23.03.2000 р. № 1602-ІІІ "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України" та постанови Кабінету Міністрів
України від 26.04.2003 р. № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету" і від 11.07.2018 р. № 546 "Про схвалення Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки".
В основу Програми покладені ключові положення:
- законів України від 05.02.2015 р. № 156-VIII "Про засади державної
регіональної політики" та від 05.02.2015 р. № 157-VIII "Про добровільне
об’єднання територіальних громад";
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 244-р
"Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік";
- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385;
- Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року,
затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014 р. № 1401-32/2014, та
плану заходів з її реалізації;
- регіональних цільових програм з питань соціально-економічного
розвитку області.
Програма підготовлена на основі аналізу розвитку області за звітний
період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та
прогнозні показники на 2019 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення
необхідних умов для стабілізації економіки та запобігання економічному спаду.
Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних показників
передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання
та шляхом виконання регіональних цільових програм. Фінансування заходів цих
програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей обласного
бюджету.
Прогнозні показники соціально-економічного розвитку області на 2019 рік
сформовано за розрахунками структурних підрозділів облдержадміністрації,
територіальних
підрозділів
центральних
органів
виконавчої
влади,
райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення.
З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників
та роботодавців визначені Програмою завдання і заходи реалізовуватимуться
шляхом співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування,
профспілок і роботодавців.
Організацію виконання Програми в межах повноважень здійснює обласна
державна адміністрація (її структурні підрозділи) спільно з обласною радою,
районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад
міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад,
територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування.
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І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
1. Соціально-економічний розвиток області у 2018 році
Упродовж
звітного
періоду
зусилля
місцевих
органів
влади
спрямовувались на забезпечення виконання пріоритетних і першочергових
завдань та заходів, визначених програмою соціально-економічного та
культурного розвитку області на 2018 рік.
Розвиток реального сектору економіки
Промисловий комплекс. У 2018 році значна увага приділялася розвитку
промислового
комплексу
області,
налагодженню
ділових
контактів,
встановленню партнерських відносин з інвесторами, проведенню ефективної
регіональної політики у сфері інноваційної діяльності.
Індекс промислової продукції за січень-листопад 2018 року склав 111,0
відс., що відповідає 2 місцю серед регіонів України.
Приріст продукції у січні-листопаді 2018 року спостерігався за усіма
видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні
кар’єрів – на 4,8 відс., переробній промисловості – на 17,3 відс., постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 9,4 відсотка.
Збільшення випуску продукції проти січня-листопада 2017 року одержано
у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 2,1 раза, харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (+23,8 відс.), в добуванні корисних
копалин та розробленні кар’єрів (13,0 відс.), виробництві, передачі та
розподіленні електроенергії (10,7 відс.), виробництві гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+6,9 відс.), у металургійному
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання
(+4,6 відс.), добуванні сирої нафти та природного газу (+4,4 відс.),
машинобудуванні (+4,2 відс.), у виготовленні виробів з деревини, виробництві
паперу та поліграфічній діяльності (+3,3 відс.).
Завдяки виведенню на проектну потужність ТОВ "Карпатнафтохім", де
працевлаштовано понад 2600 осіб, нарощено виробництво хімічної продукції
області у 2,1 раза порівняно з минулим роком.
На ПрАТ "Івано-Франківськцемент" введено в дію третю технологічну
лінію загальною вартістю майже 2 млрд. грн., що дозволило збільшити річний
обсяг виробництва цементу на 1,5 млн. тонн.
На ТОВ "Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ", яке розпочало виробництво
електрокабельної продукції у 2017 році, на першій черзі заводу
працевлаштовано 1500 осіб. Проводиться підготовка до введення в дію нових
потужностей заводу зі створенням 500 робочих місць.
ТОВ "Електролюкс Україна" у січні-листопаді 2018 року виготовлено
понад 269 тис. пральних машин, що на 14,3 відс. більше, ніж у відповідному
періоді 2017 року.
Державним підприємством ВО "Карпати" впроваджується проект з
виробництва
джгутів
для
автомобілів
марки
"Шкода",
додатково
працевлаштовано близько 500 осіб.
На ТОВ "Дена Метал Україна" введено в експлуатацію автоматичну лінію
порошкового фарбування, що дало можливість освоїти
виробництво
високотехнологічної продукції.
Промисловими підприємствами у січні-листопаді 2018 року реалізовано
продукції на суму 65,0 млрд. грн. або 2,9 відс. усієї реалізованої продукції
промисловості України (10 місце серед регіонів України). Значну питому вагу в
структурі обсягу реалізованої продукції займає постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря (34,1 відс.), виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції (23,6 відс.), виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
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неметалевої мінеральної продукції (10,2 відс.), добувна промисловість і
розроблення кар’єрів (9,5 відс.), виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність (8,9 відс.).
Паливно-енергетичний комплекс. За січень-грудень 2018 року ВП
"Бурштинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" вироблено 9,8 млрд. кВт год.
електроенергії, що на 9,0 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2017 року та
64 тис. Гкал теплоенергії. При цьому використано 5,1 млн. тонн вугілля, що 9,0
відс. більше, ніж у відповідному періоді минулого року та спожито 51 млн. куб.
метрів природного газу, що на 7,0 відс. менше, ніж за аналогічний період 2017
року.
У 2018 році на теплоелектростанції ВП "Бурштинська ТЕС ПАТ "ДТЕК
Західенерго" проведено реконструкцію енергоблоків № 5, 7, 10 з повною
заміною електрофільтрів, що дало змогу привести рівень викидів до
європейських норм. На виконання відповідних робіт витрачено 240,0 млн.
гривень.
З початку 2018 року ДП "Калуська ТЕЦ - НОВА" вироблено 461,7 млн. кВт
год. електроенергії, що на 6,0 відс. менше, ніж у відповідному періоді 2017 року
та 474,1 тис. Гкал теплоенергії – на 55 відс. більше, ніж у січні-грудні 2017 року
(у зв’язку із суттєвим зростанням обсягів використання теплової енергії ТОВ
"Карпатнафтохім"). При цьому спожито 383 тис. тонн вугілля (на 1,3 відс. менше,
ніж за 2017 рік) та 1,1 млн. куб. метрів природного газу.
Пріоритетними завданнями, які стоять сьогодні перед нафтогазовою
галуззю Прикарпаття, є нарощення обсягів видобутку енергетичних ресурсів
шляхом ефективного використання фонду свердловин, модернізації процесів
видобування та освоєння нових родовищ.
За 11 місяців 2018 року (на останню звітну дату) на території області
видобуто 324,2 тис. тонн нафти, що на 18,2 відс. більше, ніж за аналогічний
період минулого року. З початку року видобуто газу природного 102,1 млн. куб.
метрів та конденсату 170,0 млн. куб. метрів.
Енергоефективність та енергозбереження. Станом на 01.01.2019 року
в області функціонує 22 промислові сонячні електростанції загальною
потужністю 74,4 МВт, збудованих за рахунок коштів приватних інвесторів, 14 з
них почали працювати у 2018 році. У 2018 році СЕС вироблено понад 53 млн.
кВт год. електроенергії.
На початку 2018 року запущено в дію першу чергу вітрової електростанції
потужністю 0,6 МВт в с. Шевченкове Долинського району, якою у звітному році
згенеровано 0,15 млн. кВт год. електроенергії.
На річках області працює 5 малих гідроелектростанцій потужністю 3,57
МВт, якими у 2018 році вироблено 9,9 млн. кВт год. електроенергії.
Біогазовим заводом ТОВ "Ґудвеллі Україна", потужність якого складає 1,2
МВт, у 2018 році вироблено 6,5 млн. кВт год. електроенергії та 1990,1 Гкал
теплової енергії. На полігоні ТПВ на території Рибненської сільської ради діють
дві біогазові установки ТОВ "КліарЕнерджі" загальною потужністю 0,7 МВт.
Об’єктами відновлюваної енергетики у звітному періоді вироблено
близько 69,9 млн. кВт год. електроенергії, що складає 0,26 відс. до загальної
кількості виробленої в області електроенергії.
На сьогодні у бюджетній сфері із 2199 котелень 665 працюють на
альтернативних видах палива, з яких 511 – на біопаливі, та 154 – опалюються
електроенергією (30,2 відс. від загальної кількості).
Реалізується ініціатива уряду щодо стимулювання населення до
впровадження енергоефективних заходів. У 2018 році населенню та ОСББ
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видано 799 "теплих" кредитів на загальну суму понад 31,0 млн. гривень. З
обласного бюджету у 2018 році на відшкодування частини відсоткової ставки за
"теплими" кредитами витрачено 1,0 млн. гривень.
На заходи з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери (заміна
вікон, утеплення фасадів, заміна та ремонт системи опалення тощо) з місцевих
бюджетів виділено 86,2 млн. гривень.
Агропромисловий комплекс. За 2018 рік індекс виробництва валової
продукції сільського господарства в регіоні у порівнянні з попереднім рокому
склав 101,1 відс., у тому числі: продукції
рослинництва – 101,1 відс.,
тваринництва – 101,1 відсотка.
Усіма категоріями господарств зібрано 804,0 тис. тонн зернових і
зернобобових культур, що на 50,3 тис. тонн (6,7 відс.) більше попереднього
року, у тому числі пшениці – 323,7 тис. тонн (на 31,2 тис. тонн або на 10,7 відс.
більше), кукурудзи – 326,8 тис. тонн (на 34,9 тис. тонн або на 12,0 відс. більше),
зернобобових культур – 19,0 тис. тонн (на 9,2 тис. тонн або в 1,9 раза більше).
Досягнуто суттєвого зростання валового збору сільськогосподарських
культур, зокрема: картоплі 1009,8 тис. тонн, що на 9,6 тис. тонн (1,0 відс.)
більше попереднього року, овочів – 177,6 тис. тонн (на 3,4 тис. тонн або на 2,0
відс. більше), плодів та ягід – 60,7 тис. тонн (на 9,6 тис. тонн або на 18,8 відс.
більше), сої – 88,6 тис. тонн (на 23,4 тис. тонн або у 1,4 раза більше).
Забезпечено посів озимих сільськогосподарських культур під урожай 2019
року на площі 94,4 тис. га, що на 1,7 відс. більше попереднього року.
У 2018 році всіма категоріями господарств вироблено м’яса (в живій вазі)
129,4 тис. тонн, що на 4,7 тис. тонн (3,8 відс.) більше попереднього року, яєць –
423,0 млн. штук (на 70,2 млн. штук або на 19,9 відс. більше), молока – 441,1 тис.
тонн.
Станом на 01.01.2019 року, у всіх категоріях господарств утримувалось
135,4 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі 87,0 тис. голів корів.
Поголів'я свиней склало 307,0 тис. голів, що на 6,6 тис. гол. (2,2 відс.) більше
відповідного періоду попереднього року, птиці – 4,8 млн. голів (на 600,0 тис.
голів або на 13,6 відс. більше).
Для надання селянам послуг з обробітку землі, збирання врожаю,
заготівлі овочів, плодів, м'яса та молока в області функціонують 90
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (11 створено у звітному
році) та 80 сімейних ферм, в яких утримується 5 і більше корів.
Земельні відносини. На території області нараховується 804 населені
пункти, із яких межі встановлено у 693 (86,2 відс.). Із 6 міст обласного значення
встановлено межу м. Калуша; не встановлено межі міст районного значення; із
24 селищ встановлено межі 19 (37,5 відс.); із 765 сіл встановлено межі 673 (88,0
відс.).
Не розроблені проекти землеустрою по встановленню меж населених
пунктів Верховинського, Косівського районів (крім с. Пістинь), Яремчанської
міської ради (крім с. Поляниця), селища Солотвино та с. Раковець
Богородчанського району, с. Хриплин Івано-Франківської міської ради та
Снятинської міської ради.
Станом на 01.01.2019 року в області із загальної площі земель населених
пунктів 427,1 тис. га проведено інвентаризацію 242,41 тис. га (56,8 відс.), а із
земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів –
102,8 тис. га (17,0 відс.). У порівнянні з 2017 роком збільшено площу
проінвентаризованих земель населених пунктів на 2,0 тис. га.
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В області зі створених 23 об’єднаних територіальних громад у 20 наявні
землі державної власності сільськогосподарського призначення, які впродовж
2018 року передано у комунальну власність об’єднаним територіальним
громадам у кількості 2111 земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності на загальну площу 13,4 тис. га.
У відповідності до вимог чинного законодавства у 2018 році
зареєстровано 44253 земельні ділянки, внесено 1697 змін до відомостей
Державного земельного кадастру, надано 26553 витяги із Державного
земельного кадастру, 2106 викопіювань з кадастрових карт.
Лісове господарство. За оперативними даними у 2018 році державними
лісогосподарськими підприємствами відтворено лісів на загальній площі 2543
га, що становить 117,0 відс. до річного завдання.
З початку року підприємствами від усіх рубок заготовлено 910 тис. куб.
метрів деревини (на 42,5 тис. куб. метрів менше порівняно з 2017 роком).
Реалізовано 882 тис. куб. метрів деревини на внутрішній ринок.
У 2018 році державними лісогосподарськими підприємствами реалізовано
продукції на загальну суму 845 млн. грн., реалізація зросла порівняно з
попереднім роком на 126 млн. грн. (+117,5 відс.).
Станом на 01 січня 2019 року середньомісячна заробітна плата штатних
працівників в цілому по управлінню склала 9008 грн., зросла порівняно з
минулим роком на 1443 грн., або на 19,0 відсотків.
Збудовано 30,5 км та капітально відремонтовано 21 км лісових
автомобільних доріг.
З початку року державними лісогосподарськими підприємствами
сплачено податків та обов’язкових платежів на суму 320 млн. грн., що на 16,0
відс. більше ніж у 2017 році.
Продовжується робота із сертифікації лісів державних лісогосподарських
підприємств області на відповідність міжнародним вимогам сталого
лісовпорядкування. На даний час сертифікати вже отримали 10
лісогосподарських підприємств.
Дорожнє господарство. За підсумками 2018 року на розвиток
дорожнього господарства за рахунок концентрації коштів різних бюджетів
спрямовано 791,2 млн. гривень.
По Службі автомобільних доріг в області на розвиток автомобільних доріг
державного значення спрямовано 512,3 млн. грн., з них за рахунок коштів
державного бюджету – 448,8 млн. грн., державного фонду регіонального
розвитку – 58,0 млн. грн., митного експерименту – 5,5 млн. гривень.
У 2018 році основними напрямками ремонту визначено автомобільні
дороги загального користування державного значення Н-09 Мукачеве – Львів на
ділянці границі Закарпатської області – Яремче – Надвірна, Н-10 Стрий –
Мамалига на ділянці Долина – Калуш – Івано-Франківськ.
Протяжність відремонтованого поточним середнім ремонтом покриття
автомобільних доріг загального користування верхнім шаром складає 38,2 км,
що перевищує на 52,0 відс. планові показники, а також відремонтовано 33,0 км
покриття влаштуванням вирівнюючого шару асфальтобетону.
У 2018 році відновлено роботи з будівництва мосту, зруйнованого повінню
2008 року, на км 77+397 автомобільної дороги загального користування
державного значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський (м. Косів).
З початку року проведено ремонтні роботи з ліквідації аварійної ямковості
на 558 км (112,6 тис. кв. метрів) автомобільних доріг державного значення. Також
встановлено 1650 дорожніх знаків, відремонтовано та встановлено 2,0 км
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бар’єрного огородження, нанесено 512 км розмітки, встановлено 2 та
відремонтовано 3 світлофори, збудовано та відремонтовано 2,1 км тротуарів.
На розвиток автомобільних доріг місцевого значення у 2018 році
спрямовано 278,9 млн. грн. коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, з яких станом на
01.01.2019 року використано 269,5 млн. гривень.
Зазначені кошти субвенції використано:
- 60,194 млн. грн. на капітальний ремонт:
- 10,25 км доріг місцевого значення, а саме: С091302 Ямниця-Рибне (с.
Рибне), С091304 Івано-Франківськ-Старий Лисець (с. Старий Лисець), С090104
Старуня-Солотвин (с. Старуня), О090705 Отинія-Середній Майдан (с. Угорники),
С091302 Ямниця-Рибне (с. Павлівка), О090501 Долина-Верхній Струтинь-Лецівка
(с. Дуба), С090602 Добровляни-Завій (на 6+535 км- 6+846 км), С091107 РожнятівЛиповиця (с. Липовиця), С090722 Нижній Вербіж-Сопів (с. Сопів), О091101
Креховичі-Дзвиняч (с. Росільна, селище Перегінське), С090205 КрасноїлляЗамагора-Верховина (селище Верховина), С090801 Пістинь-Космач (с. Шешори),
С091201 Тулуків-Стецева (села Задубрівці, Підвисоке, Красноставці), О090702
Загайпіль-Пістинь
(с.
Перерів),
091204
Будилів-Красноставці
(села
Красноставці, Белелуя), О091501 Болехів-Козаківка (села Поляниця, Тисів,),
О090602 Калуш-Осмолода (села Ясень, Гриньків), О090301 Більшівці-Княгиничі
(селище Більшівці);
- місту на а/д С091316 Підпечари-Тисмениця в м. Тисмениця – 50,4 м. п;
- дороги комунальної власності в населених пунктах – 23 816,0 кв. метри.
- 209,3 млн. грн. на:
- поточний дрібний ремонт 337 км доріг (60,2 млн. грн.) у Богородчанському,
Верховинському, Городенківському, Долинському, Калуському, Коломийському,
Косівському, Надвірнянському, Рожнятівському, Снятинському та Тисменицькому
районах та Болехівській міській раді.
- експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення використано 37,035 млн. грн.;
- поточний середній ремонт 30,8 км покриття влаштуванням вирівнюючого
шару асфальтобетону на автомобільних дорогах місцевого значення на суму
112,0 млн. грн., а саме: О090802 Яблунів-Делятин – 25 км, С090608 НовицяСередній Угринів – 1 км, О090304 Залуква-Боднарів – 4,8 км.
Транспорт та зв'язок. Впродовж звітного року завдяки співпраці з
"Укрзалізницею" та сприянню керівництва держави вдалося не лише зберегти
діючу мережу залізничного сполучення, а й суттєво покращити якість
перевезення пасажирів, зокрема в 2018 році запроваджено нові маршрути
"Івано-Франківськ – Костянтинівна" та "Яремче – Одеса".
Реалізувалися заходи щодо оптимізації мережі автобусних маршрутів, в
рамках яких корегувалися діючі розклади та вводилися нові. На сьогодні рівень
охоплення населених пунктів області регулярним автобусним сполученням
складає 97,0 відс., що є одним з кращих показників у країні. Мережа
внутрішньообласних автобусних маршрутів складається з 910 автобусних
маршрутів загального користування, з яких 709 – приміських та 201 –
міжміський.
Область має добре налагоджене міжобласне та міжнародне автобусне
сполучення, зокрема, її територією проходять автобуси 46 міжнародних
маршрутів до таких країн, як Італія, Польща, Чехія, Іспанія, Латвія, Молдова,
Білорусь та понад 100 міжобласних.

9
На 15,0 відс. збільшилася кількість автобусів, пристосованих для
перевезення маломобільних категорій населення.
На маршрути в обласному центрі виїхали 6 нових великогабаритних
автобусів вітчизняного виробництва, придбаних комунальним підприємством.
Розвиток будівельної галузі. У січні-листопаді 2018 року (на останню
звітну дату) підприємствами області виконано будівельних робіт на суму
2471,5 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним
періодом 2017 року становив 117,1 відсотка. Нове будівництво, реконструкція та
технічне переоснащення склали 57,2 відс. від загального обсягу виконаних
будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 36,1 та 6,7 відс. відповідно.
За обсягом виконання будівельних робіт область посіла 12 місце, за темпом
виконання – 8 місце серед регіонів України.
Найбільша питома вага у виконанні будівельних робіт спостерігається в
Івано-Франківській міській раді – 73,5 відс., Калуському районі – 4,2 відс.,
Калуській міській раді – 3,7 відсотка.
Впродовж 2018 року проводились роботи з будівництва, реконструкції та
капітального ремонту на 439 об’єктах соціально-культурного призначення
На здійснення цих робіт виділено кошти державного та місцевих
бюджетів, зокрема:
- 254,7 млн. грн. – кошти державного фонду регіонального розвитку (55
проектів);
- 277,4 млн. грн. – субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(387 об’єктів соціально-культурного призначення);
- 136,0 млн. грн. – субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості (передбачено побудувати 26 нових амбулаторій загальної
практики сімейної медицини, придбати необхідне медичне обладнання,
устаткування та засоби).
Станом на 01.01.2019 року в області профінансовано 169,8 млн. грн.
коштів державного фонду регіонального розвитку, 277,4 млн. грн. – субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам для здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій, 66,5 млн. грн. – коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
Завдяки концентрації бюджетних коштів усіх рівнів впродовж січнявересня 2018 року введено в експлуатацію об’єкти: Станковецький навчальновиховний комплекс загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний
заклад в с. Станківці Долинського району; тепломережі з встановленням ІТП по
вул. Хмельницького, 57 в м. Івано-Франківську; газопровід у с. Верхній Майдан
Надвірнянського району (І черга, нове будівництво).
Завершено роботи з капітального ремонту 161 закладу освіти, у тому
числі 57 дошкільних навчальних закладів, 36 закладів охорони здоров’я та 20
закладів культури.
Містобудування та архітектура. Станом на 01.01.2019 року для
комплексного оновлення містобудівної документації видатки, передбачені у
бюджетах всіх рівнів, становили понад 2,7 млн. грн. (освоєно 1,4 млн. грн.), у
тому числі 0,4 млн. грн. – кошти із інших джерел. Розроблено 1117 проектів
детальних планів територій та 6 проектів зонування територій. Архітектурномістобудівною радою опрацьовано 140 проектів містобудівної документації, із
яких 59 – генеральні плани і зміни до них та 81 – детальні плани територій.
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Суб’єктам містобудування області на безоплатній основі за 2018 рік
видано: 2945 будівельних паспортів забудови земельних ділянок; 889
містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок; 256 паспортів
прив’язки розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності.
Службою містобудівного кадастру проведено роботу по збору, обробці та
накопиченню інформації у базі даних кадастру для використання її в
просторовому плануванні розвитку територій. Впродовж 2018 року в підсистему
реєстрації містобудівної документації "Бази даних МБК" внесено схему
планування території Івано-Франківської області, 13 схем планування територій
районів, 65 генеральних планів, 4 зонінги, 1320 будівельних паспортів, 370
містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, 42 паспорти
прив’язки розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності.
Відповідно до регіональної цільової програми паспортизації пам’яток
містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на
2016-2020 роки на 2018 рік передбачено фінансування у сумі 372,4 тис. грн. з
обласного бюджету. Впродовж минулого року виготовлено 74 паспорти для
пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення, освоєно 367,4 тис.
гривень.
Житлово-комунальне господарство. З метою забезпечення населення
та інших споживачів комунальними послугами належної якості проводилась
відповідна робота щодо реформування житлово-комунального господарства.
Опалювальний сезон 2018/2019 років в області проходить стабільно та
без суттєвих зривів. Заборгованість підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства за електроенергію станом на 01.12.2018 року складає 5,8 млн.грн.
при рівні розрахунків у 2018 році – 93,2 відсотка.
Заборгованість підприємств теплоенергетики за використаний природний
газ (станом на 03.01.2019 року) складає 284,2 млн. грн., в тому числі за
поточний рік – 115,5 млн. грн., рівень розрахунків у поточному році склав 57,8
відсотків.
У 2018 році на території області створено 81 ОСББ, загальна кількість
ОСББ станом на 01.01.2019 року становить 877 ОСББ (приріст за рік становить
10,2 відс.).
У 101 населеному пункті області запроваджується роздільний збір ТПВ.
Зібрана вторинна сировина направляється на переробку через заготівельні
підприємства.
На реалізацію заходів регіональної цільової програми зовнішнього
освітлення селищних та сільських населених пунктів області на 2017-2020 роки
в обласному бюджеті на 2018 рік передбачено 2,0 млн. грн., на регіональну
цільову програму "Питна вода" на 2012-2020 роки –2,0 млн. гривень. Станом на
01.01.2019 року освоєно понад 1,9 млн. грн. та майже 1,8 млн. грн. відповідно.
У січні-вересні 2018 року (на останню звітну дату) прийнято в
експлуатацію 258,8 тис. кв. метрів загальної площі житлових будівель нового
будівництва, що становить 73,0 відс. до відповідного періоду 2017 року. У
розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 1880,8 кв. метрів житла. За цим
показником область посіла 6 місце серед регіонів України, за обсягом
прийнятого в експлуатацію житла – 7, за індексом – 19 місце.
Найбільшу частку загальної площі житлових будівель нового будівництва
прийнято в експлуатацію на території Івано-Франківської міської ради (23,1 відс.
від загальнообласного показника) та у Тисменицькому районі (12,1 відс.).
За програмою "Власний дім" планами фінансування забудовників з
бюджетів всіх рівнів на 2018 рік передбачено 3521 тис. грн., у тому числі: з
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державного бюджету (спецфонд) – 1200,0 тис. грн., обласного – 645,0 тис. грн.,
районних (міських) бюджетів – 1676,0 тис. гривень.
Станом на 31.12.2018 року обласному фонду підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі відкрито асигнувань на суму 2495,0 тис. грн.,
фактично використано 2495,0 тис. грн., з них 1200 тис. грн. – кошти державного
бюджету (спецфонд), 645,0 тис. грн. – кошти обласного та 650,0 тис. грн. –
місцевих бюджетів.
За програмою "Власний дім" у 2018 році введено в експлуатацію 16
житлових будинків загальною площею 3029,41 кв. метрів.
За програмою розвитку молодіжного житлового будівництва у 2018 році
для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (придбання) житла із передбачених на рік
коштів обласного та місцевих бюджетів в сумі 10454,1 тис. грн. (кошти
обласного бюджету – 8909,6 тис. грн.) профінансовано та фактично використано
9516,07 тис. грн., з яких кошти обласного бюджету профінансовано та
використано в повному обсязі. За вказані кошти надано 17 пільгових
довготермінових кредитів для будівництва (придбання) житла загальною
площею 1208 кв. метрів загальною вартістю 13964 тис. грн., з них 10 кредитів –
для сімей учасників антитерористичної операції.
Розвиток гуманітарної та соціальної сфери
Охорона здоров’я. Реформування галузі охорони здоров’я області
здійснюється в напрямку модернізації первинної медичної допомоги та
створення системи екстреної медичної допомоги. Всього для потреб охорони
здоров’я області у бюджеті на 2018 рік за загальним фондом передбачено
кошти у сумі майже 2746,3 млн. грн., у тому числі медичної субвенції – майже
226,3 млн. гривень. Станом на 01.01.2019 року профінансовано видатки на суму
понад 2697,5 млн. грн., що становить 98,2 відс. від загальної суми.
На виконання заходів регіональних медичних програм у 2018 році
передбачено кошти на суму майже 148,7 млн. грн., профінансовано 146,1 млн.
грн., що складає 98,3 відс. від обсягу запланованих коштів.
Продовжувалися заходи щодо покращення матеріально-технічної бази
закладів охорони здоров’я області.
Після проведених капітальних ремонтів розпочали роботу відділення
екстреної медичної допомоги та операційний блок хірургічного відділення
Богородчанської ЦРЛ, приміщення операційної КЗ "Міський клінічний
перинатальний центр", відділення № 3 із заміною зовнішньої теплотраси між
корпусами обласної психоневрологічної лікарні № 3.
Відкрито відділення екстреної медичної допомоги та кабінет з
ангіографічним обладнанням у Коломийській ЦРЛ. Загальна кошторисна
вартість робіт щодо ремонту частини приміщень Коломийської ЦРЛ під
відділення екстреної медичної допомоги складає 2,8 млн. грн., під розміщення
ангіографічного обладнання – 1,8 млн. гривень.
З метою покращення діагностики захворювань та контролю за перебігом
хвороби у дітей в обласній дитячій клінічній лікарні відкрито сучасний кабінет
комп’ютерної томографії. Загальна вартість медичного обладнання та
ремонтних робіт у приміщенні становить понад 10 млн. грн. за рахунок
обласного бюджету.
Розпочав роботу перший в західному регіоні України Прикарпатський
центр ядерної медицини "Євроклінік", оснащений сучасним однофотонним
емісійним комп’ютерним томографом для здійснення радіоізотопних досліджень
всіх органів і систем людини.
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Реорганізовано з ФАПів 3 лікарські амбулаторії у селах Монастирчани
Богороданського, Остриня та Грушка Тлумацького районів, відремонтовані
приміщення амбулаторії с. Манява та фельдшерсько-акушерського пункту с.
Луквиця Богородчанського району.
За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в області
започатковано
будівництво
26
амбулаторій
та
їх
забезпечення
автотранспортом.
У 2018 році лікувальні заклади області отримали 261 одиницю сучасного
медичного обладнання на загальну суму 76,5 млн. грн., у тому числі за кошти
місцевого бюджету – 37,4 млн. гривень.
Станом на 01.01.2019 року в закладах охорони здоров’я області виконано
капітальних та поточних ремонтів на суму 13,6 млн. грн. (місцевий бюджет –
12,5 млн. грн., залучені кошти – 1,1 млн. грн.).
Впродовж року здійснювалися заходи з реформування первинного рівня
надання медичної допомоги: 49 закладів реорганізовано у комунальні
некомерційні підприємства, всі заклади підключені до медичної інформаційної
системи електронного здоров’я, понад 60,0 відс. населення області підписали
декларації про вибір лікаря, 45 закладів уклали договори з Національною
службою здоров’я України та перейшли на новий принцип фінансування "гроші
йдуть за пацієнтом".
Для підвищення доступності та якості медичної допомоги населенню
області, що проживає у сільських населених пунктах, розпорядженням
облдержадміністрації від 23.05.2018 року № 293 затверджено План спроможної
мережі надання первинної медичної допомоги в Івано-Франківській області та
Перелік об’єктів будівництва нових закладів охорони здоров’я області, що
надають первинну медичну допомогу.
У сільській місцевості передбачене будівництво 26 амбулаторій, з яких
14 – монопрактики, 12 – групової практики. Серед запланованих до будівництва
амбулаторій 14 – розташовані у гірській місцевості. Будівництво амбулаторій
буде здійснюватися за кошти субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.12.2017 року № 983.
Всього для області виділено субвенцію з державного бюджету на суму
понад 295,6 млн. грн., які передбачено використати на будівництво 26 нових
амбулаторій (116,7 млн. грн.), здійснення капітальних ремонтів амбулаторій
(54,8 млн. грн.), придбання медичного обладнання (43,7 млн. грн.), розвиток
телемедицини (4,3 млн. грн.), забезпечення автотранспортом (45 одиниць на
суму 22,5 млн. грн.).
У 2018 році за кошти обласного бюджету придбано 42 одиниці
комп’ютерного обладнання для закладів охорони здоров’я первинного рівня на
загальну суму 960,0 тис. гривень.
Освіта. У 2018 році збережено позитивні тенденції розвитку освіти в
області. Розширено мережу закладів дошкільної освіти, зокрема:
- відкрито 3 заклади дошкільної освіти у новозбудованих приміщеннях
(у м. Івано-Франківську, Витвицькій ОТГ Долинського району та у Снятинському
районі), 1 приватний заклад дошкільної освіти (у місті Івано-Франківську);
- реконструйовано приміщення 3 закладів дошкільної освіти (у
Косівському районі, Дзвиняцькій ОТГ Богородчанського району та Рожнівській
ОТГ Косівського району);
- відкрито 2 заклади дошкільної освіти у пристосованих приміщеннях (у
Косівському районі та Витвицькій ОТГ Долинського району);
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- відновлено діяльність 1 закладу дошкільної освіти (у Косівському
районі);
- відкрито 24 дошкільні групи у складі 16 закладів загальної середньої
освіти
(реорганізація
в
НВК)
(Богородчанському,
Верховинському,
Коломийському, Косівському, Рогатинському, Сня-тинському, Тлумацькому
районах, Заболотівській ОТГ Снятинського району, Старобогородчанській ОТГ
Богородчанського району, Яблунівській ОТГ Косівського району);
- введено в дію 14 груп при діючих дитячих садках та створено 7
дошкільних груп у складі 7 діючих закладів загальної середньої освіти.
Таким чином, впродовж звітного періоду додатково створено 1537 місць
для дітей дошкільного віку.
Всього в області функціонує 453 заклади дошкільної освіти, у яких
виховується близько 42 тис. дітей. Охоплення дітей закладами дошкільної
освіти складає 72,0 відс., різними формами дошкільної освіти (включаючи
соціально-педагогічний патронат і групи при школах) – 78,0 відсотків.
У рамках проекту по децентралізації освіти створено 3 опорні навчальні
заклади і їх філії: Княгиницький НВК І-ІІІ ст. ім. Р. Шухевича Рогатинської
районної ради (2 філії), Букачівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської районної ради (2
філії), Галицька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Галицької районної ради (3 філії).
Станом на 01.01.2019 р. в області функціонує 9 опорних шкіл, які мають у
своєму складі 31 філію. В опорних закладах (та філіях) навчається 3653 учні.
Підвозиться до опорних шкіл 669 учнів. У серпні звітного року трьом опорним
школам, створеним у 2018 році, передано 3 шкільні автобуси, а також
здійснюються відповідні заходи щодо забезпечення цих шкіл навчальним
обладнанням.
У 2018/2019 навчальному році організовано інклюзивне навчання для 414
дітей з особливими освітніми потребами у 238 закладах загальної середньої
освіти, що на 221 дитину більше у порівнянні з попереднім навчальним роком.
Крім того, інклюзивне навчання і виховання організовано для 68 дітей у 43
закладах дошкільної освіти.
В області ведеться відповідна робота щодо створення 21 інклюзивноресурсного центру. На цей час розроблено та затверджуються в установленому
порядку установчі документи, на сесіях районних, міських рад, об’єднаних
територіальних громад прийнято відповідні рішення про створення інклюзивноресурсних центрів. Створено Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти
Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Безкоштовним підвезенням у 2018/2019 навчальному році забезпечено
14019 учнів (94,0 відс.). У 2018 році за кошти освітньої субвенції з державного
бюджету із залученням коштів місцевих бюджетів придбано 19 шкільних
автобусів (у тому числі 2 – спеціальні) для 7 районів та 8 ОТГ (6 – для закладів
загальної середньої освіти, 3 – для опорних шкіл, 10 – для закладів загальної
середньої освіти ОТГ ). Крім того, 2 шкільні автобуси закуплено за кошти
районних бюджетів (Коломийський та Тисменицький райони).
Забезпечення права дітей на здобуття позашкільної освіти в області
здійснює 81 заклад позашкільної освіти, де займається 49357 дітей, що
становить 32,0 відс. від загальної кількості учнів, з них у 24 дитячо-юнацьких
спортивних школах – 12112 вихованців.
Загалом позашкільною освітою у закладах позашкільної освіти та гуртках,
створених закладами загальної середньої освіти, охоплено понад 110,2 тис.
учнів, що становить 72,0 відс. від загальної їх кількості.
В області функціонує 20 закладів професійно-технічної освіти, з яких: 1
центр професійно-технічної освіти, 6 вищих професійних училищ, 11 професійних
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ліцеїв, 1 професійно-технічне училище, 1 Коломийський навчальний центр при
установі виконання покарань.
Відповідно до потреб сучасного ринку праці заклади професійно-технічної
освіти опановують нові професії, зокрема "Флорист", "Адміністратор",
"Вишивальник", "Озеленювач", "Пекар", "Охоронник", "Рятувальник", "Оператор з
обробки інформації та програмного забезпечення", "В’язальник схемних джгутів,
кабелів та шнурів".
Молодіжна та сімейна політика. Станом на 01.01.2019 року в області
проживало 1343 дитини, які мали статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Із них – 1069 влаштовані під опіку, піклування.
В області функціонують 83 прийомних сім’ї, у які влаштовано 133 дитинисироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, 9 дитячих будинків
сімейного типу (ДБСТ), в яких виховується 58 дітей.
Загалом, сімейними формами виховання охоплено 93,8 відс. дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Вживаються заходи щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які прибули з тимчасового окупованих територій та
районів, проведення АТО. Зокрема, на території області проживають 8
вихованців з 2 ДБСТ і 3 прийомні сім’ї (5 дітей).
З метою соціальної реабілітації дітей, які потрапили у складні життєві
обставини, в області збережено мережу закладів соціального захисту для дітей:
обласний (м. Івано-Франківськ) та Міжрегіональний (с. Мединя Галицького
району) центри соціально-психологічної реабілітації дітей (на 30 місць кожний,
термін перебування дітей до 9 місяців). У зазначених закладах впродовж у 2018
році отримали допомогу 187 дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах.
На 2018 рік в обласному бюджеті передбачено та виділено кошти в сумі
1810,0 тис. грн. для забезпечення житлом 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа.
З державного бюджету виділено кошти в сумі 8259,5 тис. грн. для
забезпечення житлом 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, та придбання приміщень для 3 дитячих будинків
сімейного типу.
Культура. Впродовж звітного періоду в області було створено належні
умови для розвитку культури, забезпечення творчого розвитку особистості,
підвищення культурного рівня громадян, збереження культурної спадщини та
зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.
За 9 місяців 2018 року в області проведено майже 100 заходів, з яких
міжнародних фестивалів та мистецьких проектів – 10, всеукраїнських заходів –
16, обласних – 41, заходи до відзначення знаменних і пам’ятних дат, релігійних
свят, заходи для дітей і молоді. Відбулося вручення обласних премій: імені
В. Смоляка в галузі театрального мистецтва, імені В. Стефаника в галузі
літератури та премія імені В. Полєка в галузі краєзнавства.
Серед найвизначніших культурно-мистецьких заходів за звітний період
були: VII Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях"; обласний різдвяний
фестиваль "Різдво в Карпатах"; обласний відкритий фольклорний фестиваль
"Писанка"; ІІІ Міжнародний етнокультурний фестиваль країн Карпатського
регіону "Карпатський простір"; відкритий обласний фестиваль народного танцю
"Арканове коло"; обласне свято "Полонинське літо"; міжнародний фестиваль
карильйонного та дзвонового мистецтва "Дзвони Ясної гори єднають усіх" (с.
Гошів Долинського району); міжнародний форум Східної та Центральної Європи
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"Via Carpatia"; міжнародний дитячий фестиваль "Etnobook – 2018" Литва Україна; ХХХІV Міжнародний гуцульський фестиваль; міжнародний ковальський
фестиваль "Свято ковалів – 2018"; міжнародний фестиваль актуального
мистецтва "PORTO FRANKO – 2018".
Проведення вищезазначених та інших культурно-мистецьких заходів і
проектів стало можливим завдяки збільшенню асигнувань у розвиток закладів
культури області та наявності наступних регіональних, цільових та обласних
програм: "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки, "Теплий заклад
культури Прикарпаття" на 2016-2020 роки, "Духовне життя" на 2016-2020 роки,
"Просвіта: ХХІ століття" на 2017-2021 роки, "Відродження Галича як давньої
столиці України" на 2018-2021 роки, "Відзначення в області 100-річчя створення
Західноукраїнської Народної Республіки і 100-річчя Акту Злуки Української
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки" на 2018-2019
роки, "Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у
2021 році" на 2018-2021 роки. За звітний період на виконання заходів
функціонуючих програм спрямовано кошти в сумі 5703,7 тис. грн., що на 21,0
відс. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Фізична культура і спорт. Впродовж 2018 року в області проведено 407
регіональних спортивних заходів серед різних вікових груп. Загалом в заходах
регіонального рівня взяли участь 19820 учасників. 4396 спортсменів області
взяли участь у 339 всеукраїнських та міжнародних змаганнях та навчальнотренувальних зборах.
На змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівнів спортсменами
області здобуті 733 нагороди різного ґатунку, з яких 272 золоті, 221 срібна та
240 бронзових нагород. 187 спортсменів з інвалідністю представляли область
на 47 національних та міжнародних змаганнях, де здобули 45 золотих, 23 срібні
та 28 бронзових нагород.
У 2018 році обласним, районними та міськими центрами з фізичного
здоров’я населення "Спорт для всіх" проведено 418 змагань, в яких взяли
участь майже 25,6 тис. учасників.
Івано-Франківським регіональним центром з фізичної культури та спорту
інвалідів "Інваспорт" та обласною дитячо-юнацькою спортивною школою
інвалідів проведено 9 обласних змагань, у яких взяли участь 305 спортсменів
різних нозологій та відповідно 55 навчально-тренувальних зборів (176
спортсменів з інвалідністю). В рамках Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе"
32 спортсмени з інвалідністю прийняли участь у 5 Всеукраїнських заходах, де
здобули 13 золотих, 8 срібних та 16 бронзових медалей. Крім цього, в рамках
зазначеної спартакіади проведено 7 обласних змагань, в яких взяли участь 131
спортсмен з особливими потребами.
Продовжує свою діяльність створена у 2017 році Івано-Франківська
обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту,
яка розвиває 6 відділень з наступних видів спорту: стрибки на лижах з
трампліна, лижне двоборство, гірськолижний спорт, сноуборд, хокей з шайбою,
спортивне орієнтування.
У 2018 році утворено Івано-Франківську дитячо-юнацьку спортивну школу
№ 1 та Івано-Франківську дитячо-юнацьку спортивну школу № 2.
Знаковим для галузі став капітальний ремонт стадіону спорткомплексу ім.
А. Гемби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу в м. Івано-Франківську із встановленням сучасного покриття та
легкоатлетичних секторів.
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Впродовж 2018 року тривало зміцнення матеріально-технічної бази галузі,
зокрема, за рахунок різних джерел фінансування зведено 53 майданчики зі
штучним покриттям та антивандальним обладнанням.
Ринок праці та зайнятість населення. Чисельність безробітних у віці 1570 років, визначена за методологією Міжнародної організації праці, за 9 місяців
2018 року (на останню звітну дату), у порівнянні з відповідним періодом 2018
року, зменшилася на 3,4 тис. осіб і становила 47,7 тис. осіб. Рівень безробіття
становив 7,8 відс. економічно активного населення (за 9 місяців 2017 року – 8,4
відс.). В Україні цей показник становив 8,0 відсотків.
У 2018 році, порівняно з 2017 роком, досягнуто позитивної динаміки по
основних напрямах діяльності служби зайнятості. Зокрема, кількість
працевлаштованих осіб зросла на 6,5 тис. або 17,9 відс. та становила 42,9
тисячі осіб. При цьому 32,4 тис. осіб (або 75,6 відс.) з них були працевлаштовані
оперативно до надання статусу безробітного (у 2017 році - 69,8 відс.).
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат в розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
працевлаштовано 1029 безробітних, що на 59,8 відс. більше порівняно з 2017
роком. 74 робочі місця створено шляхом одноразової виплати допомоги по
безробіттю для організації підприємницької діяльності (у 2017 році – 67 робочих
місць).
До участі в громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено
10,6 тис. осіб, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
проходили 6,9 тис. осіб з числа безробітних, що на 6,6 відс. більше у порівнянні
з 2017 роком.
Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості,
збільшилася на 13,5 відс. та становила 9,0 тисяч. Кількість вакансій у базі даних
служби зайнятості області збільшилася на 20,3 відс. і становила 47,6 тис.
одиниць. За сприяння служби зайнятості у звітному періоді було
укомплектовано 42,8 тис. вакансій, що на 18 відс. більше, ніж у 2017 році. Рівень
укомплектування вакансій склав 90,0 відсотків.
Оплата праці. Одним з пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої
влади є суттєве підвищення рівня заробітної плати та погашення заборгованості
з її виплати. Впродовж січня-листопада 2018 року досягнуто зростання рівня
заробітної плати працівників області. Середньомісячна заробітна плата штатних
працівників, зайнятих в економіці області, склала 7480 грн., що на 24,8 відс.
більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Індекс реальної заробітної
плати у січні-листопаді 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом
попереднього року становив 112,7 відсотка.
Однак, не вдалося суттєво скоротити заборгованість із виплати заробітної
плати. Загальна сума боргу станом на 1 грудня 2018 року в цілому по економіці
області склала 32,6 млн. грн., з неї 16,7 млн. грн. – на підприємствах-банкрутах.
На початок грудня 2018 року 39,2 відс. заборгованості економічно
активних підприємств припадало на сферу охорони здоров’я та надання
соціальної допомоги, 31,7 відс. – на підприємства промисловості, 18,8 відс. – на
сферу освіти, 6,0 відс. – на підприємства сільського, лісового та рибного
господарства, 4,3 відс. – на сферу транспорту, складського господарства,
поштової та кур’єрської діяльності.
Основну частину боргу цих підприємств утворено у Косівському (30,6 відс.
загальної суми), Рогатинському (25 відс.), Тисменицькому (9,3 відс.),
Богородчанському (7,5 відс.) районах та м. Івано-Франківську (16,6 відс.).
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З метою погашення заборгованості з виплати заробітної плати впродовж
2018 року проведено 6 засідань обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат та 80 засідань міських і районних відповідних
комісій, на яких заслухано звіти усіх керівників підприємств-боржників. Як
наслідок, виплачено понад 63,3 млн. грн. заборгованої заробітної плати.
Соціальний захист населення. Загальна кількість отримувачів
державних соціальних виплат станом на 01.12.2018 року (на останню звітну
дату) складає 98,8 тис. сімей, з них: державну допомогу сім’ям з дітьми
отримували 53,6 тис. сімей; малозабезпечені сім’ї – 24,0 тисяч; інваліди з
дитинства, діти-інваліди – 17,4 тисяч; особи, які проживають разом з інвалідом І
чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 3,1 тисяч; тимчасова державна
допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 0,4 тис. осіб;
державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 0,3 тис.
осіб.
На обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту
населення райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення перебували 3645 внутрішньо переміщених осіб (1722 осіб
працездатного віку, 926 дітей, 183 особа з інвалідністю, 815 пенсіонерів).
Шомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
становила 1,6 тис. гривень.
Станом на 01.12.2018 року (на останню звітну дату) субсидію отримали
понад 124 тис. домогосподарств на суму 1,6 млрд. гривень.
Станом на 01.01.2019 року на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі пільговиків перебували 306,3 тис. осіб, які мають
право на пільги. На відшкодування наданих пільг на житлово-комунальні
послуги, придбання твердого палива та скрапленого газу, інших послуг з
державного бюджету профінансовано понад 148,8 млн. гривень.
З обласного бюджету за 2018 року для здійснення додаткових виплат
ветеранам національно-визвольних змагань ОУН-УПА профінансовано 1,84
млн. гривень.
За кошти державного та обласного бюджетів забезпечено путівками на
санаторно-курортне лікування 1759 громадян пільгових категорій, а саме: 424
ветерани війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви
нацистських переслідувань"; 684 особи з інвалідністю; 47 осіб, що
супроводжували осіб з інвалідністю І групи; 114 ветеранів національновизвольних змагань, активістів ветеранського руху ОУН-УПА, реабілітованих та
політв’язнів; 288 учасників антитерористичної операції; 9 постраждалих
учасників Революції Гідності та 193 особи, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи категорії 1.
У рамках виконання обласної комплексної Програми соціального захисту
населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки впродовж 2018 року:
виплачено одноразову грошову допомогу на лікування та вирішення
невідкладних соціально-побутових питань 1343 жителям області на суму 3005,6
млн. грн.; придбано матеріали та проведено поточні ремонти в інтернатних
закладах області на загальну суму 1000,0 тис. грн.; здійснено заходи з
енергозбереження на суму 1500,0 тис. грн.; проведено додаткові виплати 315
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ветеранам визвольних змагань за рахунок субвенції з обласного місцевим
бюджетам у сумі 1839,0 тис. грн.; надано допомогу 30 мешканцям області, яким
виповнилось 100 і більше років, на суму 125,0 тис. грн. та 1 сім’ї, в якій
народилось троє і більше дітей, на суму 15,0 тис. гривень.
У рамках реалізації обласної програми підтримки сімей загиблих і
постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення, у 2018 році проведено
виплати: 113 бійцям-добровольцям на суму 706,5 тис. грн.; щомісячну виплату
дітям до 18 років та неповнолітнім братам та сестрам загиблих під час участі в
АТО 7 дітям на суму 104,7 тис. грн.; здійснено перевезення учасників масових
акцій громадського протесту та АТО в с. Крути Чернігівської області для
вшанування пам’яті героїв Крут у м. Коломию для участі у вшануванні пам’яті
загиблого бійця Фурика Р. С. та перевезення членів громадської організації
Спілка сімей загиблих учасників АТО на загальну суму 112 тис. гривень.
Пенсійне забезпечення. Станом на 01.01.2019 року на обліку в органах
Пенсійного фонду (далі – Фонд) в області перебувало 369,9 тис. одержувачів
пенсій. Середній розмір пенсій в області зріс з 2148,6 грн. станом на 01.01.2018
року до 2287,42 грн. станом на 01.01.2019 року.
Продовжується залучення пенсіонерів до виплати пенсій через вкладні
рахунки у банківських установах.
В області здійснювалась робота, спрямована на мобілізацію власних
коштів та зменшення заборгованості з платежів до бюджету Пенсійного фонду.
Власні надходження до бюджету Пенсійного фонду України в області, з
врахуванням коштів, які надійшли від розщеплення єдиного соціального внеску,
у 2018 році склали 3991,1 млн. грн., що становить 96,4 відс. від доведених
планових показників. Надходження власних коштів зросли на 789,9 млн. грн. у
порівнянні з відповідним періодом минулого року (+24,7 відс.).
Виконання бюджету Пенсійного фонду за платежами, адміністрування
яких здійснюють органи фонд, забезпечено на 86,8 відс., що становить 91,3
млн. гривень.
Заборгованість платників області до бюджету Фонду станом на 01.01.2019
року склала 284,7 млн. грн., у тому числі заборгованість зі страхових внесків –
15,9 млн. грн. (зменшення до початку року на 0,6 млн. грн.), заборгованість за
пільговими, науковими пенсіями, регресними вимогами – 268,8 млн. грн. (ріст до
початку року на 24,5 млн. грн.).
Найбільшими боржниками залишаються ВАТ "Оріана" (206,3 млн. грн.) та
ДП "Калійний завод" ВАТ "Оріана" (20,7 млн. грн.), борги яких складають 79,7
відс. в загальній сумі боргу в області.
Налагоджена співпраця з об’єднаними територіальними громадами.
Відповідно до затверджених графіків спеціалістами органів Пенсійного фонду в
адміністративних центрах об’єднаних територіальних громад надаються послуги
з питань пенсійного забезпечення.
Розбудова громадянського суспільства
Впродовж 2018 року інститути громадянського суспільства достатньо
активно брали участь у вирішенні стратегічних для розвитку українського
соціуму проблем, демонструючи, що енергія самоорганізації українських
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громадян має великий потенціал до консолідації навколо суспільно значущих
проблем.
Осередком, який об’єднує інститути громадянського суспільства, є
громадська рада при облдержадміністрації. Впродовж року громадська рада
спрямовувала свою діяльність на вирішення актуальних питань у соціальноекономічній сфері життя області, зокрема: стан охорони здоров’я в області;
основні напрямки молодіжної політики області та національно-патріотичного
виховання; екологічна ситуація в області та питання реалізації реформи
децентралізації влади в Україні.
Аналіз громадянської активності впродовж року показує, що основними
напрямами самоорганізації громадян можна визначити такі тенденції:
громадська активність та самоорганізація населення, пов’язана із обговоренням
питання здійснення реформи децентралізації влади в Україні та відповідної
позиції громадян щодо її корекції; протидія погіршенню соціально-економічного
становища та зловживанням правоохоронних органів, виявам корупції на всіх
рівнях; соціальній допомозі учасникам АТО та їх сім’ям.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016
року № 909-р "Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи
"Партнерство "Відкритий Уряд" у 2016-2018 роках", з метою посилення
взаємодії органів державної влади та громадськості під час підготовки і
виконання державних рішень, забезпечення прозорості державної політики і
доступу до інформації про роботу органів виконавчої влади та публічної
інформації, підвищення ефективності державного управління розроблено та
затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації від 05.05.2017
року № 242 заходи з реалізації плану дій із впровадження в області у 2017-2018
роках ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд".
Належним чином відбувається вшанування пам’яті героїв Революції
Гідності та учасників АТО, борців за незалежність України, а також приділяється
увага ветеранам визвольних змагань, ветеранам Другої світової війни,
учасникам бойових дій в зоні АТО, родинам загиблих.
Територіальний розвиток
Розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад (ОТГ)
Станом на 01.01.2019 року в області утворено 30 об’єднаних територіальних
громад, до яких увійшло 137 місцевих рад, що становить 26,6 відс. від їх загальної
кількості. Загалом в ОТГ проживає 329,3 тис. жителів (23,9 відс. від загальної
кількості населення області). Площа усіх ОТГ складає 3253,7кв.км або 23,4 відс. від
загальної площі області.
У 2018 році утворено 7 об’єднаних територіальних громад, з яких у
Загвіздянській, Угринівській ОТГ Тисменицького району перші місцеві вибори
сільських голів та депутатів сільських рад об’єднаних територіальних громад
відбулися 29 квітня 2018 року, а у Вигодській ОТГ Долинського району, Новицькій
ОТГ Калуського району, Коршівській ОТГ Коломийського району, Букачівській ОТГ
Рогатинського району – 23 грудня 2018 року.
Коломийська міська ОТГ утворена шляхом добровільного приєднання
сільських територіальних громад до міста обласного значення Коломиї, яка почала
функціонувати у встановленому законодавством порядку без призначення перших
місцевих виборів.
Окрім того у 2018 році до діючих ОТГ добровільно приєдналися 3 сільські
територіальні громади, а саме: Рибненська – до Рожнівської сільської ОТГ
Косівського району, Середньомайданська – до Ланчинської селищної ОТГ

20
Надвірнянського району, Брошнівська – до Брошнів-Осадської селищної ОТГ
Рожнятівського району.
У 2018 році для ОТГ області передбачено коштів субвенції з державного
бюджету на формування їх інфраструктури в розмірі 58,4 млн. гривень.
Станом на 01.01.2019 року на рахунки ОТГ надійшли кошти
інфраструктурної субвенції у повному обсязі. З них громадами використано 58,35
млн. грн., що становить 99,91 відсотка.
Об’єднаними територіальними громадами реалізовано 139 проектів.
Зокрема: ремонти комунальних доріг, облаштування навчально-виховних
комплексів, ЦНАПів, будинків культури, амбулаторій, будівництво дошкільних
закладів, спортивних залів, придбання дорожньої спецтехніки тощо.
На прямих міжбюджетних відносинах перебуває 23 ОТГ, до бюджетів яких у
2018 році залучено власних доходів на суму 365,3 млн. грн., що на 83,2 млн. грн.
або 29,5 відс. більше проти відповідного періоду минулого року. Приріст доходів, в
основному, забезпечено за рахунок збільшення надходжень податку на доходи
фізичних осіб на 51,6 млн. грн. (+30,8 відс.).
Розвиток гірських територій
Сучасний стан розвитку гірських територій потребує якісних перетворень,
спроможних забезпечити підвищення конкурентоспроможності та сталий
розвиток цих територій. Життя значної частини громадян, які проживають у
гірській місцевості, суттєво відрізняється від життя на рівнинних територіях
через відсутність повноцінної транспортної інфраструктури, а також враховуючи
висотність та відсутність промислових потужностей, які б забезпечували робочі
місця. Такі населені пункти на сьогодні є частково відірваними від іншої
розвинутої частини території області.
На кінець 2018 року у гірській місцевості відремонтовано 87,5 км доріг
загального користування місцевого значення з твердим покриттям. Впродовж
останніх років основний акцент робився на ремонті та утриманні автомобільних
доріг загального користування державного значення. Через це стан більшості
доріг місцевого значення, в тому числі, доріг, що пролягають в гірській
місцевості області протяжністю 661,8 км. на сьогодні є незадовільний, а окремі
ділянки є аварійно небезпечними, що гальмує соціально-економічний розвиток
області, негативно впливає на розвиток цілих галузей.
У зв’язку із звуженою секторально-галузевою структурою економіки,
низьким розвитком промисловості важливими передумовами для сталого
розвитку гірських територій є створення сприятливих умов для функціонування
суб’єктів промислового комплексу, залучення інвестиційних ресурсів та
активізація інноваційного потенціалу діючих підприємств. Перспективним на
територіях гірських районів є нарощення виробничих потужностей на
підприємствах деревообробного комплексу (ТОВ "Уніплит", ТОВ "Мілвуд", ТОВ
"Інтер’єр", ТОВ "ТС-Партнер") та розвиток виробництва пресованих бетонних
виробів на ТОВ "Унібрук" (Долинський район), пилопродукції з деревини хвойних
порід на ТОВ "НАСВУД-УКР" (м. Болехів), дерев’яних іграшок на МП "Левеня"
(Косівський район), паливних брикетів та пелет на МП "Аполлон", ТОВ
"Біоукрпаливо", ТОВ "СВ БАРС" (Верховинський район).
На сьогодні у гірських територіях функціонують гідроелектростанції у
Верховинському районі (Пробійнівська № 1 потужністю 1200 кВт; Пробійнівська
№ 2 потужністю 184 кВт) та у Рожнятівському районі (Сваричівська потужністю
1000 кВт). У 2018 році запущена перша черга вітрової електростанції (ВЕС)
потужністю 600 кВт в с. Шевченкове Долинського району.
Для полегшення доступу громадян, що мешкають в гірських населених
пунктах, до базових адміністративних послуг діють ЦНАПи у 7 районних
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центрах, 2 містах обласного значення, що відносяться до гірських територій, а
також у Старобогородчанській та Печеніжинській об'єднаних територіальних
громадах та в с. Поляниця виконавчого комітету Яремчанської міської ради.
Інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва
нараховувала 9 бізнес-центрів.
В області збережено мережу закладів загальної середньої освіти у
населених пунктах шести районів (Богородчанський, Верховинський,
Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський), двох міст (Болехів,
Яремче)
та
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об’єднаних
територіальних
громадах
(Дзвиняцька,
Старобогородчанська
Богородчанського,
Білоберізька
Верховинського,
Витвицька Долинського, Космацька, Рожнівська, Яблунівська Косівського,
Делятинська Надвірнянського, Спаська та Брошнів-Осадська Рожнятівського,
Печеніжинська та Матеївецька Коломийського району), які мають статус
гірських.
У 2018/2019 навчальному році у вищезгаданих адміністративних
одиницях функціонує 241 (в тому числі філія Пилипівського НВК школа
с. Кропивище) заклад загальної середньої освіти, що складає 34,4 відс. від
загальної кількості закладів освіти області. Всього у школах гірської місцевості
навчається 49,4 тис. учнів (31,8 відс.). Для потреб учнів та вихованців у гірській
місцевості функціонує 43 заклади загальної середньої освіти, у яких
функціонують дошкільні підрозділи (навчально-виховні комплекси) та 27 філій.
Інклюзивне навчання організовано для 120 дітей у 116 класах 81 закладу
загальної середньої освіти.
Понад 7,5 тис. учнів гірських населених пунктів проживають за межею
пішохідної доступності і потребують підвозу до місця навчання і додому. Для
організації їх підвезення залучено 91 шкільний автобус, що забезпечує підвозом
понад 6,6 тис. учнів (87,7 відс.).
Вживаються заходи щодо покращення екологічної ситуації в гірських
населених пунктах області. Відповідно до Обласної програми охорони
навколишнього природного середовища до 2020 року, на виконання
природоохоронних заходів на території гірських населених пунктів області з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році
передбачено понад 67,0 млн. грн., зокрема, за такими напрямками: охорона і
раціональне використання водних ресурсів, раціональне використання і
зберігання відходів виробництва і побутових відходів, охорона та раціональне
використання земель, охорона та раціональне використання природних
рослинних ресурсів, наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна
експертиза, організація праці тощо.
Забезпечення умов для соціально-економічного зростання
Податково-бюджетна політика
За підсумками 2018 року приріст доходів місцевих бюджетів (без
урахування міжбюджетних трансфертів) склав 822,2 млн. грн. або 16,2 відсотка.
Фактично за звітний період надійшло 5890,9 млн. грн., з яких до загального
фонду – 5090,1 млн. грн., спеціального фонду – 800,8 млн. гривень.
Виконання затверджених планових показників з урахуванням змін по
доходах місцевих бюджетів склало 101,0 відс. (+58,1 млн. грн.) і забезпечено
всіма зведеними бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних
територіальних громад, крім бюджетів Богородчанського району – 98,0 відс.
(недоотримано – 2,4 млн. грн.), Городенківського району – 98,6 відс. (-1,7 млн.
грн.), Надвірнянського району – 99,0 відс. (-2,2 млн. грн.), Тлумацького району –
79,7 відс. (-9,2 млн. грн.), м. Івано-Франківська – 91,1 відс. (-159,0 млн. грн.), м.
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Коломиї – 98,6 відс. (-4,0 млн. грн.), м. Яремче – 87,5 відс. (-17,3 млн. грн.),
Старобогородчанської ОТГ – 86,8 відс. (-1,1 млн. грн.), Білоберізької ОТГ – 77,5
відс. (-1,0 млн. грн.), Тлумацької ОТГ – 95,9 відс. (-1,6 млн.грн.), Витвицької
ОТГ – 90,2 відс. (-0,6 млн. грн.), Яблунівської ОТГ – 99,0 відс. (0,1 млн. грн.),
Переріслянської ОТГ – 86,0 відс. (-0,9 млн. грн.), Ланчинської ОТГ – 86,6 відс.
(-1,1 млн. грн.).
З державного бюджету за підсумками 11 місяців 2018 року місцеві
бюджети області отримали трансфертів у сумі 11747,2 млн. грн., що більше
проти відповідного періоду минулого року на 12,5 відсотка.
Видатки зведеного бюджету області за січень-листопад 2018 року зросли
на 2209,6 млн. грн. (15,3 відс.) і склали 16,6 млрд. грн., з яких на галузь "Освіта"
спрямовано 5,1 млрд. грн., або 30,7 відс. від загального обсягу, "Охорона
здоров’я" – 2,6 млрд. грн. (15,7 відс.), "Соціальний захист та соціальне
забезпечення" – 5,5 млрд. грн. (33,1 відс.).
Капітальних видатків в цілому по області за 11 місяців 2018 року
проведено в сумі 1662,6 млн. грн., що більше проти відповідного періоду
минулого року на 29,4 відсотка.
За рахунок коштів місцевих бюджетів на проведення капітального та
поточного ремонту доріг області за 11 місяців 2018 року спрямовано 357,5 млн.
грн., що на 60,0 відс. більше до відповідного періоду 2017 року.
Інвестиційна діяльність. У січні-вересні 2018 року підприємствами та
організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5557,3 млн.
грн. капітальних інвестицій, що на 3,9 відс. менше обсягу капітальних інвестицій
за відповідний період попереднього року. Серед регіонів України за обсягом
освоєння капітальних інвестицій область посіла 15 місце, за індексом
капітальних інвестицій – 20 місце. У розрахунку на одну особу населення обсяг
капітальних інвестицій склав 4038,8 гривні.
Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та
інвентар – 31,5 відс., у житлові будівлі – 24,0 відс., нежитлові будівлі – 15,8
відс., інженерні споруди – 13,1 відс. та транспортні засоби – 12,9 відсотка.
Із загального обсягу капітальних інвестицій у розвиток підприємств
промисловості спрямовано 34,9 відс. або 1937,7 млн. грн., при цьому частка
підприємств переробної промисловості склала 27,8 відс., постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5,2 відс., добувної
промисловості та розроблення кар’єрів – 1,5 відс., водопостачання, каналізації,
поводження з відходами – 0,4 відсотка.
Найбільше капітальних інвестицій вкладено у місті Івано-Франківську
(2061,2 млн. грн. або 37,1 відс. – значні обсяги капітальних інвестицій вклало
ТОВ "ІмперовоФудз", зокрема, у закупівлю обладнання для елеваторів). Значні
обсяги освоєні у Тисменицькому (20,2 відс.) і Калуському (7,9 відс.) районах.
Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих
інвестицій (акціонерного капіталу) на 1.10.2018 року (на останню звітну дату)
становив 899,1 млн. дол. США. У січні-вересні 2018 року в економіку області
інвестовано 28,9 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Зменшення на 0,6 відс. сукупного обсягу іноземного капіталу порівняно з
обсягом інвестицій на початок 2018 року відбулося за рахунок вилучення
капіталу (13,3 млн. дол. США) та курсової різниці (21,2 млн. дол. США).
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку
на одну особу населення складає 653,4 дол. США.
Інвестиції надійшли від нерезидентів із 50 країн світу. Пріоритетне місце в
інвестуванні економіки належить країнам Європейського Союзу (92,7 відс.
загального обсягу).
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До 5 основних країн-інвесторів, на які припадає 86,1 відс. загального
обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 469,4 млн. дол., Нідерланди – 203,0
млн. дол., Польща – 39,7 млн. дол., Сербія – 31,5 млн. дол. та Данія – 30,8 млн.
доларів США.
Привабливими для іноземних інвесторів залишаються підприємства
промисловості, куди спрямовано 664,5 млн. дол. США (73,9 відс. до загального
обсягу акціонерного капіталу), з них переробної – 650,3 млн. дол. США
(72,3 відс.), добувної промисловості та розроблення кар’єрів – 8,2 млн. дол.
США (0,9 відс.).
Споживчий ринок. На споживчому ринку області оборот роздрібної
торгівлі у січні-листопаді 2018 року (на останню звітну дату) становив 19,6 млрд.
гривень. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до
січня-листопада попереднього року становив 110,8 відс. (в Україні – 106,2 відс.). За
цим показником область посіла 6 місце серед регіонів України.
В області діє 85 ринків (станом на 01.01.2018 року – остання звітна дата),
з них: 57 (67,1відс.) – змішаного типу, 23 (27,1 відс.) – з продажу
непродовольчих товарів та 5 (5,8 відс.) – продовольчих товарів, на яких
облаштовано 16,8 тис. торгових місць. Одним із найбільших є ринок з продажу
автотранспортних засобів на відкритих площадках на 1067 торгових місць у с.
Угринів Тисменицького району.
Однак, впродовж останніх років відслідковується тенденція щодо зменшення
кількості ринків у зв’язку із відкриттям великих сучасних супермаркетів,
універсамів, торгових центрів та магазинів. Найбільшими із новостворених
підприємств торгівлі є: п’ять супермаркетів "АТБ-маркет" (м. Івано-Франківськ,
загальною торговою площею 3876 кв. метрів), два супермаркети "Торба" (м.
Івано-Франківськ та м. Надвірна, загальною торговою площею 1160 кв. метрів) і
супермаркет ТМ "Рукавичка" (м. Долина, торговою площею 198 кв. метрів) чим
зумовлено і створення нових робочих місць.
За даними райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст
обласного значення, впродовж січня-вересня звітного року в області додатково
відкрито 208 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового
обслуговування населення.
Торговельна діяльність 73 місцевих товаровиробників здійснюється у 287
фірмових магазинах, павільйонах і кіосках, торговою площею 7138,2 кв. метра.
Місцеві виробники широко залучаються до участі у ярмарках, виставкахпродажах, які проводяться в обласному і районних центрах та великих
населених пунктах області.
За 11 місяців 2018 року індекс споживчих цін в області склав 108,7 відс. і є
нижчим від загальнодержавного показника на 0,2 відсотка.
Нижчими від середньоукраїнських є індекси споживчих цін на продукти
харчування та безалкогольні напої, одяг та взуття, транспорт, зв’язок, товари та
послуги. Зафіксовано нижчі за середньоукраїнські роздрібні ціни на 12 із 31
обстежуваних Держстатом соціально важливих продуктів харчування.
Дещо вищими від середньоукраїнських є індекси споживчих цін на житло,
воду, електроенергію, газ та інші види палива, предмети домашнього вжитку,
побутову техніку та поточне утримання житла, охорону здоров’я, відпочинок і
культуру, освіту та ресторани і готелі.
Розвиток підприємництва. Пріоритетними видами економічної
діяльності у сфері підприємництва Прикарпаття є промисловість, торгівля,
сільське господарство, а також активно розвивається туристична галузь.
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На початку 2018 року в області діяло загалом 49,8 тис. суб'єктів
господарювання, з яких 5 великі підприємства. 99,9 відс. суб'єктів
господарювання належали до категорії малих (7,3 тисяч або 14,7 відс.), середніх
(292 або 0,6 відс.) підприємств та зареєстровані як фізичні особи-підприємці
(42,2 тис. або 84,7 відс.).
Суб’єктами малого підприємництва реалізовано продукції (товарів,
послуг) на суму 37,8 млрд. грн., внесок малого бізнесу у загальний обсяг
реалізації суб’єктів господарювання області склав 39,5 відсотка.
За даними головного управління ДФС в області у січні-жовтні 2018 року
до місцевих бюджетів Прикарпаття від суб’єктів господарювання надійшло 489,1
млн. грн. єдиного податку, що на 102,2 млн. грн. більше, ніж за аналогічний
період 2017 року.
В області функціонує 24 ЦНАПи (у тому числі у Печеніжинській,
Верхнянській і Старобогородчанській об'єднаних територіальних громадах та с.
Поляниця Яремчанської міської ради). Для створення зручностей для суб’єктів
звернень додатково працюють 3 територіальні підрозділи ЦНАПів у м. ІваноФранківську. Кількість наданих адміністративних послуг через ЦНАПи на кінець
2018 року склала майже 440,9 тисяч, що на 9,6 відс. більше ніж у 2017 році.
У ЦНАПах міст Івано-Франківська, Калуша та ЦНАПі Надвірнянської
райдержадміністрації забезпечено надання адміністративних послуг з видачі
паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за
кордон. Крім того, Бурштинською та Коломийською міською радою проведено
тендер і закуплено спеціалізоване обладнання для облаштування одного
робочого місця з метою забезпечення надання вищезазначених послуг.
Адміністратори ЦНАПів Калуської та Надвірнянської райдержадміністрацій
отримали доступ до Державного земельного кадастру, що забезпечить
пришвидшення термінів надання таких послуг.
Розвиток туристичної галузі. У 2018 році (за попередніми даними)
область відвідало 2,2 млн. туристів, туристичний збір становив 3,7 млн. грн., що
на 23,3 відс. більше обсягів 2017 року.
На цей час в області функціонують понад 500 туристично-рекреаційних
закладів на 20 тис. місць; послуги розміщення надають близько 800 садиб
сільського зеленого туризму; зареєстровано понад 200 суб'єктів туристичної
діяльності, з них 36 мають туроператорську ліцензію. Працює 8 центрів
туристичної інформації.
Завершено облаштування рекреаційної зони в селищі Печеніжин,
екологічної стежки "с. Незвисько – водоспад "Дівочі сльози" (Городенківський та
Тлумацький
райони),
еколого-пізнавального
туристичного
маршруту
"Цісаревича Рудольфа" на території Верховинського національного природного
парку, водоспаду Гуркало на території Витвицької об’єднаної територіальної
громади та криївки біля с. Грабівка Калуського району.
Спрямовано цільові субвенції Рожнятівському районному бюджету для
відновлення вузькоколійної залізниці від селища Брошнів-Осада до с. Осмолода
Рожнятівського району (50,0 тис. грн.), Верховинському районному бюджету для
облаштування візит-центру в с. Ільці (60,0 тис. грн.), Косівському районному
бюджету для співфінансування проекту "Світ Карпатських розет – заходи із
збереження унікальності культури Карпат" (100,0 тис. грн.) і облаштування
Косівського туристично-інформаційного центру (15,0 тис. грн.).
Виготовлено та встановлено 12 туристично-інформаційних стендів, 2
інформаційно-вказівні знаки у напрямку Центру спадщини Вигодської
вузькоколійки та Церкви Різдва Пресвятої Богородиці у с. Нижній Вербіж
Коломийського району.
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Видано буклет "Івано-Франківщина фестивальна", гастрономічний
путівник "Автентичні смаки Івано-Франківщини", виготовлено презентаційні
банери.
Реалізовано проект "Унікальні села України. Крилос". На порталі
внутрішнього туризму Igotoua – Туристичний гід Україною розміщено матеріали
про туристичний потенціал с. Крилос і околиць. Розпочато зйомки тематичних
програм та відеоролика про гастрономічний (кулінарний) туризм.
Організовано VIІ-й сезон щонедільних безкоштовних екскурсій в ІваноФранківську. Впродовж травня-вересня 2018 року проведено 19 тематичних
екскурсій, участь у яких взяло понад 530 осіб.
Спільно з суб’єктами туристичної діяльності туристичний потенціал
області представлено на 24-й Міжнародній туристичній виставці UITT: "Україна Подорожі та Туризм" (м. Київ), 23-й міжнародній спеціалізованій виставці
"Туризм. Дозвілля. Готелі" (м. Кишинів), Х Міжнародному туристичному форумі
"Харків: партнерство в туризмі" (м. Харків), "WEST TOURISM FORUM 2018" (м.
Луцьк), 25-му Міжнародному туристичному салоні "Україна" (м. Київ), ХІХ-ій
Міжнародній виставці-ярмарку "ТурЕКСПО" (м. Львів), Міжнародній туристичній
виставці TT Warsaw (м. Варшава, Республіка Польща).
Проведено туристичні презентації в рамках ІІІ Міжнародного фестивалю
мистецтв країн Карпатського регіону "Карпатський ПРОСТІР", туристичний
бізнес-форум спільно з Клубом ділових людей, ознайомлювальний тур для
канадських туроператорів.
Зовнішньоекономічна діяльність. У січні-жовтні 2018 року (на останню
звітну дату) обсяги експорту й імпорту товарів області збільшились відповідно
на 47,7 і 42,8 відс. у порівнянні з обсягами відповідного періоду 2017 року та
склали 761,7 і 702,5 млн. дол. США. Сальдо в балансі зовнішньої торгівлі
області позитивне та склало 59,2 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття
експортом імпорту становив 1,08 (у січні-жовтні 2017 року – 1,05).
За географічним розподілом обсягів експорту товарів області найбільша
питома вага припадає на країни Європи – 65,0 відс. від їх загального обсягу.
Обсяги відвантажень області до зазначеного угрупування збільшились на 47,6
відс. порівняно із січнем-жовтнем 2017 року. До країн Європи – провідних
партнерів області в експорті належать: Румунія – 12,5 відс. від загального
обсягу експорту товарів області (-5,7 відс.), Словаччина – 10,5 відс. (збільшення
у 5 разів), Польща – 7,9 відс. (+31,9 відс.), Чехія – 6,1 відс. (+65,7 відс.), Італія –
5,9 відс. (збільшення у 2,3 раза), Латвія – 3,9 відс. (збільшення у 3,3 раза).
До країн Азії експортовано 22,4 відс. всіх товарів області (збільшення
обсягів у 2,1 раза), зокрема, до Індії – 10,3 відс. (збільшення у 18,9 раза) та
Туреччини – 6,5 відс. (збільшення на 41,5 відс.).
Частка країн СНД в загальному обсязі експорту товарів області склала
12,4 відс.. Серед зазначених країн вагомими за обсягами є: Республіка
Білорусь – 5,1 відс. від загального обсягу експорту товарів області (+98,7 відс.).
Експорт товарів області до країн Африки становив 0,5 відс. від загального
обсягу та зменшився на 70,7 відсотка.
В імпортних операціях області провідні місця за обсягами посідають:
країни СНД – 47,4 відс. від загального обсягу імпорту товарів області
(збільшення у 2,8 раза порівняно з січнем-жовтнем 2017 року); країни Європи –
42,3відс. (-4,8 відс.), зокрема, Німеччина – 11,7 відс. (-3,7 відс.), Польща – 5,7
відс. (-16,1 відс.), Румунія – 4,7відс. (-15,0 відс.), Болгарія (3,1 відс., збільшення
у 10,5 раза), Італія – 3,0 відс. (-7,4 відс.); Азії – 8,1 відс. (+13,1 відс.), зокрема,
Китай – 5,3 відс. (+39,4 відс.); Америки – 1,9 відс. (+58,0 відс.), зокрема, США –
1,1 відс. (+58,0 відс.), Мексики – 0,7 відс. (+46,3 відс.).
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Розвиток міжнародного співробітництва
У 2018 році в області реалізовується 22 проекти міжнародної технічної
допомоги у сферах: малого та середнього підприємництва; розвитку
інвестиційного потенціалу; туристичної галузі; правосуддя; охорони здоров`я;
органічного виробництва; вирішення екологічних проблем; модернізації
теплопостачання; підвищення енергоефективності; запобігання природних і
спричинених людиною катастроф.
Івано-Франківська область бере участь у 3 спільних операційних
програмах прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства
2014-2020 (далі – ППС ЄІС).
У рамках ППС ЄІС "Польща-Білорусь-Україна 2014-2020" одним із 17
переможців конкурсу за пріоритетом "Спадщина" став проект "Світ Карпатських
розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат". Розмір гранту ЄС
складає майже 1,4 млн. євро. Проект має на меті збереження історикокультурної спадщини, традицій, звичаїв, обрядів, ремесел, музики, архітектури
Карпатського регіону, а також відновлення комунальної інфраструктури для
створення Центру карпатської культури, що увійде до структури польськоукраїнської мережі інституцій із збереження, розвитку та промоції історикокультурної спадщини Карпат.
У рамках цієї ж Програми Головне Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій в області виступає партнером у проекті "Спільний
захист людей та навколишнього середовища шляхом створення українськопольської системи попередження та реагування на катастрофи в Карпатському
Єврорегіоні". Мета проекту – підвищення рівня безпеки в карпатському регіоні
шляхом зміцнення спроможності регіональних служб пожежної охорони та
надзвичайних ситуацій, скорочення часу реагування на катастрофи в гірських
місцевостях. Розмір гранту ЄС складає 1,3 млн. євро.
У рамках ППС ЄІС "Румунія – Україна 2014-2020" продовжується
підготовка до реалізації великомасштабних інфраструктурних проектів
"Поліпшення безпеки населення та рівня безпеки в прикордонній зоні шляхом
підвищення спільної підготовки та співробітництва у сфері ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій" та "Регіональне співробітництво щодо запобігання та
боротьби з транскордонною злочинністю між Румунією і Україною".
У рамках ППС ЄІС "Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020" з
метою ефективної реалізації Програми та розширення можливостей участі
аплікантів Івано-Франківського регіону в області відкрито Представницький офіс
Спільного технічного секретаріату Програми.
З метою надання інформаційної підтримки потенційним аплікантам
області у розробці якісних проектних пропозицій, підвищення рівня обізнаності
щодо відносин між Україною та ЄС за сприяння облдержадміністрації
проводяться навчальні тренінги, семінари, "круглі столи", зокрема:
інформаційна та навчальна сесії в рамках ППС "Україна-Румунія 2014-2020",
засідання "круглого столу" під назвою "Асоціація Україна-ЄС: що далі?", зустріч
з делегацією Представництва Європейського Союзу в Україні на тему
"Європейські програми для України та можливості співпраці з Представництвом
ЄС", інформаційний семінар "Методологія розробки транскордонних проектів",
зустріч представників ЗМІ області з командою проекту "Точне відображення
Угоди про асоціацію Україна-ЄС в українських медіа".
Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека
Проводилась робота щодо запобігання виникненню екологічної
катастрофи на території Калуського гірничопромислового району. На
проведення обстеження полігону токсичних відходів та Домбровського кар’єру
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Калуському міському бюджету виділено кошти з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища у сумі 2,7 млн. грн., профінансовано
майже 2,2 млн. гривень.
На проектування, будівництво і реконструкцію комунальних очисних
споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах області у 2018 році з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачене
фінансування на суму 54,8 млн. грн., з яких профінансовано 51,8 млн. грн. на:
будівництво очисних споруд в м. Галич, селищі Обертин Тлумацького району, с.
Дуба Рожнятівського району та с. Коршів Коломийського району; реконструкцію
очисних споруд в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району; будівництво
каналізаційних мереж та споруд на них у селищах Обертин Тлумацького району
та Лисець Тисменицького району, селах Брошнів і Нижній Струтинь
Рожнятівського району; будівництво каналізаційного колектора в селищі Лисець
Тисменицького району; реконструкцію каналізаційних мереж та каналізаційних
колекторів у м. Надвірній, селищі Обертин Тлумацького району та с. Копанки
Калуського району; будівництво роздільних каналізаційних мереж на вулицях
області; будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод та зовнішніх
мереж каналізації у закладах освіти, охорони здоров’я, соцполітики та будинках
культури області.
У 2018 році з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і
побутових відходів передбачено 24,1 млн. грн., з яких профінансовано 23,5 млн.
гривень на: придбання 12 одиниць спецтехніки для населених пунктів області,
на придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів для 22
адміністративно-територіальних одиниць області, продовжено роботи з
розширення та реконструкції споруд для складування побутових та
сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ в м. Снятині та на території
Котиківської сільської ради в урочищі "Деренівка" Городенківського району,
виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво полігону ТПВ
із влаштуванням сміттєсортувальної лінії в урочищі "Сміттєзвалище" в селищі
Брошнів-Осада Рожнятівського району, придбання сортувального комплексу
(лінії) для сортування ТПВ на території Яремчанської міської ради.
З метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря шляхом будівництва електрофільтрів на енергоблоках ВП "Бурштинська
ТЕС" ПАТ ДТЕК "Західенерго" проводились заходи: з реконструкції та технічного
переоснащення електрофільтрів енергоблок № 10; капітальний ремонт
електрофільтрів енергоблоків № 4, 12; середній ремонт електрофільтрів
енергоблоків № 6 та № 11; поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 112; ремонт газоходів, мікроборовів та боровів блоків № 1-12; випробовування
золовловлюючих установок силосного складу сухої золи, аспіраційних
установок та інше. ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" у 2018 році
профінансовано більше 60,0 млн. грн. власних коштів на заходи від
впровадження яких очікується зменшення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря.
Для забезпечення захисту від шкідливої дії води шляхом будівництва
захисних дамб, берегоукріплень, регулюванням гідрологічного режиму річок у
2018 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
передбачені видатки на суму 59,2 млн. грн., з яких профінансовано 55,3 млн.
гривень.
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2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери області
До чинників, що гальмують соціально-економічний розвиток області,
належать:
- неналежний стан автомобільних доріг загального користування
місцевого значення та доріг комунальної власності;
- недостатнє фінансування робіт із пошуково-розвідувального та
експлуатаційного буріння нафтогазових свердловин, використання фізично та
морально застарілого обладнання та технологій при розвідці та розробці
родовищ нафти і газу;
- висока енергоємність об’єктів бюджетної сфери та житлового
сектору;
- неналежний стан об’єктів соціальної сфери;
- висока плинність та незабезпеченість кваліфікованими кадрами
робітничих спеціальностей в промисловості області;
- низький рівень участі промислових підприємств у виставковоярмаркових заходах регіонального, державного та міждержавного рівнів;
- невирішене питання щодо підвищення ставки ввізного мита на полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами, до гранично допустимого СОТ
рівня (6,5 відс.) для забезпечення вітчизняного ринку продукцією українського
виробництва, створення належних умов для конкуренції вітчизняних хімічних
підприємств з аналогічними іноземними виробниками;
- відсутність потужностей для сортування та переробки твердих
побутових відходів;
- незабезпеченість якісною питною водою окремих населених пунктів
області;
- наявність заборгованості з виплати заробітної плати (на 1 грудня
2018 року залишалися невиплаченими майже 32,3 млн. грн. заборгованої
заробітної плати;
- наявність у платників області заборгованості до бюджету Пенсійного
фонду України зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування та відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій,
загалом станом на 01.01.2019 року заборгованість склала 284,7 млн. грн.;
- наявність податкового боргу за податковими зобов’язаннями до
зведеного бюджету (за оперативними даними станом на 01.01.2019 року
становить 3232,3 млн. грн. боргу);
- низька густота лісових доріг (у 6-7 разів нижча від оптимальної), що
лімітує ефективне використання лісових ресурсів, стримує розвиток
рекреаційного використання лісових територій;
- всихання ялинових насаджень в лісах Карпат, які набули масштабів
стихійного лиха;
- просідання земної поверхні над гірничими виробітками рудників
"Калуш", "Голинь" і "Новоголинь" загальним обсягом порожнин 18,2 млн. куб.
метрів;
- засолення підземних водних горизонтів від об’єктів, наявних на
території Калуського гірничопромислового регіону, а саме: Домбровський кар’єр,
хвостосховища №1 та №2, солевідвали №1 та №4 загальною площею понад
500,0 га, на яких розміщені 40 млн. куб. метрів солевмісних порід, а також
понад 20,0 млн. куб. метрів розсолів;
- вплив залишкового забруднення полігону токсичних відходів
гексахлорбензолу ТОВ "Оріана-Галев" на довкілля;
- недостатнє фінансування робіт щодо проведення інвентаризації
земель несільськогосподарського призначення в межах та за межами населених
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пунктів, а також щодо проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель
області;
- диспропорції соціально-економічного розвитку окремих територій, у
тому числі - гірських населених пунктів.
Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей
економіки регіону та територій, створення робочих місць, зростання добробуту
та комфортного життя населення області та є важливими для вирішення у 2019
році.
II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2019 РІК
Цілі та завдання програми соціально-економічного та культурного
розвитку області на 2019 рік спрямовані на реалізацію визначених Стратегією
розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року пріоритетних
стратегічних напрямків та створення умов для забезпечення:
Стійкого розвитку економіки шляхом:
– стимулювання залучення інвестицій, в тому числі:
- підготовка інвестиційних продуктів;
- формування позитивного інвестиційного іміджу регіону;
- підвищення якості інвестиційного супроводу;
– стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, в тому числі:
- розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;
- зміцнення інноваційного потенціалу виробників;
- підтримка конкурентоспроможності МСБ;
– забезпечення енергоефективності, зокрема:
- підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами;
- підтримка альтернативної енергетики;
– удосконалення управління регіональним розвитком, в тому числі:
- формування ефективної системи управління регіоном;
- покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення
проблем;
- покращення інструментів просторового планування;
- підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій
водопровідно-каналізаційного господарства;
– забезпечення екологічної безпеки регіону, зокрема:
- запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних екологічних ситуацій;
- зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житловокомунальних об’єктів;
- розвиток екомережі та збереження біорізноманіття;
- збереження навколишнього природного середовища.
Розвитку туристично-рекреаційної сфери шляхом:
– підвищення туристично-рекреаційного потенціалу, зокрема:
- створення нових та підтримка наявних туристичних продуктів;
- розвиток курортно-рекреаційних територій;
- розвиток спортивно-туристичної інфраструктури;
- розвиток екологічних видів туризму, у тому числі сільського, зеленого
туризму;
– маркетингу туристичного потенціалу, в тому числі:
- просування і реклама місцевих туристичних продуктів;
- підтримка регіонального туристичного маркетингу.
Розвитку сільських територій шляхом:
– збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції, в
тому числі:
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- технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних
нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
- розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів
харчування;
- покращення доступу агровиробників до ринків збуту;
– розвитку сільських територій та периферії навколо малих міст,
зокрема:
- розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі;
- підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу на сільських територіях;
- удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській
місцевості;
- сприяння самозайнятості у селах, передусім – у гірській місцевості;
- розвиток системи первинної медицини сільських територій, зокрема,
створення лікарських амбулаторій в населених пунктах області;
- забезпечення якісною питною водою сільських населених пунктів, що
мають найгостріші проблеми водопостачання.
Розвитку людського капіталу шляхом:
– підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці,
зокрема:
- вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку
праці;
- покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому
числі – розвиток системи освіти впродовж життя;
– підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю, в
тому числі:
- розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді;
- створення дієвих механізмів мобілізації жителів краю до вирішення
місцевих проблем;
- підвищення екологічної культури населення;
- забезпечення гострих потреб охорони здоров’я та формування
здорового способу життя;
- збереження регіональних традицій та розвитку української культури;
- підвищення творчого потенціалу жителів краю.
ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОБЛАСТІ У
2019 РОЦІ
1. Розвиток реального сектору економіки
1.1. Промисловий комплекс
Головні цілі на 2019 рік:
Основний акцент регіональної промислової політики у 2019 році
спрямований на створення сприятливого середовища для розвитку
промислового комплексу, який базується на залученні інвестицій,
диверсифікації, підвищенні продуктивності праці, модернізації виробництв на
основі застосування безвідходних, енергозберігаючих технологій, експорті
конкурентоспроможної продукції і є одним із засобів розв’язання соціальноекономічних проблем за рахунок збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів
та зайнятості населення.
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Основні заходи та завдання на 2019 рік:
реалізація інвестиційного проекту з виробництва електрокабельної
продукції для різних галузей промисловості за участю німецького холдингу
"Leoni AG" зі створенням 500 додаткових робочих місць на другій черзі заводу;
ТОВ "Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ", виконавчий комітет Коломийської
міської ради, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції,
туризму та інвестицій облдержадміністрації, департамент економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
розширення машинобудівними підприємствами виробництва
електрокабельної продукції для автомобілів іноземних марок;
ДП ВО "Карпати", ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед", виконавчий
комітет Івано-Франківської
міської ради, департамент економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної
адміністрації
збільшення обсягів виробництва хімічної продукції на основі
поглибленої переробки сировини, модернізації та впровадження нових
технологічних процесів;
ТОВ "Карпатнафтохім", ТОВ "Калуський трубний завод", виконавчий
комітет Калуської міської ради, департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
введення в дію нових потужностей з виробництва дитячих іграшок;
ТОВ "Інтелком", виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради,
департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації
нарощення випуску деревообробної продукції за рахунок
модернізації виробництва та освоєння нових видів продукції;
ТОВ "Уніплит", ТОВ "Насвуд-Укр", ТОВ "Мілвуд", інші підприємства,
департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації
збільшення обсягів промислового виробництва товарів легкої
промисловості за рахунок освоєння нових видів продукції та розширення
асортименту одягу;
ПрАТ "Івано-Франківське ВТШП "Галичина", інші підприємства,
департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
обласної державної адміністрації
Очікувані результати у 2019 році:
- збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 3,0 відсотки.
1.2. Паливно-енергетичний комплекс
Головні цілі на 2019 рік:
Забезпечення стабільного функціонування енергетичної системи шляхом
покращення технічного стану енергогенеруючих станцій; забезпечення надійної
та безаварійної роботи електричних і газових мереж для якісного постачання
енергоресурсів споживачам області; забезпечення розвитку нафтогазової галузі
шляхом нарощення ресурсної бази вуглеводнів за рахунок нових перспективних
ділянок надр та збільшення обсягів видобування нафти і газу з родовищ, що
розробляються.
Основні заходи та завдання на 2019 рік:
- забезпечення надійної та стабільної роботи енергогенеруючих станцій,
покращення їх технічного стану та зменшення шкідливого впливу на довкілля:
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- капітальний, середній та поточні ремонти енергоблоків відповідно до
затверджених графіків Бурштинської теплоелектростанції;
- будівництво та розширення золовідвалів на Бурштинській теплоелектростанції;
Відокремлений підрозділ "Бурштинська теплоелектростанція" публічного
акціонерного товариства "ДТЕК "Західенерго", департамент економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
- капітальний, поточні ремонти котлів та турбогенераторів відповідно до
затверджених графіків Калуської теплоелектроцентралі;
Державне
підприємство
"Калуська
теплоелектроцентраль - нова",
департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
обласної державної адміністрації
- підвищення надійності, якості та безпеки електропостачання і
газопостачання споживачам області шляхом реконструкції підстанцій 330 кВ
"Івано-Франківськ", "Богородчани", "Калуш";
Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго",
департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
обласної державної адміністрації
- модернізація та оновлення мереж 0,4-110 кВ. Планується перебудувати
(в основному у гірських районах) 298,18 км ПЛ-0,4кВ з використанням
самонесучих ізольованих проводів. Також заплановане технічне переоснащення
з розукрупненням 64,06 км ПЛ-10 кВ;
- для підвищення надійності роботи міських мереж передбачається
прокладання 30,02 км кабельних мереж 0,4-10кВ в містах Івано-Франківську,
Коломиї та Яремче;
- провести заміну силових трансформаторів в кількості – 150 шт.;
- розпочати реконструкцію ПС 110кВ Косів, Богородчани та ПС 35 кВ
Пасічна;
АТ "Прикарпаттяобленерго", департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
- капітальний ремонт магістрального газопроводу "Пасічна − Долина" (на
ділянці км 3,5 – км 7,0) з винесення окремої ділянки траси газопроводу із зсувної
дільниці в гірській місцевості в районі с. Битків Надвірнянського району,
реконструкція газорозподільних станцій "Угринів", "Старий Лисець", "Стримба";
Філія
УМГ "Прикарпаттрансгаз"
АТ "Укртрансгаз",
департамент
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
- реконструкція та капітальний ремонт газопроводів високого, середнього
та низького тиску, будівель газорегуляторних пунктів, шафових регуляторних
пунктів газу, установок електрохімічного захисту;
ПАТ
"Івано-Франківськгаз",
ПАТ
"Тисменицягаз",
департамент
економічного
розвитку,
промисловості
та
інфраструктури
облдержадміністрації
- нарощення ресурсної бази вуглеводнів, збільшення обсягів видобутку
нафти і газу;
Геологорозвідувальні та нафтогазовидобувні підприємства, департамент
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної
державної адміністрації
- проведення
геологічного
вивчення
перспективних
ділянок
нафтогазоносних надр, виконання робіт з дорозвідки надр біля відпрацьованих
родовищ, здійснення пошуково-розвідувального буріння глибоких свердловин (в
інтервалі від 4000 до 6500 м), у тому числі за рахунок залучення інвестицій;

33
Геологорозвідувальні та нафтогазовидобувні підприємства, департамент
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
- проведення експлуатаційного буріння, введення в дію нових
свердловин, оптимізація технологічних режимів роботи свердловин та
відновлення з подальшим пуском бездіючого аварійного фонду свердловин,
застосування прогресивних технологій для інтенсифікації видобутку
вуглеводнів, зокрема, за рахунок спільної діяльності між власниками
спеціальних дозволів на користування надрами та інвесторами.
Нафтогазовидобувні підприємства, департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
Очікувані результати у 2019 році:
зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах
електроенергетики на 1,0 відс.;
зменшення кількості випадків витоків газу та аварійних ситуацій у
газорозподільній системі на 0,5 відс.;
- збільшення обсягів видобування нафти на території області на 5,0 відс.,
газу – на 4,0 відсотки.
1.3. Енергоефективність та енергозбереження
Головні цілі та пріоритети розвитку галузі на 2019 рік:
Скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних
ресурсів в бюджетних установах за рахунок ефективного використання
енергоносіїв, залучення альтернативних джерел енергії, зменшення
енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;
формування світогляду населення щодо ефективного використання
енергоресурсів за рахунок посилення регуляторних та інформаційно-освітніх
функцій обласних та місцевих органів влади. Модернізація існуючого
теплогенеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція
малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому
обладнанні, впровадження новітніх технологій (когенераційних установок,
теплових насосів, індивідуальних теплових пунктів), введення в енергобаланс
місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних
схем і технічних рішень на пілотних об’єктах, термореновація будівель та
споруд.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- реалізація заходів:
- цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на
2016-2020 роки;
- програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області
на 2019-2020 роки;
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі
комітети міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні
громади
- переведення паливних господарств на використання альтернативних
видів палива;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, об'єднані територіальні громади, департаменти будівництва,
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житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури,
економічного
розвитку,
промисловості
та
інфраструктури
облдержадміністрації
- запровадження автономних систем електроопалення і водопідігріву
акумуляційного типу у закладах бюджетної сфери;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, об'єднані територіальні громади, департамент економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
- модернізація систем освітлення об’єктів соціальної сфери із заміною
джерел освітлення на більш енергоефективні (світлодіодні джерела),
впровадження системи підтримки сталої освітленості в залежності від рівня
природної освітленості, автоматичних вимикачів освітлення в приміщеннях із
періодичним перебуванням людей та встановлення сонячних батарей із
акумуляцією електроенергії;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, об'єднані територіальні громади, департаменти будівництва,
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури,
економічного
розвитку,
промисловості
та
інфраструктури
облдержадміністрації
- створення дієвої системи регіонального управління у сфері
енергоефективності;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, об'єднані територіальні громади, департамент економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
- стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів
шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок/суми за залученими в
кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються фізичним особам,
об’єднаним співвласникам багатоквартирних будинків та житлово-будівельним
кооперативам;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, об'єднані територіальні громади, департаменти економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури, будівництва, житловокомунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації
- впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних
установах області.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, об'єднані територіальні громади, департаменти економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури, будівництва, житловокомунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації
Очікувані результати у 2019 році:
- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та
збільшення використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), за умови
безумовного дотримання екологічних норм та стандартів;
- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням
через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
- сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і
реконструкції, забезпечення умов щодо виявлення і залучення вітчизняних та
іноземних інвестицій.
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1.4. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини. Лісове господарство
Агропромисловий комплекс
Головні цілі на 2019 рік:
Створення сприятливих умов для комплексного розв`язання соціальних
проблем села та розвитку сільських територій, зростання доходів сільського
населення, створення високоефективного конкурентоспроможного аграрного
сектору, забезпечення продовольчої безпеки регіону.
Основні завдання та заходи:
- реалізація заходів Комплексної програми розвитку агропромислового
комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки;
Департамент
агропромислового
розвитку
обласної
державної
адміністрації
- виробництво продукції рослинництва і тваринництва до рівня, який
забезпечить мінімальні норми її споживання населенням регіону;
- виробництво насіння високоврожайних сортів і гібридів місцевими
насінгоспами, своєчасне сортооновлення та сортозаміна;
- застосування
інтенсивних
та
ресурсозберігаючих
технологій
вирощування сільськогосподарських культур;
- призупинення спаду чисельності поголів’я худоби і птиці та
забезпечення його поступового нарощування;
- підвищення продуктивності худоби і птиці на основі зміцнення кормової
бази та поліпшення якісного складу поголів’я;
- зберігання і нарощування чисельності породного генофонду поголів’я
свиней та використання нових високопродуктивних спеціалізованих порід, типів і
ліній;
- реконструкція існуючих та створення нових виробничих потужностей;
- більш
повне
охоплення
селекційно-племінною
роботою
сільськогосподарських тварин особистих селянських та фермерських
господарств;
- підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту
продукції власного виробництва;
- поліпшення інвестиційного клімату, сприяння залученню інвестицій
міжнародних фінансових установ та країн – стратегічних партнерів України для
реалізації проектів в агропромисловому комплексі;
- залучення інвестицій у підприємства харчової і переробної
промисловості для впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих
технологій;
- проведення виставково-ярмаркової діяльності для підвищення
конкурентоспроможності
та
виходу
продукції
сільськогосподарських
товаровиробників області на зовнішні ринки збуту продукції;
- надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань роботи в
ринкових умовах, господарювання в умовах обмежених ресурсів, технологічних,
економічних та правових питань.
Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, рад обєднаних територіальних громад
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Земельні відносини
Головні цілі на 2019 рік:
Інвентаризація
земель
населених
пунктів
та
земель
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів,
систематизація та упорядкування кадастрової інформації, встановлення і зміна
меж адміністративно-територіальних утворень та винесення їх в натуру (на
місцевість).
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
Виконання заходів та їх фінансове забезпечення відповідно до
регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних
відносин в Івано-Франківській області до 2020 року;
Головне управління Держгеокадастру в області, райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст обласного значення
Лісове господарство
Головні цілі на 2019 рік:
Збереження цілісності лісових масивів як середовищ існування рідкісних і
цінних видів рослин і тварин; здійснення лісівничих заходів, направлених на
відтворення корінних лісових та рослинних угруповань високої якості з
попереднім проведенням дослідних робіт; максимальне використання
технологій, що сприяють збереженню і відновленню біологічного різноманіття
при здійсненні лісничих заходів; підтримка
складу і вікової структури
деревостанів з метою забезпечення збереження існуючих в них популяцій
видів; організація і здійснення системи заходів протистихійних явищ.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- реалізація заходів обласної цільової програми розвитку лісового та
мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки;
- проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання
знищенню чи пошкодженню природних комплексів, територій та об’єктів
природно-заповідного фонду (в частині встановлення на місцевості (в натурі)
меж територій та об’єктів);
- збільшення внеску лісового сектора в економіку області;
- покращення стану і густоти лісових доріг, розвиток лісової
інфраструктури для потреб лісового господарства, рекреації та туризму;
- застосування економічних підходів у лісокористуванні;
- завершення сертифікації лісів з метою оцінювання відповідності
системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам
щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.
Обласне управління лісового та мисливського господарства
Очікувані результати у 2019 році:
- зростання обсягів виробництва валової продукції сільського
господарства на 0,3 відс., у тому числі: рослинництва – на 0,5 відс.,
тваринництва – на 0,1 відс.;
- забезпечення валового збору зерна до 804,0 тис. тонн, цукрових
буряків – до 65,7 тис. тонн, картоплі – до 1009,8 тис. тонн та овочів – до 177,8
тис. тонн;
- забезпечення виробництва м'яса до 130,4 тис. тонн, молока – до 441,5
тис. тонн, яєць – до 428,5 млн. штук;
- зростання виробництва продукції харчової промисловості на 0,5 відс.;
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- проведення інвентаризації земель населених пунктів та земель
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;
- отримання достовірної інформації для здійснення справляння плати за
земельні ділянки;
- встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж,
розмірів, правового статусу;
- обсяг чистого доходу від реалізації продукції лісового господарства (без
ПДВ) на суму 830,0 млн. гривень;
- забезпечення заготівлі деревини в обсязі майже 900 тис. куб. метрів;
- проведення лісорозведення та лісовідновлення на площі 2000 га.
1.5. Дорожнє господарство, транспорт і зв’язок
Дорожнє господарство
Головні цілі на 2019 рік:
Розбудова і модернізація транспортної інфраструктури, поліпшення
транспортно-експлуатаційного
стану
автомобільних
доріг
загального
користування державного значення
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- будівництво:
- автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10
Стрий – Мамалига на ділянці км 19+376 – км 27+292 (обхід м. Болехова);
- мостового переходу на км 77+397 автомобільної дороги державного
значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський;
- мостового переходу через р. Дністер на км 9+442 автомобільної дороги
загального користування державного значення Т-09-10 Бурштин – Калуш в с. Сівка
Войнилівська Калуського району;
- капітальний ремонт мостового переходу на км 82+881 автомобільної
дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий – Мамалига в с.
Боднарів Калуського району;
- поточний середній ремонт: продовження робіт з поточного середнього
ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення:
Н-09 Мукачеве – Львів, Н-10 Стрий – Мамалига, Р-24 Татарів – Кам’янецьПодільський, Р-21 Долина – Хуст;
- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних
доріг загального користування державного значення області (ремонт земляного
полотна, дорожнього одягу та покриття, штучних споруд, нанесення розмітки,
озеленення, прибирання, зимове утримання, інженерно-технічне забезпечення
тощо);
Служба автомобільних доріг в області, департамент будівництва,
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури
облдержадміністрації
- забезпечення виконання заходів регіональної програми будівництва,
реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури
Івано-Франківської області до 2020 року.
Департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації,
Служба
автомобільних доріг в області
Очікувані результати у 2019 році:
- зменшення щорічних втрат внутрішнього валового продукту внаслідок
незадовільного стану автомобільних доріг;
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поліпшення
транспортно-експлуатаційного
стану
існуючих
автомобільних доріг і приведення його у відповідність з вимогами нормативних
документів, створення належної інфраструктури;
- підвищення безпеки руху;
- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
- створення нових робочих місць у дорожній і суміжних галузях;
- забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування
відповідно до темпів автомобілізації країни;
- підвищення рівня конкурентоспроможності області;
- підвищення соціально-економічного розвитку області, рівня її
інноваційної, інвестиційної привабливості та спроможності.
Транспорт і зв’язок
Головні цілі на 2019 рік:
Сприяння більш повному, безпечному, якісному задоволенню потреб
населення та економіки області у послугах транспорту, зв’язку та інформації
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- реалізація заходів обласної програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху в Івано-Франківській області на 2018-2020 роки
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення, рад обєднаних територіальних громад
- оптимізація мережі автобусних маршрутів загального користування
шляхом пріоритетного запровадження соціально значимих приміських
маршрутів, які сполучають сільські населені пункти з райцентрами;
Райдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості
та інфраструктури облдержадміністрації
- затвердження реєстру внутрішньообласних автобусних маршрутів
загального користування;
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації, райдержадміністрації
- підвищення рівня транспортного обслуговування населення:
- придбання тролейбусів та автобусів великої вмістимості вітчизняного
виробництва, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими
можливостями, а також будівництво нових тролейбусних ліній;
Виконавчий
комітет
Івано-Франківської
міської
ради,
ДКП
"Електроавтотранс"
- оновлення рухомого складу для обслуговування регулярних приміських
та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального
користування;
Автотранспортні підприємства області, департамент економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної
адміністрації, райдержадміністрації
- запровадження додаткового регулярного пасажирського залізничного
сполучення;
ПАТ "Укрзалізниця", департамент економічного розвитку, промисловості
та інфраструктури облдержадміністрації
- розширення географії авіасполучення з міжнародного аеропорту "ІваноФранківськ";
Філія "Міжнародний аеропорт "Івано-Франківськ" ТзОВ "Скорзонера"
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- розширення площі покриття території населених пунктів області зв’язком
третього покоління 4G
Оператори мобільного зв’язку, департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
Очікувані результати у 2019 році:
- оновлення рухомого складу пасажирського автотранспорту на 10 відс. та
пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями на 15
відсотків;
- зростання обсягів перевезень вантажів всіма видами транспорту на 10,0
відс.;
- зростання обсягів перевезень пасажирів всіма видами транспорту на 5,6
відсотка.
1.6. Будівельна діяльність
Розвиток будівельної галузі, житлове будівництво
Головні цілі на 2019 рік:
Сприяння розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів області
шляхом підвищення ефективності капітальних вкладень та нарощення обсягів
будівельних робіт.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- виконання діючих в області програм будівництва із залученням різних
джерел фінансування, зокрема:
- регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації
об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до
2020 року;
- регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового
будівництва в області на 2018-2022 роки;
- регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення "Власний дім" на 2016-2020 роки;
- забезпечення потреб капітального будівництва та населення області
будівельними матеріалами;
- сприяння акумулюванню коштів бюджетів усіх рівнів та їх спрямування
на завершення будівництва соціально важливих об’єктів загальнообласного і
місцевого значення, які мають високу будівельну готовність;
- підвищення
технічного
та
технологічного
рівнів
підприємств
будівельного комплексу шляхом подальшого впровадження механізації та
автоматизації технологічних процесів у будівництві, застосування сучасних
ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
- збільшення потужності будівельної галузі та підвищення її
конкурентоспроможності для закріплення на вітчизняному ринку будівельних
послуг;
- розширення випуску нових будівельних матеріалів, ефективних збірних
будівельних елементів;
Департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення,
обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
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- сприяння забезпеченню будівельних організацій та підприємстввиробників будівельних матеріалів кваліфікованими робітничими кадрами.
Департаменти освіти, науки та молодіжної політики, будівництва,
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури
облдержадміністрації
Очікувані результати у 2019 році:
- добудова об’єктів незавершеного будівництва та забезпечення
введення в експлуатацію, зокрема:
- 2 загальноосвітніх навчальних закладів загальною потужністю 4328,2 м2;
- 3 дитячих садки загальною потужністю 6696 м2;
- комунального закладу "Івано-Франківський обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф" загальною потужністю 992,5 м2;
26 амбулаторій монопрактики та групової практики сімейної медицини
загальною потужністю 6719 м2.
Житлове будівництво
Головні цілі на 2019 рік:
Забезпечення конституційного права громадян на житло, у першу чергу
сімей загиблих військовослужбовців та учасників АТО, в рамках реалізації
державних та місцевих житлових програм.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- забезпечення введення в експлуатацію нового житла, реконструкція,
розширення та капремонт існуючого житлового фонду;
- освоєння кредитних ресурсів на будівництво житла для молоді,
сільських забудовників, розширення географії кредитування будівництва такого
житла;
Департаменти
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури,
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації, регіональне управління державної спеціалізованої
установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву", обласний фонд підтримки індивідуального будівництва на
селі "Власний дім"
- запровадження прогресивних архітектурно-конструктивних і технічних
рішень у розробленні та впровадженні економічних та енергозберігаючих
проектів житлових будинків;
Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення,
органи місцевого самоврядування
- забезпечення реалізації заходів:
- регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення "Власний дім" на 2016-2020 роки;
Департаменти агропромислового розвитку, будівництва, житловокомунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст
обласного значення, обласний фонд підтримки індивідуального
будівництва на селі "Власний дім"
- програми розвитку молодіжного житлового будівництва в області на
2018-2022 роки;
Департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації, районні державні
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адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення,
регіональне управління державної спеціалізованої установи "Держаний
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"
Очікувані результати:
- введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 470,0
тис. м2 загальної площі нового житла;
- у рамках регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового
будівництва в області на 2018-2022 роки введення в експлуатацію 10 квартир
загальною площею 650,0 м2;
- у рамках регіональної цільової програми підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення "Власний дім" на 2016-2020 роки введення в експлуатацію
12 житлових будинків загальною площею 1500,0 м2, газифікація 3 та
забезпечення водопостачанням 5 раніше збудованих осель.
Містобудування та архітектура
Головні цілі на 2019 рік:
Оновлення та розробка містобудівної документації на місцевому рівні
(схем планування територій, на яких реалізуються повноваження сільських,
селищних, міських рад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів
територій, розроблення проектів зонування територій); координація діяльності
суб’єктів містобудування, ефективне управління та моніторинг містобудівної
документації; паспортизація пам’яток містобудування та архітектури місцевого
значення відповідно до регіональної цільової програми; дотримання
законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил;
експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру та геопорталу
містобудівного кадастру.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і
затвердження схем планування територій районів;
- здійснення моніторингу стану розроблення, оновлення містобудівної
документації на регіональному та місцевому рівнях (схем планування територій
районів, генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій,
детальних планів територій) та ефективності ведення містобудівної діяльності
на території області;
- розгляд проектів містобудівної документації архітектурно-містобудівною
радою;
- внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування
щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів
населених пунктів району, іншої містобудівної документації;
- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань
соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх
повноважень;
- організація робіт для проведення паспортизації пам’яток містобудування
та архітектури місцевого значення в межах регіональної цільової програми;
- координація роботи місцевих органів містобудування та архітектури;
- забезпечення виконання:
- регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру ІваноФранківської області на 2017-2019 роки;
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- регіональної цільової програми паспортизації пам'яток містобудування
та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020
роки.
Департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення
Очікувальні результати у 2019 році:
- завершення робіт із впровадження робочих станцій геоінформаційної
системи та інших технічних пристроїв, необхідних для функціонування
містобудівного кадастру;
- формування базового інформаційного ресурсу (бази даних) системи
містобудівного кадастру області;
- встановлення робочих станцій геоінформаційної системи та інших
технічних пристроїв, необхідних для функціонування містобудівного кадастру;
- паспортизація 53 пам’яток архітектури місцевого значення;
- зростання темпів розроблення містобудівної документації області;
- забезпечення належної інформаційної політики у сфері містобудування і
територіального планування.
1.7. Житлово-комунальне господарство
Головні цілі на 2019 рік:
Підвищення якості житлово-комунальних послуг та комфортності житла,
забезпечення прозорості встановлення тарифів на всі послуги, збільшення
джерел їх фінансування при забезпеченні гарантій для соціально незахищених
верств населення, реалізація положень Закону України "Про житловокомунальні послуги".
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- удосконалення системи управління галуззю, розвиток та запровадження
різних форм власності підприємств житлово-комунального господарства;
- забезпечення виконання заходів:
- регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та
сільських населених пунктів області до 2020 року;
- регіональної цільової програми "Питна вода" на 2012-2020 роки;
Департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення
- приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво і надання;
Виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, рад об'єднаних
територіальних громад, органи місцевого самоврядування
- заміна на попередньо-ізольовані 2 км тепломереж;
- перевід 5 котелень на альтернативні види палива.
Органи місцевого самоврядування
Очікувані результати у 2019 році:
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- стабілізація цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення,
оптимізація їх собівартості через зменшення норм споживання, втрат і витрат,
запровадження приладів обліку відповідно до вимог Закону України "Про
комерційний облік теплової енергії та водопостачання";
- зменшення взаємозаборгованості учасників ринку житлово-комунальних
послуг, стабілізація фінансового стану підприємств галузі;
- підвищення якості та збільшення обсягів житлово-комунальних послуг.
Якість води
Головні цілі на 2019 рік:
Покращення якості і забезпеченості централізованим водопостачанням
населення області та зменшення втрат у мережах.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- будівництво нових водопровідних мереж у сільських та селищних
населених пунктах;
- впровадження на підприємствах
питного
водопостачання та
водовідведення новітніх технологій із застосуванням сучасного обладнання,
приладів і матеріалів;
- заміна і реконструкція 10 км аварійних водопровідних мереж в
населених пунктах області.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення,
департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації
Очікувані результати у 2019 році:
- зменшення затрат електроенергії в межах 3,0 відс. за рахунок заміни
насосного обладнання на енергоощадне;
- заміна 2,0-4,0 відс. аварійних водопровідних мереж;
- покращення забезпечення населення питною водою.
Водовідведення
Головні цілі на 2019 рік:
Покращення технічного стану каналізаційних мереж та екологічного стану
очисних споруд.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- продовження реалізації проекту будівництва очисних споруд та
каналізаційних мереж потужністю 4000 куб. метрів /добу в місті Яремче;
- продовження реалізації проекту реконструкції очисних споруд по вул.
Залізничній, 57 в селищі Брошнів-Осада Брошнів-Осадської ОТГ Рожнятівського
району потужністю 1700 куб. метрів /добу.
- продовження реконструкції очисних споруд і каналізаційних мереж в
місті Болехові;
- завершення реконструкції очисних споруд в містах Коломиї та Косові;
- проектування будівництва та реконструкції систем каналізації в інших
населених пунктах області.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення,
департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації
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Очікувані результати у 2019 році:
- зменшення затрат електроенергії в межах 2,0 відс.;
- заміна близько 3,0 відс. аварійних мереж;
- зменшення забруднення ґрунтових вод.
Поводження з побутовими відходами
Головні цілі на 2019 рік:
Організація роздільного збору сміття в населених пунктах області та
покращення санітарного стану; покращення матеріально-технічного стану
комунальних підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність у сфері
поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ).
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- придбання спецтехніки для санітарної очистки населених пунктів
області;
- покращення експлуатації полігонів ТПВ;
- придбання контейнерів для роздільного збору сміття в населених
пунктах області;
- розробка регіонального плану управління відходами.
Департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення
Очікувані результати у 2019 році:
- покращення санітарного стану населених пунктів, збільшення на 3,0-5,0
відс. об’єму відходів, які переробляються та утилізуються.
2. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери
2.1. Охорона здоров’я
Головні цілі на 2019 рік:
Трансформація галузі охорони здоров’я області та поетапна
імплементація заходів медичної реформи; створення 5 госпітальних округів
відповідно до Переліку, затвердженого розпорядженням КМУ від 12.07.2017
року № 473-р (Івано-Франківського, Коломийського, Калуського, Косівського та
Надвірнянського); надання ефективної медичної допомоги населенню області
та підвищення її доступності, покращення здоров’я населення, зміцнення
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- здійснення заходів щодо реформування галузі охорони здоров’я:
- продовження імплементації першого етапу медичної реформи на
первинній ланці;
- впровадження другого етапу медичної реформи – реформи вторинної
спеціалізованої медичної допомоги;
- реорганізація всіх закладів охорони здоров’я у комунальні некомерційні
підприємства з наступним укладанням договорів з Національної службою
здоров’я України;
- впровадження програми "Безкоштовна діагностика";
- реалізація Урядової програми "Доступні ліки";
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- розвиток системи екстреної медичної допомоги та відкриття
централізованої оперативно-диспетчерської служби;
- подальший розвиток кардіохірургії зі створенням сучасно обладнаних
реперфузійних центрів;
- створення регіонального Центру громадського здоров’я;
- реорганізація інфекційної та фтизіатричної служб шляхом створення
територіального медичного об’єднання;
- оптимізація діяльності психіатричної та наркологічної служб.
- продовження будівництва та реконструкції об’єктів охорони
здоров’я:
- будівництво 26 нових амбулаторій загальної практики – сімейної
медицини за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6
грудня 2017 року № 983;
- хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні (84,0 млн. грн.);
- обласного перинатального центру (орієнтовно 280,0 млн. грн.).
- реалізація завдань, визначених регіональними програмами в галузі
охорони здоров’я, зокрема:
- програми "Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської
області" на період до 2020 року;
- програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинномозкових захворювань на 2016-2020 роки;
- програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних
новоутворів на 2017-2020 роки;
- комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020";
- програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини на період до 2020 року;
- програми протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2017-2020
роки;
- регіональної програми з профілактики та лікування раку грудної залози
на 2018-2020 роки;
- регіональної цільової програми лікування хворих на хронічний
лімфоїдний лейкоз на 2018-2020 роки;
- обласної програми розвитку паліативної допомоги на Прикарпатті на
2018-2022 роки;
- програми розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та
невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2018-2022 роки.
Очікувані результати у 2019 році:
- стабілізація рівня смертності дітей першого року життя до 5,9 проміле;
- зниження рівнів захворювання населення: загальної за всіма видами
патології – на 0,5 відс., на туберкульоз – до 45,0 на 100 тис.нас. та
онкопатологію – до 195,0 на 100 тис.нас. (на 1,0 відс.);
- стабілізація показників первинного виходу населення на інвалідність.
2.2. Освіта
Головні цілі на 2019 рік:
Розвиток системи освіти, підвищення її якості та конкурентоспроможності;
створення умов для надання громадянам якісної освіти; рівний доступ до якісної
освіти.
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Основні завдання та заходи на 2019 рік:
У галузі дошкільної освіти:
- відкриття 8 закладів дошкільної освіти (Верховинський, Надвірнянський,
Коломийський,
Косівський,
Рожнятівський,
Тисменицький
райони,
Печеніжинська ОТГ Коломийського району);
- відновлення роботи 1 дошкільного закладу (Рожнятівський район);
- створення 8 дошкільних підрозділів на базі закладів загальної середньої
освіти (Долинський, Калуський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський,
Снятинський райони);
- забезпечення функціонування дошкільних груп для дітей 5-річного віку
при загальноосвітніх школах в населених пунктах, де дошкільні заклади відсутні;
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, рад об’єднаних територіальних громад
У галузі загальної середньої освіти:
- створення і забезпечення функціонування опорних шкіл та їх філій;
- забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними меблями,
довідковою літературою, технічними засобами навчання тощо;
- придбання автобусів за рахунок коштів обласного бюджету для
регулярного підвезення до місця навчання і додому учнів і педагогічних
працівників сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної
доступності;
- продовження реконструкції приміщення обласного академічного ліцеюінтернату;
- початок будівництва спортзалу Прикарпатського військово-спортивного
ліцею-інтернату;
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, рад об’єднаних територіальних громад, департамент
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та
архітектури облдержадміністрації
Освіта осіб з особливими потребами:
- продовження будівництва другої черги Черченського навчальнореабілітаційного центру для дітей з порушенням опорно-рухового апарату;
- продовження реконструкції приміщення Солотвинської санаторної
школи-інтернату;
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації
- подальше впровадження інклюзивної освіти у закладах загальної
середньої та дошкільної освіти області.
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, рад об’єднаних територіальних громад
У галузі позашкільної освіти:
- збереження мережі закладів
матеріально-технічної бази.

позашкільної

освіти,

зміцнення

їх
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Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, рад об’єднаних територіальних громад
У галузі професійно-технічної освіти:
- збереження мережі закладів професійно-технічної освіти, зміцнення їх
матеріально-технічної бази;
- оновлення переліку професій кваліфікованих робітників за результатами
моніторингу потреб регіонального ринку праці.
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр
зайнятості
Забезпечення виконання заходів:
- Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки.
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення,
рад об’єднаних територіальних громад
Очікувані результати у 2019 році:
- збільшення відсотка охоплення дітей дошкільного віку дошкільною
освітою;
- збільшення кількості дітей, охоплених інклюзивною освітою у закладах
загальної середньої та дошкільної освіти;
- забезпечення підвозом до місця навчання і додому 99,0 відс. учнів
сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності;
- зміцнення матеріально-технічної та методичної бази закладів загальної
середньої та професійно-технічної освіти;
- забезпечення області кваліфікованими робітничими кадрами відповідно
до потреб ринку праці.
2.3. Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика
Головні цілі на 2019 рік:
Належна реалізація на території області державної політики з питань
дітей та молоді; створення сприятливих соціально-економічних передумов для
життєвого самовизначення та самореалізації молоді; активізація роботи щодо
забезпечення реалізації прав дітей на сімейне виховання, зокрема, їх
усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, під опіку, у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу;
забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського
піклування, осіб з їх числа, які його не мали або втратили з незалежних від них
причин.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих
закладах; організація наметових таборів;
- забезпечення виконання заходів:
- обласної цільової соціальної програми "Молодь Прикарпаття" на 20162020 роки;
- обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016-2020 роки;
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Департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної
адміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, рад об’єднаних територіальних громад
- попередження соціального сирітства шляхом здійснення раннього
виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах;
- забезпечення ведення Єдиної інформаційної аналітичної системи "Діти"
(ЄІАС "Діти") про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
громадян України, які бажають взяти їх на виховання, та дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах;
- забезпечення діяльності закладів соціального захисту дітей, зокрема,
обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей (м. ІваноФранківськ) та Міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації
дітей (с. Мединя Галицького району);
Департаменти освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики,
служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення
- виконання завдань регіональної цільової програми соціального захисту і
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх
житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на
2016-2020 роки.
Департамент освіти, науки та молодіжної політики, департамент
соціальної політики, служба у справах дітей облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення
Очікувані результати на 2019 рік:
- влаштування не менше як 150 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в сім’ї опікунів і піклувальників, прийомні сім’ї та дитячі
будинки сімейного типу та їх усиновлення;
- забезпечення житлом не менше 20 дітей-сиріт і дітей, які позбавлені
батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мали або втратили з
незалежних від них причин.
2.4. Культура
Головні цілі на 2019 рік:
Збереження культурної спадщини в інтересах соціально-економічного,
культурного та духовного розвитку Прикарпаття, створення належних умов для
розвитку культури, підвищення культурного рівня та естетичного виховання
громадян, забезпечення творчого розвитку особистості, надання культурних
послуг населенню в об’єднаних територіальних громадах.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- забезпечення реалізації заходів цільових програм:
- "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки,
- "Теплий заклад культури Прикарпаття" на 2016-2020 роки,
- "Духовне життя" на 2016-2020 роки,
- "Просвіта ХХІ століття" на 2017-2021 роки,
- "Відродження Галича як давньої столиці України" на 2018-2021 роки;
- забезпечення достатніх обсягів фінансування культурної
сфери на оновлення матеріально-технічної бази та проведення
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капітальних ремонтів закладів культури області;
- створення умов для належного функціонування мережі закладів
культури і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької
творчості;
- збереження рухомих і нерухомих пам’яток та цінностей музеїв,
заповідників;
- забезпечення роботи підвідомчих установ культури в осінньо-зимовий
період;
- комплектування бібліотечних установ області сучасною україномовною
літературою та періодичними виданнями;
- поетапне здійснення комп’ютеризації районних, міських, селищних та
сільських бібліотек за бюджетні та позабюджетні кошти;
- підтримка професійної творчості, фінансування постановки нових вистав
та концертних програм, гастрольної діяльності мистецьких колективів;
- надання якісної початкової спеціалізованої мистецької освіти;
- підтримка аматорських колективів народної творчості, залучення до них
молоді;
- проведення святкових концертів та урочистостей з нагоди відзначення
державних, професійних і релігійних свят;
- традиційна фестивальна діяльність на збереження звичаїв та обрядів
краю;
- сприяння міжнародному та міжрегіональному співробітництву в галузі
культури;
- продовження реалізації мистецьких акцій та проектів в галузі культури,
обласні огляди музеїв, бібліотек, закладів клубного типу тощо;
- участь професійних мистецьких та аматорських колективів, колективів
театральних установ у Міжнародних проектах та фестивалях;
- проведення (відповідно до фінансування) традиційних для ІваноФранківщини міжнародних, всеукраїнських, обласних відкритих фестивалів,
всеукраїнських релігійних прощ;
- організація заходів з нагоди відзначення 110-ї річниці від дня
народження Степана Бандери, 100-річчя Дня Соборності України, 100-річчя від
дня народження всесвітньо відомої оперної співачки Іри Маланюк, 170-річчя від
дня народження Володимира Шухевича.
Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення
Очікувані результати у 2019 році:
- збереження національної культурної спадщини;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури області;
- підтримка колективів аматорської творчості, майстрів та творчих спілок.
2.5. Фізична культура і спорт
Головні цілі на 2019 рік:
Формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне
формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на
демократичних та гуманістичних засадах; створення умов для забезпечення
оптимальної рухової активності кожної людини; модернізація та розбудова
спортивної інфраструктури області; максимальне залучення дітей, підлітків,
юнаків до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації
їхніх здібностей у спорті вищих досягнень.
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Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- забезпечення реалізації заходів цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки;
- удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних
груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;
- підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору
обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку
індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
- збереження існуючої мережі об'єктів та закладів фізичної культури і
спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;
- підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського
та дефлімпійського руху шляхом проведення оптимальної кількості
фізкультурно-спортивних заходів обласного рівня та участі спортсменів області
у змаганнях національного та міжнародного рівнів.
Управління
спорту
обласної
державної
адміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення
Очікувані результати у 2019 році:
- розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних
перетворень і ринкових відносин;
- залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною
культурою та спортом до 15 відсотків від загальної кількості учнівської молоді;
- підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною культурою та
спортом до 15 відсотків від загальної кількості населення області;
- покращення стану матеріально-технічної бази та створення належних
умов для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності;
- покращення результатів виступів спортсменів області в офіційних
національних та міжнародних змаганнях.
2.6. Ринок праці та зайнятість населення
Головні цілі на 2019 рік:
Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання
збереження та створення сучасних робочих місць і на цій основі – зростання
зайнятості населення, сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби
ринку праці, покращення умов праці на підприємствах та підвищення рівня
заробітної плати.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- реалізація заходів регіональної та місцевих програм зайнятості
населення області шляхом активного соціального діалогу
між усіма
заінтересованими органами виконавчої влади та сторонами соціального
партнерства;
Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації,
обласний центр зайнятості, структурні підрозділи облдержадміністрації,
обласні організації та установи, райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення
- підвищення рівня зайнятості, особливо в сільській місцевості, за рахунок
створення нових та зменшення кількості ліквідованих робочих місць, створення
умов для самозайнятості населення і підтримки підприємницької ініціативи;
Департаменти соціальної політики, економічного розвитку, промисловості
та інфраструктури, управління
міжнародного співробітництва,
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євроінтеграції, туризму та інвестицій обласної державної адміністрації,
райдержадміністрації, обласний центр зайнятості, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення
- здійснення системної професійної орієнтації молоді з метою
формування професійних намірів та мотивації до вибору робітничих професій
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
обласний центр зайнятості
- посилення роботи щодо забезпечення кваліфікованими працівниками
підприємств, зокрема малого та середнього бізнесу, шляхом професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих
безробітних, запровадження навчання інтегрованим (укрупненим) робітничим
професіям
Обласний
центр
зайнятості,
навчальні
заклади
області,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення
- розширення співпраці з роботодавцями, зокрема, щодо:
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з ними з метою
збереження та легалізації трудового потенціалу;
- вивчення та прогнозування в професійно-кваліфікаційному розрізі
поточної та перспективної потреби підприємств, установ та організацій області в
робітничих кадрах і фахівцях з вищою освітою;
- організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників підприємств, установ, організацій;
- подальшого розвитку системи професійного навчання безробітних
громадян безпосередньо на виробництві;
- стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових
робочих місць та працевлаштування безробітних
Обласний центр
зайнятості,
департамент соціальної
політики
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення
- підвищення конкурентоспроможності молоді та інших вразливих верств
населення:
- сприяння зайнятості громадян, що мають додаткові гарантії щодо
працевлаштування, зокрема, стимулювання працевлаштування безробітних
громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, шляхом
щомісячної компенсації протягом 1 року єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування роботодавцям, які працевлаштовують на нове
робоче місце таких громадян за направленням служби зайнятості області,
строком не менше ніж на два роки, зокрема на перше робоче місце, з числа
молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту;
- cприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб за
направленням служби зайнятості, зокрема шляхом компенсації витрат
роботодавцю на оплату праці, на перепідготовку та підвищення кваліфікації
таких осіб, на переїзд до місця працевлаштування;
- одноразове надання ваучера незайнятим громадянам у віці старше 45
років для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями
та спеціальностями, що дають змогу займатись підприємницькою діяльністю;
Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення
- забезпечення участі безробітних у громадських та інших роботах
тимчасового характеру.
Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення
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Очікувані результати у 2019 році:
- працевлаштування за сприяння служби зайнятості області 38,0 тис.
незайнятих громадян;
- залучення до участі в громадських роботах та інших роботах
тимчасового характеру 14,0 тис. осіб; направлення на професійне навчання 6,8
тис. осіб;
- зниження рівня безробіття, визначеного за методологією МОП, до 7,6
відсотка.
2.7. Оплата праці
Головні цілі на 2019 рік:
Тісна взаємодія місцевих органів виконавчої влади, профспілкових
організацій та роботодавців щодо захисту прав працівників у сфері оплати
праці; забезпечення першочерговості виплати заробітної плати на економічно
активних підприємствах та скорочення загальної суми боргу з оплати праці.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов’язаних з низьким
рівнем заробітної плати та її легальною виплатою, підготовка пропозицій щодо
підвищення рівня оплати праці та запобігання нелегальній її виплаті;
- повне погашення заборгованості з виплати заробітної плати на
економічно активних підприємствах області.
Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації,
головне управління ДФС в області, районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст обласного значення
Очікувані результати:
- зростання рівня заробітної плати до 8665 грн. або на 111,9 відс.;
- погашення в повному обсязі боргів з оплати праці на економічно
активних підприємствах, відсутність їх у бюджетній сфері, а борг підприємствбанкрутів зменшити до 14,2 млн. грн. або на 16,7 відсотка.
2.8. Соціальний захист населення
Головні цілі на 2019 рік:
Створення умов для поліпшення соціального захисту населення області,
зокрема, осіб з інвалідністю, малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів
національно-визвольних змагань та інтеграції в суспільство громадян з
обмеженими фізичними можливостями; соціальний супровід осіб, які
переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, а
також поранених та членів сімей загиблих в ході АТО на сході України,
залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області
державної соціальної політики; підвищення якості надання соціальних послуг.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- забезпечення адресного та своєчасного надання усіх видів соціальної
допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій населенню області;
- поліпшення житлових умов осіб з інвалідністю І і ІІ груп, сімей, в яких
проживають двоє і більше осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, в яких
виховується дитина з інвалідністю, та інших соціально незахищених громадян,
які відповідно до законодавства мають право на забезпечення житлом;
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- надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з
інвалідністю, ветеранів, іншим громадським об’єднанням, статутними
завданнями яких є здійснення заходів щодо соціального захисту вразливих
верств населення, на реалізацію програм (проектів, заходів);
- розвиток мережі соціальної інфраструктури за рахунок залучення
бюджетних коштів, спонсорської та благодійної допомоги, участі в конкурсах
проектів, розвитку державно-приватного партнерства;
- забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед населення з питань соціального захисту населення та діяльності органів
виконавчої влади у цьому напрямку;
- проведення ремонтних робіт у будинках-інтернатах (пансіонатах)
системи соціального захисту населення, будівництво очисних споруд,
поліпшення матеріально-технічної бази установ системи соціального захисту
населення, відкриття нових відділень;
- забезпечення виконання заходів:
- обласної комплексної програми соціального захисту населення ІваноФранківської області на 2017-2021 роки;
- обласної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на
2015-2019 роки;
- регіональної цільової програми соціального захисту працівників,
зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2015-2019 роки;
- обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час
масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21
лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у
складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення;
- обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на
території інших держав, а також членів їх сімей на 2019-2021 роки.
Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації,
районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад
Очікувані результати:
- надання державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю на суму 3054,67 млн.
грн.;
- надання пільг та житлових субсидій населенню області на суму майже
2999,99 млн. грн.;
- залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області
державної соціальної політики, поліпшення якості надання соціальних послуг,
підвищення ефективності використання коштів обласного бюджету;
- покращення умов проживання підопічних та вихованців інтернатних
установ системи соціального захисту населення;
- відкриття нових відділень у інтернатних установах області, у тому числі
відділень підтриманого проживання та паліативного догляду;
- реформування системи інституційного догляду і виховання дітей та
створення на базі дитячих будинків-інтернатів психоневрологічних інтернатів;
- залучення недержавних організацій до надання соціальних послуг
вразливим категоріям громадян шляхом соціального замовлення;
- створення для осіб з інвалідністю безбар’єрного середовища в усіх
сферах їх життєдіяльності.
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2.9. Пенсійне забезпечення
Головні цілі на 2019 рік:
Забезпечення своєчасності, правильності призначення та перерахунків і
виплат пенсій, виконання планових показників по власних доходах, зменшення
заборгованості платників області до Пенсійного фонду України.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- обслуговування громадян за новітніми технологіями з використанням
електронної пенсійної справи;
- залучення пенсіонерів до виплати пенсій через установи уповноважених
банків;
- скорочення заборгованості платників за платежами до бюджету Фонду.
Головне управління Пенсійного фонду України в області
Очікувані результати у 2019 році:
- підвищення середнього розміру пенсії по області до 2449,77 грн.;
- дистанційний доступ пенсіонера до своєї пенсійної справи та зменшення
термінів обробки пенсійної документації;
- збільшення надходжень до Пенсійного фонду України, виконання
доведених планових показників, в т.ч. за рахунок погашення заборгованості за
платежами до Фонду та збільшення кількості застрахованих осіб, залучених до
сплати платежів.
2.10. Розбудова громадянського суспільства
Головні цілі та пріоритети розвитку громадянського суспільства на
2019 рік:
Сприяння у налагодженні конструктивного діалогу між органами влади та
громадськими структурами; забезпечення партнерських відносин органів
державної влади з інститутами громадянського суспільства та їх повноцінної
участі у процесі вироблення суспільно важливих рішень; широке залучення до
процесу громадського
обговорення проектів нормативно-правових актів;
виконання усього комплексу заходів, передбачених Стратегією державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: забезпечення
свободи мирних зібрань, доступу до інформації, свободи вираження поглядів
тощо; імплементації прийнятого законодавства і практик правозастосування, які
сприяють підвищенню гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина.
Завдання та заходи, спрямовані на досягнення визначених цілей:
- максимальне включення інститутів громадянського суспільства в процес
прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення й стосуються
конституційних прав і свобод громадян;
- забезпечення максимальної відкритості, прозорості та підзвітності
суспільству органів влади шляхом проведення публічних консультацій з
громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів з актуальних питань
соціально-економічного та гуманітарного розвитку області;
- проведення публічних заходів (зустрічей з громадськістю; "круглих
столів", конференцій, форумів, громадських слухань) з метою залучення
громадськості до обговорення актуальних проблемних питань розвитку області,
вшанування пам’ятних дат і подій суспільно-політичного життя;
- забезпечення участі інституцій
громадянського суспільства
у
формуванні та реалізації державної, регіональної політики, зокрема, шляхом
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створення умов для забезпечення та функціонування консультативнодорадчих органів при органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування;
- проведення соціологічних досліджень з метою вивчення громадської
думки із суспільно-важливих питань у межах області;
- фінансування на конкурсних засадах програм (проектів, заходів),
розроблених громадськими організаціями та творчими спілками;
- створення
інформаційного
продукту
щодо
питань
розвитку
громадянського суспільства з метою підвищення рівня інституційної та
професійної спроможності діяльності інститутів громадянського суспільства.
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації
Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного, районних,
міських бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2019 рік
складає 350 тис. гривень.
Очікувані результати у 2019 році:
- забезпечення налагодження співпраці місцевих органів державної влади
та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства;
- зміцнення інститутів громадянського суспільства області шляхом
надання інформаційної, фінансової підтримки громадянському суспільству,
проведення спільних заходів тощо;
- матеріально-технічна підтримка діяльності консультативно-дорадчих
органів задля компетентного і послідовного виконання функцій відстоювання
суспільних інтересів;
- створення умов для участі інститутів громадянського суспільства та
громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики за
рахунок активного поширення інформації, врахування результатів участі
громадськості у процесі прийняття рішень, доступу до інформації про участь
громадськості у процесі прийняття рішень та результати такої участі, надання
правових обґрунтувань неврахування думки громадськості при прийнятті
рішення органом державної влади тощо;
- підвищення якості нормативно-правових актів місцевих органів
державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом врахування
законних інтересів громадськості;
- створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку
громадянського суспільства, консультацій з громадськістю, сприяння
проведенню громадської експертизи, доступу до публічної інформації, обміну
інформацією тощо;
- підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів,
спрямованих на розвиток громадянського суспільства, досягнення мети і цілей
створення і діяльності інститутів громадянського суспільства;
- підвищення рівня довіри мешканців області до місцевих органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.
2.11. Розвиток інформаційного простору
Головні цілі на 2019 рік:
Сприяння максимальній відкритості, прозорості та підзвітності громаді
місцевих органів влади, оперативному інформуванню громадян про суспільнополітичну та соціально-економічну ситуацію в області, актуальні питання
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державної політики, забезпечення умов для підтримки свободи слова в регіоні,
інформаційного супроводу реалізації реформ, формування та підтримки
позитивного іміджу Івано-Франківської області на шляху розбудови Української
держави, реалізації Єврокарпатської ініціативи та інтеграції в ЄС.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- проведення інформаційних кампаній соціальної реклами щодо надання
соціальних гарантій та допомог населенню області, військової служби у
Збройних силах України та Національній гвардії, запровадження заходів із
енергозбереження та енергоефективності, формування та підтримки
позитивного іміджу Івано-Франківської області (білборди, сіті-лайти, плакати,
листівки);
- здійснення інформаційно-методичних заходів щодо тенденцій розвитку
інформаційного простору області, реформування комунальних засобів масової
інформації, перехід місцевих телерадіоорганізацій на цифрове мовлення;
- організація, проведення семінарів, засідань "круглих столів", нарад,
прес-конференцій, брифінгів,
прес-турів та конкурсів журналістської
майстерності;
- забезпечення оперативного інформування мешканців області про
діяльність органів влади з актуальних питань життєдіяльності області,
роз’яснення рішень органів влади засобами масової інформації (преса,
телебачення, радіо, інтернет-видання, веб-сайт ОДА).
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації
Заходи реалізуються за рахунок коштів обласного, районних, міських
бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2019 рік
складає 400 тис. гривень.
Очікувані результати у 2019 році:
- налагодження постійного, системного діалогу органів державної влади
та громадськості, конструктивної співпраці між інституціями влади та засобами
масової інформації;
- сприяння реформуванню комунальних медіа, додержанню свободи
слова в регіоні;
- забезпечення інформаційного супроводу державної політики, доведення
до громадськості рішень органів влади, позитивного позиціонування ІваноФранківської області в розрізі розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та
поглиблення євроінтеграційних процесів.
3. Територіальний розвиток
3.1. Соціально-економічний розвиток територій області
Головні цілі на 2019 рік:
Забезпечення збалансованого розвитку територій і населених пунктів
області.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- створення умов для економічного зростання шляхом сприяння
залученню інвестицій та впровадженню підприємствами інноваційних і
інвестиційних проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної
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продукції із застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм всебічної
підтримки (юридична, організаційна, презентаційна тощо);
- диверсифікація
виробництва,
розвиток
альтернативних
видів
економічної діяльності у містах і районах області;
- розвиток міжнародної співпраці та сприяння інтеграції товаровиробників
області на світові ринки;
- залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних
фінансових організацій для реалізації проектів регіонального розвитку;
- всебічна підтримка підприємницької діяльності шляхом усунення
адміністративних
та
організаційних
перешкод,
надання
комплексу
інформаційно-консультаційних послуг та розвитку інфраструктури підтримки
малого і середнього бізнесу;
- створення сприятливих умов для задоволення законних потреб
громадян в адміністративних послугах належної якості;
- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;
- забезпечення підвищення ефективності та надійності функціонування
житлово-комунального господарства;
- сприяння запровадженню енергозберігаючих заходів у комунальній і
бюджетній сферах та стимулювання населення до їх впровадження;
- проведення реконструкції та капітального ремонту дорожньої
інфраструктури;
- здійснення контролю за додержанням законодавства про оплату праці
та активізація роботи щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної
плати на підприємствах області;
- сприяння вжиттю відповідними органами заходів з легалізації заробітної
плати та забезпеченню зайнятості працездатного населення;
- вжиття заходів щодо недопущення нарахування заробітної плати нижче
її мінімального рівня;
- реалізація механізмів фінансової та іншої підтримки малозабезпечених
верств населення, демобілізованих учасників антитерористичної операції та
сімей загиблих в антитерористичній операції;
- забезпечення якісних і доступних медичних послуг;
- забезпечення сучасної і якісної освіти;
- підтримка культурної інфраструктури та розширення культурного
простору;
- підтримка процесу об’єднання територіальних громад та забезпечення
конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися, забезпечення їх
збалансованого розвитку;
- забезпечення безпеки життєдіяльності та стабільної екологічної ситуації;
- зміцнення законності та правопорядку;
- забезпечення відкритості і прозорості, об’єктивного та всебічного
інформування територіальної громади області про діяльність органів виконавчої
влади;
- проведення оцінки результатів діяльності районів і міст області,
підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань, що стримують
розвиток територій;
- реалізація заходів щодо забезпечення своєчасної та у повному обсязі
виплати заробітної плати;
- раціональне використання рекреаційних ресурсів територій та об’єктів
природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та
розвитку сфери зайнятості населення в регіонах;
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Структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад
- забезпечення виконання:
- регіональної цільової програми профілактики правопорушень на 20162020 роки.
Юридичний департамент, структурні підрозділи облдержадміністрації,
територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення
3.2. Розвиток гірських територій
Головні цілі на 2019 рік:
Забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку гірських
територій, збереження етнокультурної спадщини, поліпшення якості
життєдіяльності населення.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- координація виконання Закону України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні", зокрема, статті 3 щодо державних гарантій соціальноекономічного розвитку гірських територій;
- сприяння створенню оптимальної структури адміністративнотериторіального
устрою
з
урахуванням
ландшафтно-кліматичних,
демографічних, соціальних та інших специфічних особливостей гірських
територій області із збереженням гірських районів при проведенні
адміністративно-територіальної реформи;
- координація роботи щодо розроблення проекту програми сталого
розвитку Українських Карпат як складової частини програми Європейського
Союзу "Карпатський простір";
- сприяння залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій у соціальноекономічний розвиток гірських територій;
- запровадження енергозберігаючих, екологічних технологій виробництва,
розвиток та впровадження альтернативної енергетики;
- розвиток туризму та рекреації;
- відродження та розвиток традиційних промислів і ремесел, що
сприятимуть самозайнятості населення;
- збереження та підтримка культурної спадщини та традиційних знань
(обрядів) місцевого населення.
Структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
Богородчанська,
Верховинська, Долинська, Надвір-нянська, Коломийська, Косівська,
Рожнятівська районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст Болехова та Яремче
3.3. Розвиток об’єднаних територіальних громад
Головні цілі на 2019 рік:
Забезпечення збалансованого розвитку добровільно об’єднаних
територіальних громад шляхом створення умов для їх сталого економічного
розвитку та поліпшення якості життя населення.
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Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- створення територіальних громад області відповідно до перспективного
плану формування територій громад, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13.10.2015 р. №1077-р;
- напрацювання механізмів подальшого забезпечення функціонування та
розвитку об’єднаних територіальних громад;
- створення центрів надання адміністративних послуг у всіх
територіальних громадах;
Об’єднані територіальні громади; департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, територіальні
підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації,
виконавчі комітетами міських рад міст обласного значення
- надання практичної допомоги з підготовки планів соціальноекономічного та культурного розвитку територіальних громад;
- залучення інвестиційних та фінансових ресурсів для соціальноекономічного розвитку територіальних громад;
- запровадження енергозберігаючих, екологічних технологій виробництва,
розвиток та впровадження альтернативної енергетики;
Об’єднані територіальні громади, структурні підрозділи обласної
державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення
- проведення робіт з благоустрою територіальних громад.
Об’єднані територіальні громади, районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та
архітектури облдержадміністрації
Очікувані результати у 2019 році:
- високий рівень обізнаності жителів територіальних громад області,
представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади
щодо переваг добровільного об’єднання територіальних громад та
децентралізації влади;
- забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями ОТГ на
місцевому рівні;
- забезпечення сталого розвитку територій об’єднаних територіальних
громад шляхом реалізації розвиткових та інфраструктурних проектів за кошти
різних джерел фінансування.
3.4. Розвиток місцевого самоврядування в області
Головні цілі на 2019 рік:
Зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії,
удосконалення правових засад місцевого самоврядування, поліпшення умов
для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення, надання
йому соціальних послуг на належному рівні, розвиток ініціативи населення у
вирішенні питань місцевого значення, реалізація невідкладних і перспективних
заходів щодо розвитку комунальних засобів масової інформації.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- забезпечення реалізації заходів програми розвитку місцевого
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки;
- забезпечення реалізації проектів-переможців другого – восьмого
обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;
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Органи місцевого самоврядування – переможці другого-сьомого обласних
конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування,
виконавчий апарат обласної ради
- забезпечення проведення десятого обласного конкурсу проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування та восьмих конкурсів "Громада
кращого довкілля", "Краща спортивна громада", "Краща етнокультурна
громада";
Виконавчий апарат обласної ради, відповідальні особи районних та
міських (міст обласного значення) рад
- повне та оперативне висвітлення через засоби масової інформації
питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, всебічне інформування
населення про події соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного
і духовного життя України та області, діяльності органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, політичних та громадських організацій;
Обласні та районні ЗМІ всіх форм власності, виконавчий апарат обласної
ради
- проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого
самоврядування, надання науково-методичної допомоги та проведення навчань
депутатів та представників органів місцевого самоврядування, забезпечення
підготовки кадрів для цих органів.
Виконавчий апарат обласної ради спільно з вищими навчальними
закладами області, районними та міськими (міст обласного значення)
радами
Очікувані результати у 2019 році:
- реалізація 61 проекту-переможця дев’ятого обласного конкурсу проектів
та програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на розв'язання
актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення
позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації;
- участь у десятому обласному конкурсі проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування та восьмих конкурсах "Громада кращого довкілля",
"Краща спортивна громада", "Краща етнокультурна громада" не менше 30,0
відс. сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад;
- підвищення поінформованості населення області щодо діяльності
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, політичних та
громадських організацій;
- підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого
самоврядування.
4. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання
4.1. Податково-бюджетна політика
Одним із основних завдань бюджетної політики на 2019 рік є
забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи.
Формування прогнозних показників місцевих бюджетів області на 2019 рік
здійснено з урахуванням Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021
роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 року
№ 315-р, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.
При розрахунку фінансового ресурсу місцевих бюджетів враховано:
- норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів України;
- підвищення мінімальних соціальних стандартів;
- проведення заходів по оптимізації видатків місцевих бюджетів;
- дотримання жорсткої фінансової дисципліни.
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Загальний фінансовий ресурс місцевих бюджетів області на 2019 рік
орієнтовно складе 18099,9 млн. гривень.
Обсяг доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) складе
близько 6266,2 млн. грн., з них податок на доходи фізичних осіб – 3513,0 млн.
гривень.
Головні цілі на 2019 рік:
Забезпечення збалансування показників місцевих бюджетів, підвищення
рівня їх фінансової забезпеченості шляхом вжиття заходів щодо збільшення
дохідної частини, оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання
жорсткої бюджетної дисципліни.
Основні завдання на 2019 рік:
- вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання затверджених
місцевими радами планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх
наповнюваності шляхом активізації роботи з детінізації економіки, легалізації
заробітної плати та ліквідації податкового боргу;
Головне управління Державної фіскальної служби в області, департамент
соціальної політики; районні державні адміністрації, виконкоми міських
рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування
забезпечення неухильного дотримання вимог частини 4 статті 77
Бюджетного кодексу України;
Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення,
органи місцевого самоврядування, головні розпорядники коштів
проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів
шляхом виключення непершочергових та неефективних витрат, насамперед тих
витрат, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного
розпорядника коштів;
Головні розпорядники коштів, районні державні адміністрації, виконкоми
міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування
вжиття заходів щодо економного та ефективного використання
бюджетних коштів та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни.
Головні розпорядники коштів, районні держадміністрації, виконкоми
міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування,
Управління Західного офісу Держаудитслужби в області
Очікувані результати у 2019 році:
- забезпечення виконання затверджених місцевими радами планових
показників;
- збалансування місцевих бюджетів видатками на оплату праці
працівників бюджетних установ, теплоенергоносіїв і комунальних послуг та
інших захищених статей бюджету;
- підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів шляхом
вжиття заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних
коштів.
4.2. Інвестиційна діяльність
Головні цілі на 2019 рік:
Впровадження ефективної регіональної політики у сфері інвестиційної
діяльності шляхом формування сприятливого й ефективного інвестиційного
клімату для надходжень інвестицій в економіку регіону та забезпечення
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економічного зростання; заходів для поліпшення іміджу області серед
потенційних інвесторів, покращення умов для залучення стратегічних
інвестицій, вдосконалення системи надання адміністративних послуг та
супроводу інвесторів, підвищення рівня управління інвестиційною діяльністю.
Консолідація фінансових ресурсів з різних джерел та їх ефективне
використання для покращення інвестиційної привабливості регіону, реалізація
інноваційно-інвестиційних проектів соціально-економічного спрямування,
стимулювання розвитку об’єктів інфраструктури.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- розвиток діючих та налагодження нових зв’язків з інвесторами економіки
області;
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій, департамент економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури обласної державної адміністрації, райдержадміністрації
та виконавчі комітети міських рад міст обласного значення
- поліпшення інвестиційної привабливості області через поглиблення
промоції області, розвиток та функціонування сучасних веб-ресурсів з
актуальною для інвесторів і постійно оновлюваною інформацією;
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі
комітети міських рад міст обласного значення
- проведення заходів інвестиційного характеру та участь в таких заходах
(форуми, ділові зустрічі, конференції, "круглі столи", презентації тощо) з метою
налагодження і розвитку співпраці з інвесторами;
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій, департамент економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури обласної державної адміністрації, райдержадміністрації
та виконавчі комітети міських рад міст обласного значення
- проведення семінарів, тренінгів, навчань з питань інвестиційного
забезпечення розвитку територій для фахівців райдержадміністрацій та
міськвиконкомів;
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій, департамент економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації
- надання інвесторам допомоги у питаннях організаційного супроводу
інвестиційних проектів;
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій,
департаменти
будівництва,
житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури, економічного розвитку,
промисловості
та
інфраструктури,
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення
- забезпечення подання проектних заявок та ефективного використання
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу на реалізацію
проектів регіонального розвитку у рамках виконання Угоди про фінансування
Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики
України;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, органи
місцевого самоврядування, департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації
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- сприяння розвитку індустріальних парків в області;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, органи місцевого самоврядування, департамент економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної
адміністрації
- забезпечення ефективного використання коштів інвестиційних субвенцій
з державного бюджету, що спрямовуються на соціально-економічний розвиток
області;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення,
органи
місцевого
самоврядування,
департамент
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та
архітектури, департамент економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури обласної державної адміністрації
- забезпечення ефективного використання коштів державного фонду
регіонального розвитку, що спрямовуються на фінансування інвестиційних
проектів;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, органи місцевого самоврядування, департамент будівництва,
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури,
департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
обласної державної адміністрації
- сприяння залученню інвесторів на засадах державно-приватного
партнерства до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури
області та реалізації інвестиційних проектів використання нетрадиційних та
відновлюваних джерел енергії, розвитку та застосування екологічно чистих
технологій з утилізації твердого та побутового сміття.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, органи місцевого самоврядування, департамент будівництва,
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури,
департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
обласної державної адміністрації
Очікувані результати у 2019 році:
- зростання обсягу капітальних інвестицій на 10,0 відс., капітальні
інвестиції на одну особу становитимуть 8139,5 гривень;
- збільшення обсягів залучених суб’єктами господарювання області
прямих іноземних інвестицій до 928,5 млн. дол. США, що на 1,3 відс. більше, ніж
у 2018 році;
- обсяг іноземного капіталу на одного жителя області збільшиться до
674,0 дол. США.
4.3. Науково-технічна та інноваційна діяльність
Головні цілі на 2019 рік:
Забезпечення сприятливих умов для створення та функціонування
інноваційно активних підприємств, підвищення технологічного рівня виробництв,
розширення зв’язків між навчальними закладами, науково-дослідними
установами і підприємствами області.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- розвиток інноваційного потенціалу виробників промислової продукції;
Промислові підприємства області, департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
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- підтримка функціонування мережі об’єктів інноваційної інфраструктури в
області;
Вищі навчальні заклади, органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування
- забезпечення виконання заходів "Програми розвитку науково-технічної
та інноваційної діяльності області до 2020 року";
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
обласної державної адміністрації, обласна організація Товариства
винахідників і раціоналізаторів України, вищі навчальні заклади
- проведення інформаційно-просвітницької роботи у сфері інноваційної
діяльності (проведення конкурсного відбору кандидатів на присудження
обласної щорічної премії імені Герасима Терсенова; випуск та розповсюдження
каталогу "Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів
Прикарпаття"; організація та проведення обласних науково-практичних
конференцій; наповнення розділу "Інноваційна діяльність" на офіційному сайті
облдержадміністрації).
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
обласної державної адміністрації, обласна організація Товариства
винахідників і раціоналізаторів України, вищі навчальні заклади
Очікувані результати у 2019 році:
- забезпечення обміну інформацією між учасниками інноваційних процесів
на місцевому рівні;
- цільова орієнтація розробок науковців вищих навчальних закладів на
користь перспективних напрямів розвитку промисловості і соціальної сфери;
- концентрація фінансових та інтелектуальних ресурсів на здійсненні
інноваційних заходів за визначеними державою пріоритетними напрямами
інноваційного розвитку;
- збільшення кількості інноваційно-активних підприємств на 3,6 відс. до 29
одиниць.
4.4. Розвиток споживчого ринку
Головні цілі на 2019 рік:
Нарощування суб’єктами господарювання обсягів обороту роздрібної
торгівлі; збільшення обсягів реалізації товарів вітчизняного виробництва
шляхом залучення в товарооборот продукції місцевих товаровиробників;
забезпечення належного захисту прав споживачів, контролю за якістю і
безпекою продукції та послуг, що реалізуються населенню області; відстеження
та аналіз цінової ситуації на соціально важливі групи продовольчих товарів,
запобігання необґрунтованому зростанню цін на них.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- вжиття заходів з реалізації державної політики щодо державного
нагляду за якістю товарів і послуг, забезпечення правового рівня захисту прав
споживачів та проведення консультативно-роз’яснювальної роботи з цих
питань;
Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області,
департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення
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- сприяння розвитку мережі закладів торговельного і побутового
обслуговування населення, насиченості споживчого ринку області товарами
місцевого виробництва та залучення їх до участі у ярмаркових заходах;
Департаменти агропромислового розвитку, економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення
- вжиття комплексу заходів щодо необґрунтованого зростання цін на
соціально важливі споживчі товари;
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення
- забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства
при формуванні цін на продукцію громадського харчування у загальноосвітніх та
професійно-технічних освітніх закладах області;
Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області
- координація дій контролюючих органів області щодо забезпечення
дотримання державної дисципліни цін, недопущення монопольних зловживань,
антиконкурентних узгоджених дій при формуванні цін товаровиробниками,
посередниками та у торговельній мережі, а також проявів недобросовісної
конкуренції між учасниками ринку.
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації,
обласне
територіальне
відділення
Антимонопольного комітету України та інші контролюючі органи
Очікувані результати у 2019 році:
- забезпечення обсягів роздрібного товарообороту підприємств
(юридичних осіб) на рівні 14956,0 млн. грн., що на 2,4 відс. більше, ніж у 2018
році у порівняних цінах, і на 11,3 відс. – у діючих;
- зростання роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) у
розрахунку на одну особу до 10,9 тис. грн. або на 11,3 відсотка.
4.5. Розвиток підприємництва
Головні цілі на 2019 рік:
Сприяння розвитку підприємництва, створення сприятливих умов для
відкриття, ведення та зростання малого і середнього підприємництва шляхом
консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- реалізація заходів регіональної цільової програми розвитку малого та
середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2019-2020 роки;
Структурні підрозділи облдержадміністрації, Регіональний фонд
підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, Головне
управління Державної фіскальної служби в області, обласний центр
зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад, громадські
організації
- вдосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом
запровадження надання таких послуг в електронній формі та їх подальша
інтеграція до Єдиного порталу адміністративних послуг;
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Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації,
структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
- забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості при
прийнятті регуляторних актів;
Структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
районні
державні
адміністрації, органи місцевого самоврядування
- надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього
підприємництва;
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації, Регіональний фонд підтримки підприємництва по
області,
районні
державні
адміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, кредитні спілки області, обласний, міський, районні,
міськрайонні центри зайнятості
- забезпечення ефективної комунікації органів влади із суб’єктами
підприємництва шляхом проведення зустрічей та відкритих дискусій,
конференцій, нарад, тренінгів, а також системної роз’яснювальної роботи, що
сприятиме побудові конструктивного діалогу;
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації,
структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування,
Головне управління ДФС в Івано-Франківській області, Головне
управління статистики в області
- сприяння створенню нових та розвиток існуючих об’єктів інфраструктури
підтримки малого і середнього підприємництва, в тому числі інноваційного;
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого
самоврядування, Регіональний фонд підтримки підприємництва по
області, вищі навчальні заклади, громадські організації
- створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього
бізнесу шляхом використання можливостей участі у програмах Європейського
Союзу та інших програмах міжнародної технічної допомоги;
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій облдержадміністрації, департамент економічного розвитку,
промисловості
та
інфраструктури
облдержадміністрації,
ІваноФранківська, Коломийська, Долинська та Яремчанська міські ради, ради
об’єднаних територіальних громад
Очікувані результати у 2019 році:
- збільшення кількості малих підприємств на 10 тис. осіб населення до 53
одиниць;
- збільшення частки надходжень від діяльності суб’єктів малого
підприємництва до бюджетів усіх рівнів до 38,0 відсотків;
- збільшення питомої ваги реалізованої продукції (робіт, послуг) малими
підприємствами в загальнообласному обсязі реалізації до 29,0 відсотків.
4.6. Розвиток туристичної галузі
Головні цілі на 2019 рік:
Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього та в’їзного
(іноземного) туризму; розвиток туристичної інфраструктури; створення нових та
підтримка наявних туристичних продуктів; маркетинг туристичного потенціалу.
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Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- реалізація заходів комплексної регіональної цільової програми розвитку
туризму в області на 2016-2020 роки;
- розвиток туристичної інфраструктури, у тому числі – в межах
Дністровського каньйону;
- впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських
маршрутів, облаштування місць відпочинку туристів, оглядових майданчиків
тощо;
- підтримка розвитку рекреаційної діяльності на територіях природнозаповідного фонду області,
- підтримка і просування туристсько-екскурсійного продукту області
(участь у виставкових заходах, проведення ознайомлювальних турів, видання
промоційної продукції, розширення мережі туристично-інформаційних центрів);
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети міських рад міст обласного значення, рад об'єднанх
територіальних громад
Очікувані результати у 2019 році:
- збільшення обсягу надходжень туристичного збору до 4,2 млн. грн. або
на 13,5 відс.;
- збільшення доходів від надання туристичних послуг суб’єктами
туристичної діяльності до 320,0 млн. грн. або на 6,7 відс.;
- збільшення доходів від наданих послуг колективними засобами
розміщення до 680,0 млн. грн. або на 4,6 відс.;
- збільшення загальної кількості туристів та екскурсантів до 2,3 млн. осіб
або на 2,2 відсотка.
4.7. Зовнішньоекономічна діяльність
Головні цілі та пріоритети розвитку на 2019 рік:
Нарощування обсягів експорту конкурентоспроможної продукції,
оптимізація зовнішньої торгівлі шляхом удосконалення структури експорту та
імпорту, збільшення випуску високоякісної продукції відповідно до стандартів
ISO та розширення ринків збуту продукції.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- активізація двостороннього співробітництва з країнами – основними
торговельними партнерами;
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети міських рад міст обласного значення
- сприяння розвитку та модернізації виробничих потужностей, освоєнню
нових видів продукції підприємствами господарського комплексу області,
розширенню експортної бази промисловості та поглиблення її міжнародної
спеціалізації;
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури,
управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети міст обласного значення
- активізація інформаційного обміну із зарубіжними країнами з
використанням можливостей дипломатичних установ України в країнах
перебування;
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Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій облдержадміністрації
- залучення провідних виробників області до участі у міжнародних
тендерах, бізнес-форумах, виставково-ярмаркових заходах країн-партнерів.
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій обласної державної адміністрації
Очікувані результати у 2019 році:
- нарощення експорту товарів на 3,8 відс.;
- зростання позитивного сальдо зовнішньої торгівлі товарами на
129,7 відс.
4.8. Розвиток міжнародного співробітництва
Головні цілі на 2019 рік:
Сприяння
поглибленню
та
розширенню
міжрегіонального
і
транскордонного співробітництва, використанню можливостей суб’єктів та
учасників транскордонного співробітництва у підготовці та реалізації проектів
(програм) транскордонного співробітництва, створенню та підтримці
позитивного іміджу області на міжнародній арені, залученню та ефективному
використанню зовнішньої допомоги.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- виконання завдань і заходів:
- регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва
області на 2016-2020 роки;
- програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту
сусідства 2014-2020 "Польща-Білорусь-Україна", "Румунія-Україна", "УгорщинаСловаччина-Румунія-Україна";
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій облдержадміністрації
- реалізація положень міжрегіональних угод, укладених з адміністративнотериторіальними одиницями і органами влади країн-членів ЄС та інших держав,
розширення географії міжнародного співробітництва;
- інтенсифікація участі області в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського
регіону;
- поглиблення результативної роботи з іноземними дипломатичними
представництвами в Україні та українськими за кордоном через популяризацію
соціально-економічного потенціалу області;
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій облдержадміністрації
- організація проведення днів Європи і ЄС та інших заходів, пов’язаних із
транскордонним співробітництвом і євроінтеграцією;
- організація проведення навчально-інформаційних заходів для
потенційних аплікантів і представників місцевих органів влади щодо підготовки і
реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) та транскордонного
співробітництва задля підвищення рівня їх знань і практичних навичок;
- моніторинг існуючих можливостей залучення МТД і забезпечення
своєчасного інформування потенційних аплікантів про можливості різних
програм і конкурсів;
- посилення інституційної спроможності громадського сектору, органів
влади у визначенні пріоритетів транскордонного співробітництва області та
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налагодження ефективної взаємодії між ними задля підготовки проектів МТД
відповідно до реальних суспільних потреб;
- підтримка потенційних учасників ППС ЄІС, у тому числі шляхом
співфінансування пріоритетних для області проектів з місцевих бюджетів;
налагодження діалогу із представниками громадських організацій – активними
учасниками проектної діяльності, які мають значний досвід у цій сфері, на
предмет співпраці з підготовки та реалізації пріоритетних для розвитку області
проектів;
- координація, сприяння та моніторинг впровадження в області проектів
транскордонного співробітництва та інших програм і проектів міжнародних
організацій.
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій облдержадміністрації
Очікувані результати:
- подальший розвиток та розширення міжнародного співробітництва;
- поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних,
культурних відносин між територіальними громадами, їх представницькими
органами, місцевими органами виконавчої влади області та інших держав;
- зростання рівня конкурентоспроможності області, підтримка її іміджу як
надійного й стабільного партнера;
- збільшення кількості проектів і обсягів залучення міжнародної технічної
допомоги;
- посилення спроможності представників громадського сектору та
відповідних органів місцевої влади у сфері розроблення та управління
проектами місцевого розвитку на основі принципів партнерства між громадою та
владою.
4.9. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області
Головні цілі на 2019 рік:
Підвищення ефективності управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області; забезпечення надходження
коштів від оренди та приватизації до обласного бюджету
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- забезпечення прозорості процедури передачі в оренду майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ і міст області;
Управління об’єктами спільної власності територіальних громад області,
постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку,
управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу
Очікувані результати у 2019 році:
- поповнення обласного бюджету, залучення коштів на розвиток та
оновлення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області;
- забезпечення надходження до обласного бюджету від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться
у комунальній власності, коштів у сумі 8,5 млн. гривень.
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5. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека
5.1.
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
шляхом будівництва електрофільтрів на енергоблоках ВП "Бурштинська ТЕС"
ПАТ ДТЕК "Західенерго";
ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ ДТЕК "Західенерго", управління екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації, виконавчий комітет
Бурштинської міської ради
- проектування, будівництво, ремонт і реконструкція комунальних очисних
споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах області з метою
зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти;
- раціональне використання та поводження з твердими побутовими
відходами.
Департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління екології
та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад
5.2. Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних
катастроф
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- запобігання виникненню екологічної катастрофи на території Калуського
гірничопромислового району;
Департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління екології
та
природних
ресурсів,
департамент
економічного
розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, ДП "Калійний
завод" ВАТ "Оріана", Калуська міська рада
- забезпечення захисту від шкідливої дії вод шляхом будівництва
захисних дамб, берегоукріплень, регулюванням гідрологічного режиму річок.
Дністровське
басейнове
управління
водних
ресурсів,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, рад об’єднаних територіальних громад
5.3. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток
екомережі
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду на
території області, організація території заповідних об’єктів.
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, управління
екології та природних ресурсів облдержадміністрації
Очікувані результати у 2019 році:
- зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на 0,1
відс.;
- зменшення скидів зворотних вод у поверхневі водні об’єкти на 0,1 відс.;
- зменшення кількості розміщених відходів в навколишньому середовищі
на 0,1 відс.;
- збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду на
2,5 відсотка.
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Додатки
Додаток 1

Заходи щодо здійснення у 2019 році
аналітичних досліджень, прогнозування, програмування
та моніторингу реалізації основних завдань програми
соціально-економічного та культурного розвитку області
на 2019 рік
№
з/п

Заходи

1.

Забезпечення статистичної інформації для здійснення аналізу
виконання основних завдань соціально-економічного розвитку, яка не
включена до плану державних статистичних спостережень

2.

Розробка проекту програми соціально-економічного та культурного
розвитку області на 2020 рік

3.

Розробка та видання презентаційних матеріалів щодо Плану заходів з
реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської
області на період до 2020 року

4.

Розробка та видання презентаційних матеріалів за проектами з питань
соціально-економічного розвитку, які реалізуються в області, зокрема,
програми соціально-економічного та культурного розвитку області на
2019 рік

5.

Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, виконавчим
комітетам міст обласного значення, об’єднаним територіальним
громадам (ОТГ) області з питань соціально-економічного розвитку
територій; видання методичних рекомендацій щодо розроблення
програм соціально-економічного та культурного розвитку ОТГ; оцінка
їх економічного потенціалу; проведення навчальних семінарів,
тренінгів з актуальних питань соціально-економічного розвитку.

6.

Реалізація проекту "Карпатська мережа регіонального розвитку",
виконання зобов’язань щодо його співфінансування.
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Додаток 2
Таблиця 1
Основні показники соціально-економічного розвитку
Івано-Франківської області на 2019 рік

Показники

Одиниця 2017 рік,
виміру
факт

2018 рік,
очікув.
викон.

2019 рік,
прогноз

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Промисловість
Обсяг реалізованої
промислової продукції у
млн. грн. 47317,6
70909,1
80410,9
діючих цінах
Обсяг реалізованої
промислової продукції у
грн.
34320,4
51495,4
58395,7
розрахунку на одного
жителя
Індекс обсягів виробництва
промислової продукції в
відс.
112,0
111,0
103,0
порівнянних цінах
Сільське господарство
Валова продукція у
постійних цінах 2010 р. –
млн. грн. 6029,3
6058,0
6077,0
всього
у тому числі:
сільськогосподарські
млн. грн. 1991,5
2041,0
2060,0
підприємства
господарства населення
млн. грн. 4037,8
4017,0
4017,0
Валова продукція у % до
відс.
104,0
100,5
100,3
попереднього року
Обсяг валової продукції у
розрахунку на одного
грн.
4373
4394
4408
жителя
із загального обсягу валової
продукції:
рослинництво
у % до попереднього року
тваринництво
у % до попереднього року

2019 рік
у відс.
до 2018
року

113,4

113,4

х

100,3

100,7
100,0
х
100,3

млн. грн.
відс.
млн. грн.

3208,5
108,2
2820,8

3209,0
100,0
2849,0

3225,2
100,5
2851,8

100,5
х
100,1

відс.

99,6

101,0

100,1

х

Будівельна діяльність
Обсяги будівельномлн. грн. 2296,4
2784,5
3010,9
108,1
монтажних робіт
Приріст, зниження (-)
%
34,4
21,3
8,1
х
обсягів будівельних робіт
Введення в експлуатацію об’єктів соціально-культурного призначення:
522,7
445,0
470,0
105,6
- нові житлові будівлі
тис. м2
- школи
м2
х
1064,4
4237,8 у 3,9 р.б.
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Показники

Одиниця 2017 рік,
виміру
факт

2018 рік,
очікув.
викон.

2019 рік,
прогноз

- дитячі садки
м2
х
3363,3
6696,0
- лікарні
м2
х
1227,0
992,5
2
- ФАПи, амбулаторії
м
х
6719,0
- заклади культури
м2
х
Виробництво основних видів будівельних матеріалів:
млн. шт.
246,1
205,0
210,0
- цегла
ум. цегли
тис. м.
- збірний залізобетон
151,8
150,0
152,0
куб.
- цемент
тис. тонн 2406,1
3100,0
3500,0
млн. ум.
- шифер
85,05
85,0
85,5
плит
- гіпс
тис. тонн
29,1
40,0
40,6
- плитка керамічна
тис. кв. м
368,5
360,0
370,0
- пісок будівельний
тис. тонн
55,1
55,0
55,0
- камінь дроблений, щебінь тис. тонн
764,5
785,0
790,0
Житлово-комунальне господарство
Забезпеченість населення
м2
26,9
27,4
27,9
житлом, м2 загальної площі
в середньому на одну особу
Темп зростання
(зменшення)
забезпеченості населення
відс.
102,0
101,8
101,8
житлом, м2 загальної площі
в середньому на одну особу
РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕР
Гуманітарна сфера
Середня чисельність
тис. осіб
1378,7
1376,9
1377,6
наявного населення
Кількість лікарняних ліжок
одиниць
10038
9840
9500
(обласний бюджет)
Кількість лікарняних ліжок
одиниць
73,0
71,6
69,1
на 10 тис. населення
Кількість ліжок денних
одиниць
2440
2445
2455
стаціонарів
Кількість ліжок денних
стаціонарів на 10 тис.
одиниць
17,6
17,8
17,9
населення
Кількість лікарських
амбулаторно-поліклінічних
одиниць
79
63
65
закладів (самостійних) без
стоматологічних
З них закладів загальної
одиниць
79
63
65
практики сімейної медицини

2019 рік
у відс.
до 2018
року
у 1,9 р.б.
80,9
х
102,4
101,3
113,0
100,6
101,5
102,8
100,0
100,6
101,8

х

100,1
96,5
96,5
100,4
100,5

103,2
103,2
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Показники

Одиниця 2017 рік,
виміру
факт

Смертність дітей до одного
року життя

проміле
(на 1000
живонароджених)

6,0

Кількість дошкільних
навчальних закладів

одиниць

436

одиниць

713

одиниць

19

одиниць

40

одиниць

21

Кількість загальноосвітніх
навчальних закладів
Кількість професійнотехнічних навчальних
закладів
Кількість вищих навчальних
закладів
Кількість інтернатних
закладів всіх типів

2018 рік,
очікув.
викон.

2019 рік,
прогноз

2019 рік
у відс.
до 2018
року

5,9

5,9

100,0

482

106,4

691

98,6

19

100

40

100

18

90

453
(факт)
701
(факт)
19
(факт)
40
(факт)
20
(факт)

Соціальна сфера
Кількість економічноактивного населення у віці
15-70 років

тис.
осіб

610,9

613,5

615,0

100,2

у т.ч. працездатного віку

тис.
осіб

578,3

578,8

579,5

100,1

51,9

47,7

47,3

99,2

8,5

7,8

7,6

х

1,5

1,4

1,3

92,9

1086,08

1092,71

1361,69

124,6

852,16

977,88

1158,73

118,5

286,05

450,36

534,25

118,6

6074

7747

8665

111,9

144,6

127,5

111,9

х

Кількість безробітного
тис.
населення (за методологією
осіб
МОП) у віці 15-70 років
Рівень безробіття (за
%
методологією МОП)
Навантаження незайнятого
осіб
населення на 1 вакансію
Надання державної
соціальної допомоги сім’ям млн. грн.
з дітьми
Надання державної
соціальної допомоги
млн. грн.
малозабезпеченим сім’ям
Надання державної
соціальної допомоги
млн. грн.
інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам
Середньомісячна заробітна
плата одного штатного
грн.
працівника
Темп росту
середньомісячної
відс.
заробітної плати до
попереднього року
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Показники

2018 рік,
очікув.
викон.

2019 рік,
прогноз

2019 рік
у відс.
до 2018
року

19583,8

19373,0

14232,5

73,5

5979,0

5036,0

0,0

х

57,4

98,9

73,5

х

23,1 р. б.

84,2

х

х

2148,6

2287,42
(факт)

2449,77

107,1

364,40

369,90
(факт)

371,80

100,5

100,5

х

Одиниця 2017 рік,
виміру
факт

Заборгованість із виплати
заробітної плати (на кінець тис. грн.
року), всього
- у т.ч. на економічно
тис. грн.
активних підприємствах
Темп зростання (зниження)
заборгованості з виплати
відс.
заробітної плати до початку
звітного періоду
- у т. ч. на економічно
відс.
активних підприємствах
Середній розмір пенсійних
виплат (на грудень звітного
грн.
року)
Кількість осіб,
застрахованих в системі
тис. осіб
ЗОДСС (на кінець року)
Темп росту застрахованих
відс.
осіб (до початку року)

101,5
(факт)
Розвиток споживчого ринку
99,4

Роздрібний товарооборот
підприємств (юридичних
млн. грн. 11402,1
13433, 0
14956,0
111,3
осіб)
Індекс фізичного обсягу
відс.
105,4
105,6
102,4
х
роздрібного товаробороту
Роздрібний товарооборот
підприємств (юридичних
грн.
8270,0
9758,0
10860,0
111,3
осіб) у розрахунку на одну
особу
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА АКТИВІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Фінансова діяльність
Доходи місцевих бюджетів
5890,9
(без трансфертів)
млн. грн. 5068,7 (оперативні 6266,2
106,4
дані)
Податковий борг за
податковими
3232,28
зобов’язаннями платників
млн. грн. 3079,45 (оперативні 3112,09
96,3
податків по обов’язкових
дані)
платежах до зведеного
бюджету на кінець року
Розвиток підприємництва
Кількість малих підприємств
одиниць
53
53
54
101,9
на 10 тис. населення
Кількість зайнятих
працівників на малих
тис. осіб
35,3
35,8
36,0
100,6
підприємствах
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Показники

Одиниця 2017 рік,
виміру
факт

Обсяги фінансової підтримки малого підприємництва з тис. грн.
обласного бюджету

925,1

2018 рік,
очікув.
викон.

2019 рік,
прогноз

2019 рік
у відс.
до 2018
року

1 500,0

1 500,0

100,0

1121,3

110,0

8139,5

109,9

928,5

101,3

674,0

101,3

1755,5

1800,5

102,6

920,8

956,1

103,8

Інвестиційна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій в діючих цінах (без
млн. грн. 9707,8
1019,3
ПДВ)
Обсяг капітальних інвестигрн.
7055,2
7402,9
цій на одну особу
Обсяги прямих іноземних
млн. дол.
інвестицій (з наростаючим
908,6
916,3
США
підсумком)
Обсяги прямих іноземних
дол.
660,3
665,5
інвестицій на одного жителя США
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяги зовнішньоторговельного обороту
(товарами), всього
експорт
обсяг експорту у відс. до
попереднього року
імпорт
обсяг імпорту у відс. до
попереднього року

млн. дол.
США

1307,8

в тому числі:
млн. дол.
665,4
США
відс.

116,0

138,4

103,8

х

млн. дол.
США

642,4

834,7

844,4

101,2

відс.

158,2

129,9

101,2

х

Таблиця 2
Показники розвитку промисловості
2018
Одини2017
рік,
Показники
ця
рік,
очік.
виміру
факт
викон.
Обсяг реалізованої
промислової продукції у
млн. грн. 47317,6 70909,1
діючих цінах - всього
Обсяг реалізованої
промислової продукції у
грн.
34320,4 51495,4
розрахунку на 1 особу
Індекс промислового
відс.
112,0
111,0
виробництва
Добувна промисловість і
відс.
115,4
104,8
розроблення кар’єрів
Переробна промисловість:
відс.
115,3
117,3
- виробництво хімічних
відс.
657,3
214,0

2019
рік,
прогноз

2019 рік
у відс.
до 2018
року

80410,9

113,4

58395,7

113,4

103,0

х

102,8

х

103,5
103,0

х
х
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Показники
речовин і хімічної продукції
- виробництво гумових і
пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної
продукції
- металургійне виробництво,
виробництво готових
металевих виробів, крім
машин і устаткування
- машинобудування, крім
ремонту і монтажу машин і
устаткування
- текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших
матеріалів
- виготовлення виробів з
деревини, виробництво
паперу та поліграфічна
діяльність
- виробництво харчових
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря

Одиниця
виміру

2017
рік,
факт

2018
рік,
очік.
викон.

2019
рік,
прогноз

2019 рік
у відс.
до 2018
року

відс.

112,2

106,9

103,0

х

відс.

144,0

104,6

102,0

х

відс.

111,2

104,2

105,0

х

відс.

77,3

92,6

101,0

х

відс.

100,0

103,3

104,0

х

відс.

95,1

123,8

103,0

х

відс.

105,4

109,4

102,7

х

Таблиця 3
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції
(всіма категоріями господарств)
2019 рік
Одиниця 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, у відс.
Показники
виміру
факт
очік.
прогноз до 2018
року
Зернові культури (у
тис. тонн
753,7
804,0
804,0
100,0
вазі після доробки)
Цукрові буряки
тис. тонн
73,0
65,6
65,7
100,3
(фабричні)
Картопля
тис. тонн
1000,2
1009,8
1009,8
100,0
Овочі
тис. тонн
174,2
177,6
177,8
100,1
Плоди і ягоди
тис. тонн
51,1
60,7
60,7
100,4
Реалізація худоби та птиці:
– у живій вазі
тис. тонн
123,8
129,4
130,4
100,8
– у забійній вазі
тис. тонн
80,8
84,4
85,1
100,8
молоко
тис. тонн
466,7
441,1
441,5
100,1
яйця
млн. шт.
414,7
423,0
428,5
101,3
вовна (у фізичній вазі)
тонн
22
22,0
22,0
100,0
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Таблиця 4
Показники розвитку транспорту і зв’язку
Показники
Перевезення вантажів
всіма видами
транспорту, всього
у тому числі:
- залізничним
- автомобільним транспортом (з врахуванням
комерційних перевезень)
Перевезення пасажирів
всіма видами
транспорту, всього
в тому числі:
- залізничним
- автомобільним транспортом (з врахуванням
перевезень фізичними
особами )
- тролейбусним

Одиниця
виміру

2017 рік,
факт

2018 рік,
очік.

2019 рік,
прогноз

2019 рік
у відс.
до 2018
року

тис. тонн

14738,0

12745,7

14050,0

110,0

тис. тонн

5647,4

7568,9

7750,0

102,4

тис. тонн

9090,6

5176,8

6300,0

121,7

тис. осіб

80508,2

85274,9

89850,0

105,6

тис. осіб

2687,3

2427,5

2850,0

117,4

тис. осіб

63517,3

67218,7

71000,0

105,6

тис. осіб

14303,6

15628,7

16000,0

102,4

Таблиця 5
Основні показники розвитку дорожньої галузі

Показники

Одиниця
виміру

2017 рік,
факт

2018 рік,
факт

2019 рік,
прогноз

Будівництво та реконструкція автомобільних доріг
загального користування
тис. грн.
28493,3
13583,2
174000,0

2019 рік
у % до
2018
року

Обсяг робіт
у 13 р. б.
Введення
км/пог. м
-/152,5
-/-/312,7
потужностей
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування
Обсяг робіт
тис. грн.
39403,5
1370,4
73000,0
у 53 р. б.
Введення
км/пог. м
-/ -/-/ 54,6
х
потужностей
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування
Обсяг робіт
тис. грн.
709683,3
380248,8
508000,0
133,6
Введення
км/пог. м
64,9/268,1
38,2/ 40/х
потужностей
Поточний ремонт та утримання доріг загального користування
Обсяг робіт
тис. грн.
182976,4
117112,2
149142,9
127,4
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Таблиця 6
Показники діяльності малих підприємств
Одиниця
виміру

Показники

Кількість малих підприємств
одиниць
на 10 тис. населення
Кількість зайнятих працівників
тис. осіб
на малих підприємствах
Обсяг реалізованої продукції
млрд. грн.
малими підприємствами
Фізичні особи – підприємці
тис. осіб
Частка реалізованої продукції
(робіт, послуг) малими підвідс.
приємствами від загальнообласного обсягу реалізації
Частка надходжень від діяльності малого підприємництва
відс.
до бюджетів всіх рівнів

2017
рік,
факт

2018 рік,
2019
2019 рік
очік.
рік,
у % до
викон. прогноз 2018 року

53

53

54

101,9

35,3

35,8

36,0

100,6

22,1
42,5

22,5
42,8

23,1
43,2

102,7
100,9

27,8

28,5

29,0

-

35,0

35,9

38,4

-

Таблиця 7
Інноваційний розвиток

Показники
Кількість інноваційноактивних підприємств
Частка інноваційноактивних підприємств у
загальній кількості
промислових підприємств
Впроваджено нових технологічних процесів, всього
з них маловідходних,
ресурсозберігаючих
Освоєно нових видів
продукції, всього
з них нових видів техніки

2019 рік,
прогноз

2019
рік
у відс.
до 2018
року

Одиниця
виміру

2017 рік,
факт

2018
рік,
очік.

одиниць

28

28

29

103,6

відс.

21,7

21,7

22,4

х

одиниць

23

24

26

108,3

одиниць

15

12

12

100,0

одиниць

109

110

113

102,7

одиниць

3

3

3

100,0

Таблиця 8
Основні фінансові показники
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Показники
Доходи до місцевих
бюджетів (без трансфертів)
в тому числі:
- доходи загального фонду
(без трансфертів)
- доходи спеціального
фонду
Видатки місцевих бюджетів,
всього
у т.ч. трансферти з
державного бюджету
Податковий борг за податковими зобов’язаннями до
зведеного бюджету (станом
на кінець року), в т.ч.:
- до державного бюджету
- до місцевих бюджетів

Одиниця
виміру

2017 рік,
факт

млн. грн.

5068,7

2018
рік,
(оперативні
дані)
5890,9

млн. грн.

4186,7

млн. грн.
млн. грн.
млн. грн.

6266,2

2019
рік
у відс.
до 2018
року
106,4

5090,1

5568,9

109,4

882,0

800,8

697,3

87,1

16621,0

19137,3

18099,9

94,6

11921,8

12935,1

11833,8

91,5

2019 рік,
прогноз

млн. грн.

3079,45

3232,28

3112,09

96,3

млн. грн.
млн. грн.

2913,96
165,49

3024,28
208,00

2905,73
206,36

96,1
99,2

Таблиця 9
Основні показники розвитку охорони здоров’я області

Одиниця
виміру

2017
рік,
факт

2018
рік,
очік.

2019 рік,
прогноз

2019 рік
у відс.
до 2018
року

Материнська смертність

кількість
випадків

2

0

0

х

Смертність дітей до 1 року
життя

проміле

6,0

5,9

5,9

100,0

46,9

45,0

45,0

100,0

6,4

6,0

6,0

100,0

осіб

1139

1170

1192

101,9

осіб

443

458

470

102,6

одиниць

10038

9840

9500

96,5

Показники

Захворюваність на
туберкульоз
Смертність від
туберкульозу
Кількість ВІЛ-інфікованих,
що перебувають на обліку
у медзакладах на кінець
року
Кількість хворих на СНІД,
що перебувають на обліку
у медзакладах на кінець
року
Кількість лікарняних ліжок

випадків
на 100
тис.
насел.
випадків
на 100
тис.
насел.

81
(обл. бюджет)
в т.ч. на 10 тис. населення
Кількість ліжок денних
стаціонарів
в т.ч. на 10 тис. населення
Кількість лікарських
амбулаторно-поліклінічних
закладів (самостійних) без
стоматологічних
з них заклади ЗПСМ

одиниць
одиниць

73,0

71,6

69,1

96,5

2440

2445

2455

100,4

одиниць

17,7

17,8

17,9

100,5

одиниць

79

63

65

103,2

одиниць

79

63

65

103,2

Таблиця 10
Розвиток освіти
Показники
Кількість дошкільних
навчальних закладів
Кількість дітей у дошкільних
навчальних закладах
Кількість загальноосвітніх
навчальних закладів
Кількість учнів у
загальноосвітніх
навчальних закладах
Кількість професійнотехнічних навчальних
закладів
Кількість учнів у
професійно-технічних
навчальних закладах
Кількість вищих навчальних
закладів
Кількість студентів у вищих
навчальних закладах
Кількість інтернатних
закладів всіх типів
Кількість учнів в інтернатних
закладах

Одиниця 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік,
виміру
факт
факт
прогноз

2019 рік у
відс. до
2018 року

одиниць

436

453

482

106,4

тис. осіб

36,5

41,9

43,2

103,1

одиниць

713

701

691

98,6

тис. осіб

151,8

155,5

159,1

102,3

одиниць

19

19

19

100

тис. осіб

8,3

7,9

7,9

100

одиниць

40

40

40

100

тис. осіб

47,5

47,7

48

100,6

одиниць

21

20

18

90

тис. осіб

3,4

3,1

2,9

93,5
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Таблиця 11
Основні показники розвитку культури
Показники
Кількість масових та
універсальних
бібліотек
-у міських поселеннях
-у сільській місцевості
Книжковий фонд
бібліотек
Кількість читачів
Кількість закладів
культури клубного типу
- у міських поселеннях
- у сільській місцевості
Музеї
Кількість відвідувань
музеїв
Кількість театрів
Кількість концертних
(філармонічних) залів
Кількість шкіл
початкової
спеціалізованої
мистецької освіти
Кількість учнів у
школах початкової
спеціалізованої
мистецької освіти

Одиниця
виміру

2017
рік,
факт

2018
рік,
очік.

2019 рік,
прогноз

2019 рік
у відс.
до 2018
року

одиниць

760

760

760

100,0

одиниць
одиниць

15
645

15
645

15
645

100,0
100,0

тис. прим.

8701,9

8702,0

8703

100,0

тис. осіб

530,3

530,5

531,0

100,0

одиниць

721

721

721

100,0

одиниць
одиниць
одиниць

61
660
25

61
660
25

61
660
26

100,0
100,0
104,0

тис. осіб

460,59

480,0

510,0

106,3

одиниць
місць
одиниць
місць

5
1358
1
402

5
1358
1
402

5
1358
1
402

100,0
100,0
100,0
100,0

одиниць

58

59

59

100,0

осіб

12036

12226

12270

100,4

Таблиця 12
Основні показники розвитку фізичної культури і спорту
2017
2019 р.
Одиниця
2018 рік, 2019 рік,
Показники
рік,
у відс. до
виміру
факт
прогноз
факт
2018 р.
Кількість проведених
спортивно-масових
заходів та кількість
охопленого населення
Кількість дітей та молоді
від 6 до 18 років,
залучених до занять у
дитячо-юнацьких
спортивних школах, від
кількості дітей та молоді

кількість
заходів
кількість
учасників
(тис. осіб)
тис. осіб /
%

700

705

710

100,0

40,8

41,0

41,2

100,0

18,3/9,4

18,4/9,5

18,5/9,5
100,0
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Показники
цього віку, які
проживають на
відповідній території
Стан забезпечення
спортивними спорудами
на 1 тисячу населення

Одиниця
виміру

2017
рік,
факт

одиниць

2,3

2019 р.
2018 рік, 2019 рік,
у відс. до
факт
прогноз
2018 р.

2,3

2,3

100,0

Таблиця 13
Розвиток туристично-рекреаційного комплексу
2017
2018
Одиниця
2019 рік,
Показники
рік,
рік,
виміру
прогноз
факт
очік.
3,7
Туристичний збір
млн. грн.
3,0
4,2
(факт)
Доход від надання
туристичних послуг
млн. грн.
282,0
300,0
320,0
суб’єктами туристичної
діяльності
Доход від наданих
послуг колективними
млн. грн.
579,2
650,0
680,0
засобами розміщення
Загальна кількість
млн. ос.
2,1
2,25
2,3
туристів і екскурсантів

2019 рік.
у відс. до
2018 року
113,5
106,7

104,6
102,2
Таблиця 14

Оплата праці
Показники
Середньомісячна
заробітна плата одного
штатного працівника
Темп зростання середньомісячної заробітної плати
до попереднього року
Заборгованість із виплати
заробітної плати (на
кінець року), всього
Темп зростання
(зниження) заборгованості
з виплати заробітної плати
до початку звітного
періоду
Заборгованість з виплати
заробітної плати на
економічно активних
підприємствах

Одиниця
виміру

2017
рік,
факт

2018
рік,
очік.

2019 рік,
прогноз

2019 рік
у відс.
до 2018
року

грн.

6074,0

7747,0

8665,0

111,9

відс.

144,6

127,5

111,9

х

14232,5

73,5

тис. грн.

19583,8 19373,0

відс.

57,4

98,9

73,5

х

тис. грн.

5979,0

5036,0

0

х
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Показники

Одиниця
виміру

2017
рік,
факт

2018
рік,
очік.

2019 рік,
прогноз

2019 рік
у відс.
до 2018
року

Темп зростання
(зниження) заборгованості
з виплати заробітної плати
на економічно активних
підприємствах до початку
звітного періоду

відс.

у 23,1
р. б.

84,2

х

х

Таблиця 15
Основні показники соціального захисту населення
Одиниця
виміру

Показники

2017 рік,
факт

2018 рік,
очік.

2019 рік,
прогноз

2019 рік
у відс.
до 2018
року

Надання державної соціальної допомоги:
- сім’ям з дітьми

млн. грн.

1086,08

1092,71

1361,69

124,6

- малозабезпеченим
сім’ям

млн. грн.

852,16

977,88

1158,73

118,5

- інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам

млн. грн.

286,05

450,36

534,25

118,6

Надання житлових субсидій:
- на житловокомунальні послуги
- на тверде та рідке
пічне паливо і
скраплений газ

млн. грн.

2058,31

2445,30

2737,38

111,9

млн. грн.

46,55

64,39

72,11

111,9

Фінансування за надані пільги:
- на житловокомунальні послуги
- на придбання
твердого палива та
скрапленого газу
- з послуг зв’язку
- за санаторнокурортне лікування,
капремонт, інші пільги
- пільговий проїзд у
міському та приміському громадському
транспорті

млн. грн.

165,18

168,36

180,63

107,3

млн. грн.

7,9

9,21

9,87

107,2

млн. грн.

-

-

-

-

млн. грн.

-

-

-

-

млн. грн.

-

-

-

-

85
Таблиця 16
Основні показники ринку праці
Показники
Середньорічна чисельність
наявного населення
Кількість економічно активного
населення у віці 15-70 років
у т.ч. працездатного віку
Зайняте населення у віці
15-70 років
Кількість безробітного населення
(за методологією МОП) у віці
15-70 років
Рівень безробіття (за
методологією МОП)
Навантаження незайнятого
населення на 1 вакансію

2019 рік
Один. 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, у відс.
виміру
факт
очікув. прогноз до 2018
року
тис. осіб 1378,7 1376,9 1377,6
100,1
тис. осіб

610,9

613,5

615,0

100,2

тис. осіб

578,3

578,8

579,5

100,1

тис. осіб

559,0

566,5

568,0

100,3

тис. осіб

51,9

47,7

47,3

99,2

%

8,5

7,8

7,6

х

осіб

1,5

1,4

1,3

92,9

Таблиця 17
Основні екологічні показники
Показники
Викиди шкідливих
речовин в атмосферне повітря
Розміщення
відходів
Скиди зворотних
вод у поверхневі
водні об’єкти
Площа земель,
територій та
об’єктів природнозаповідного фонду

Одиниця
виміру

2017 рік,
факт

2018 рік,
очік.

2019 рік,
прогноз

2019 рік
у відс. до
2018 року

тис. тонн

198,3

198,1

197,9

99,9

тис. тонн

1948,8

1946,86

1944,92

99,9

млн. м3

60,11

57,31

57,25

99,9

тис. га

218,8

218,9

224,4

102,5
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Додаток 3
Хід виконання регіональних цільових програм
у відповідних галузях і сферах діяльності
Впродовж 2018 року в області діяло 84 регіональні цільові програми у
відповідних галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених на
2018 рік програм, з обласного бюджету передбачено фінансування 64 програми
на суму 581313,6 тис. грн., з яких на 1 січня 2019 року (оперативні дані) частково
профінансовано 522127,5 тис. грн. (або 89,8 відс. від запланованого).
Кошти спрямовувались на виконання заходів програм щодо:
- підтримки малого підприємництва – 857,8 тис. грн.;
- розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності – 55,0 тис. грн.;
- енергозбереження для населення області – 1099,6 тис. грн.;
- енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії – 2107,2 тис. грн.;
- соціально-економічного і соціального розвитку – 524,0 тис. грн.;
- агропромислового розвитку – 3854,2 тис. грн.;
- охорони здоров’я – 113603,7 тис. грн.;
- освіти, науки та молодіжної політики – 121257,7 тис. грн.;
- розвитку спорту – 3869,8 тис. грн.;
- культури, національностей та релігій – 11771 тис. грн.;
- соціального захисту населення – 25717,7 тис. грн.;
- цивільного захисту населення – 6075 тис. грн.;
- інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю – 1349,1 тис.
грн.;
- профілактики правопорушень, правова освіта населення – 1864,9 тис.
грн.;
- будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та
архітектури – 14687,8 тис. грн.;
- міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестиції –
1175,7 тис. грн.;
- охорона навколишнього природного середовища – 140404,6 тис. грн.;
- розвитку місцевого самоврядування та забезпечення діяльності
обласної ради – 63943,3 тис. грн.;
- господарського управління – 5498,2 тис. грн.;
- соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування – 1810 тис. грн.;
- забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області
133,9 тис. грн.;
- надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України,
військово-патріотичне виховання молоді 7,2 тис. грн.;
- забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду
в Державному архіві області 460 тис. гривень.
Увесь виділений на програми
фінансовий ресурс освоєний
розпорядниками коштів у відповідності до визначених заходів та завдань
програм.
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Додаток 4
Перелік
регіональних цільових програм з питань соціально-економічного розвитку
області у відповідних галузях та сферах діяльності,
які діятимуть у 2019 році
№
з/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Координатор
Документ, яким
Термін дії
виконання
затверджено
програми
програми
програму
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації
Програма розвитку
Департамент
Рішення обласної до 2020
науково-технічної та економічного
ради
року
інноваційної
розвитку,
від 25.12.2015
діяльності області
промисловості та
№ 56-2/2015
до 2020 року
інфраструктури
облдержадміністрації
Регіональна цільова Департамент
Рішення обласної 2019-2020
програма розвитку
економічного
ради
роки
малого та
розвитку,
від 21.09.2018
середнього
промисловості та
№ 939-23/2018
підприємництва в
інфраструктури
Івано-Франківській
облдержадміністрації
області на 20192020 роки
Цільова програма
Департамент
Рішення обласної 2016-2020
енергоефективності економічного
ради
роки
та розвитку сфери
розвитку,
від 10.06.2016
виробництва енерпромисловості та
№ 230-5/2016
гоносіїв з відновлю- інфраструктури
ваних джерел енер- облдержадміністрації
гії Івано-Франківської області на 20162020 роки
Програма енергоДепартамент еконоРішення обласної 2019-2020
збереження для
мічного розвитку,
ради від
роки
населення Іванопромисловості та
21.12.2018
Франківської області інфраструктури
№ 1033-26/2018
на 2019-2020 роки
облдержадміністрації
Обласна програма
Департамент
Рішення обласної 2018-2020
підвищення рівня
економічного
ради від
роки
безпеки дорожнього розвитку,
21.09.2018
руху в Іванопромисловості та
№ 940-23/2018
Франківській області інфраструктури
на 2018-2020 роки
облдержадміністрації
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
Рішення обласної 2016-2020
Комплексна програ- Департамент
роки
ради від
агропромислового
ма розвитку агро16.10.2015
промислового комп- розвитку
№ 1830-39/2015
лексу та сільських
територій ІваноНазва програми
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№
з/
п
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Назва програми
Франківської області
на 2016-2020 роки
Програма формування регіональних
ресурсів продовольчого зерна у ІваноФранківській області
на період до 2020
року
Регіональна цільова
програма розвитку
овочівництва та
переробної галузі на
період до 2020 року
Регіональна цільова
програма виробництва екологічно
чистої продукції на
період до 2020 року
Регіональна цільова
програма розвитку
рибництва на період
до 2020 року
Регіональна програма відтворення,
поліпшення, раціонального використання та охорони
лісових ресурсів
Івано-Франківського
обласного комунального агролісогосподарського підприємства "Івано-Франківськоблагроліс" на
2016-2020 роки
Регіональна цільова
програма проведення лабораторнодіагностичних та
лікувально-профілактичних робіт у
сфері ветеринарної
медицини в ІваноФранківській області
на 2019-2020 роки
Програма фінансової підтримки ІваноФранківського

Координатор
виконання
програми

Документ, яким
затверджено
програму

Департамент
агропромислового
розвитку

Рішення обласної
ради від
16.09.2011
№ 238-9/2011

до 2020
року

Департамент
агропромислового
розвитку

Рішення обласної
ради
від 08.06.2012
№ 546-15/2012

до 2020
року

Департамент
агропромислового
розвитку

Рішення обласної
ради
від 20.08.2013
№ 1029-23/2013

до 2020
року

Департамент
агропромислового
розвитку

Рішення обласної
ради
від 18.04.2013
№ 898-21/2013
Рішення обласної
ради
від 16.10.2015
№ 1826-39/2015

до 2020
року

Департамент
агропромислового
розвитку

Термін дії
програми

2016-2020
роки

Департамент
агропромислового
розвитку

Рішення обласної
ради
від 21.09.2018
№ 943-23/2018

2019-2020
роки

Департамент
агропромислового
розвитку

Рішення обласної
ради
від 05.12.2014

2015-2019
роки
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№
з/
п

Назва програми

Координатор
виконання
програми

Документ, яким
затверджено
програму
№ 1491-33/2014

Термін дії
програми

обласного комунального агролісогосподарського
підприємства "Івано–Франківськоблагроліс" на 20152019 роки
14. Регіональна цільова Департамент
Рішення обласної 2017-2021
програма боротьби
агропромислового
ради
роки
з карантинним
розвитку
від 15.09.2017
бур’яном – амброзі№ 609-17/2017
єю полинолистою в
Івано-Франківській
області на 20172021 роки
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області
15. Регіональна цільова Головне управління
Рішення
до 2020
програма заходів та Держгеокадастру в
обласної ради
року
робіт у галузі
Івано-Франківській
від 21.06.2011
розвитку земельних області
№ 202-7/2011
відносин в ІваноФранківській області
до 2020 року
Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
16. Регіональна цільова Обласний фонд
Рішення
2016-2020
програма підтримки підтримки
обласної ради
роки
індивідуального
індивідуального
від 25.12.2015
житлового будівниц- житлового
№ 54-2/2015
тва на селі та
будівництва на селі
поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення "Власний дім" на
2016-2020 роки
Дністровське басейнове управління водних ресурсів
до 2021
Рішення
Дністровське
17. Комплексна регіообласної ради
року
басейнове
нальна цільова
від 23.11.2012
управління водних
програма розвитку
ресурсів
№ 723-19/2012
водного господарства на період до
2021 року в області
Обласне управління лісового та мисливського господарства
Рішення обласної 2017-2021
Обласне управління
18. Обласна цільова
ради
роки
лісового та
програма розвитку
від 21.10.2016
лісового та мислив- мисливського
№ 315-10/2016
ського господарства господарства
Івано-Франківської
області на 20172021 роки
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№
з/
п
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Координатор
Документ, яким
виконання
затверджено
програми
програму
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
Регіональна цільова Департамент охорони Рішення
здоров'я
обласної ради
програма "Репродуктивне здоров'я
облдержадміністрації від 16.10.2015
населення Івано№ 1824-39/2015
Франківської області" на період до 2020
року
Регіональна цільова Департамент охорони Рішення
програма розвитку
здоров'я
обласної ради
первинної медикооблдержадміністрації від 16.10.2015
санітарної допомоги
№ 1825-39/2015
на засадах сімейної
медицини на період
до 2020 року
Регіональна цільова Департамент охорони Рішення обласної
програма розвитку
здоров'я
ради
донорства крові, її
облдержадміністрації від 22.12.2017
компонентів та виго№ 743-19/2017
товлення препаратів
з них на 2018-2020
роки
Регіональна цільова Департамент охорони Рішення
програма запобіган- здоров'я
обласної ради
ня та лікування
облдержадміністрації від 16.10.2015
серцево-судинних
№ 1822-39/2015
та судинно-мозкових
захворювань на
2016-2020 роки
Комплексна програ- Департамент охорони Рішення
ма "Здоров'я насездоров'я
обласної ради
лення Прикарпаття
облдержадміністрації від 23.11.2012
2013-2020"
№ 717-19/2012
Програма протидії
Департамент охорони Рішення
здоров'я
обласної ради
захворюванню на
облдержадміністрації від 23.09.2016
туберкульоз в
№ 276-9/2016
області на 20172020 роки
Департамент охорони Рішення обласної
Програма розвитку
ради
здоров'я
та вдосконалення
облдержадміністрації від 22.12.2017
служби екстреної
№ 744-19/2017
(швидкої) та невідкладної медичної
допомоги ІваноФранківської області
на 2018-2022 роки
Департамент охорони Рішення
Програма "Покраобласної ради
здоров'я
щення діагностики,
облдержадміністрації від 23.09.2016
лікування та
Назва програми

Термін дії
програми
до 2020
року

до 2020
року

2018-2020
роки

2016-2020
роки

2013-2020
роки
2017-2020
роки

2018-2022
роки

2017-2020
роки
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№
з/
п

Назва програми

Координатор
виконання
програми

Документ, яким
затверджено
програму
№ 277-9/2016

Термін дії
програми

профілактики
злоякісних
новоутворів на
2017-2020 роки
27. Регіональна цільова Департамент охорони Рішення обласної 2018-2020
програма з профіздоров'я
ради
роки
лактики та лікування облдержадміністрації від 22.12.2017
раку грудної залози
№ 745-19/2017
на 2018-2020 роки
28. Регіональна цільова Департамент охорони Рішення обласної 2018-2020
програма лікування
здоров'я
ради
роки
хворих на хронічний облдержадміністрації від 22.12.2017
лімфоїдний лейкоз
№ 746-19/2017
на 2018-2020 роки
29. Обласна програма
Департамент охорони Рішення обласної 2018-2022
"Розвиток паліатив- здоров'я
ради
роки
ної допомоги на
облдержадміністрації від 22.12.2017
Прикарпатті на
№ 747-19/2017
2018-2022 роки"
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації
30. Програма розвитку
Департамент освіти,
Рішення
2016-2023
освіти Іванонауки та молодіжної
обласної ради
роки
Франківщини на
політики
від 25.12.2015
2016-2023 роки
облдержадміністрації № 42-2/2015
31. Обласна цільова
Департамент освіти,
Рішення
2016-2020
соціальна програма науки та молодіжної
обласної ради
роки
"Молодь Прикарпат- політики
від 25.12.2015
тя" на 2016-2020
облдержадміністрації № 47-2/2015
роки
32. Обласна цільова
Департамент освіти,
Рішення
2016-2020
соціальна програма науки та молодіжної
обласної ради
роки
з оздоровлення та
політики
від 25.12.2015
відпочинку дітей на
облдержадміністрації № 48-2/2015
2016-2020 роки
2018-2022
Рішення
Департамент освіти,
33. Обласна цільова
обласної ради
роки
соціальна програма науки та молодіжної
від 21.09.2018
"Розвиток пластово- політики
облдержадміністрації № 942-23/2018
го руху Прикарпаття" на 2018-2022
роки
Управління спорту облдержадміністрації
2017-2021
Управління спорту
Рішення
34. Обласна цільова
роки
соціальна програма облдержадміністрації обласної ради
від 23.12.2016
розвитку фізичної
№ 404-12/2016
культури та спорту
на 2017-2021 роки
Служба у справах дітей облдержадміністрації
35. Регіональна цільова Служба у справах
Рішення
2016-2020
програма соціально- дітей
обласної ради
роки

92
№
з/
п

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Назва програми

Координатор
виконання
програми

Документ, яким
затверджено
програму
від 25.12.2015
№ 49-2/2015

го захисту і підтримки дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування, захисту їх
житлових прав,
попередження
дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020
роки
Управління культури, національностей та релігій
Обласна програма
Управління культури, Рішення обласної
"Теплий заклад
національностей та
ради
культури Прикарпат- релігій
від 25.12.2015
тя" на 2016-2020
№ 46-2/2015
роки
Регіональна цільова Управління культури, Рішення обласної
програма "Культура національностей та
ради
Івано-Франківщини" релігій
від 16.10.2015
на 2016-2020 роки
№ 1828-39/2015
Регіональна цільова Управління культури, Рішення обласної
програма "Духовне
національностей та
ради
життя" на 2016-2020 релігій
від 16.10.2015
роки
№ 1827-39/2015
Регіональна цільова Управління культури, Рішення
програма "Просвіта
національностей та
обласної ради
ХХІ століття" на
релігій
від 23.12.2016
2017-2021 роки
№ 403-12/2016
Регіональна цільова Управління культури, Рішення
програма "Відроднаціональностей та
обласної ради
ження Галича як
релігій
від 08.12.2017
давньої столиці
№ 684-19/2017
України" на 20182021 роки
Регіональна цільова Управління культури, Рішення
обласної ради
національностей та
програма "Відзнавід 22.06.2018
чення в області 150- релігій
№ 880-22/2018
річчя від дня народження Василя
Стефаника у 2021
році" на 2018-2021
роки
Департамент соціальної політики облдержадміністрації
Рішення
Департамент
Обласна комплексобласної ради
соціальної політики
на програма
соціального захисту облдержадміністрації від 23.12.2016
№ 402-12/2016
населення ІваноФранківської області

Термін дії
програми

2016-2020
роки

2016-2020
роки
2016-2020
роки
2017-2021
роки
2018-2021
роки

2018-2021
роки

2017-2021
роки
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№
з/
п
43.

44.

45.

46.

Назва програми
на 2017-2021 роки
Обласна програма
підтримки сімей
загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада
2013 року по 21 лютого 2014 року,
учасників бойових
дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань,
що утворилися для
захисту незалежності, суверенітету
та територіальної
цілісності України,
та інших громадян,
які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в
районах її
проведення
Регіональна цільова
програма соціального захисту працівників, зайнятих на
роботах із шкідливими і важкими умовами праці на 20152019 роки
Обласна програма
соціальної підтримки та реабілітації
інвалідів зору на
2015-2019 роки
Обласна Програма
підтримки осіб, які
брали участь у
бойових діях на
території інших
держав, а також
членів їх сімей на
2019-2021 роки

Координатор
виконання
програми

Документ, яким
затверджено
програму

Департамент
соціальної політики
облдержадміністрації

Рішення обласної
ради
від 06.06.2014
№ 1259-28/2014

постійно

Департамент
соціальної політики
облдержадміністрації

Рішення обласної
ради
від 05.12.2014
№ 1468-33/2014

2015-2019
роки

Департамент
соціальної політики
облдержадміністрації

Рішення обласної
ради
від 05.12.2014
№ 1467-33/2014

2015-2019
роки

Департамент
соціальної політики
облдержадміністрації

Рішення обласної
ради
від 21.12.2018
№ 1032-26/2018

2019-2021
роки

Термін дії
програми
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№
з/
п
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Координатор
Документ, яким
Термін дії
виконання
затверджено
програми
програми
програму
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Регіональна цільова Управління інформа- Рішення обласної 2016-2020
програма підтримки ційної діяльності та
ради
роки
книговидання на
комунікацій з
від 16.10.2015
2016-2020 роки
громадськістю
№ 1829-39/2015
Обласна комплексУправління
Рішення обласної 2018-2019
на програма "Відзінформаційної
ради
роки
начення в області
діяльності та
від 02.03.2018
100-річчя створення комунікацій з
№ 816-20/2018
Західноукраїнської
громадськістю
Народної Республіки і 100-річчя Акту
Злуки Української
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної
Республіки" на 20182019 роки
Юридичний департамент облдержадміністрації
Регіональна цільова Юридичний
Рішення
2016-2020
програма профілак- департамент
обласної ради
роки
тики правопорушень облдержадміністрації від 10.06.2016
на 2016-2020 роки
№ 226-5/2016
Головне територіальне управління юстиції в області
Програма правової
Головне територіаль- Рішення обласної 2018-2022
освіти населення на не управління юстиції ради від
роки
2018-2022 роки
в області
02.03.2018
№ 818-20/2018
Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації
Комплексна цільова Управління з питань
Рішення обласної 2016-2020
соціальна програма цивільного захисту
ради
роки
розвитку цивільного облдержадміністрації від 03.07.2015
захисту Івано№ 1686-37/2015
Франківської області
на 2016-2020 роки
2016-2020
Рішення
Управління з питань
Цільова програма
роки
обласної ради
цивільного захисту
запобігання виникненню надзвичайних облдержадміністрації від 10.06.2016
№ 228-5/2016
ситуацій природного
і техногенного
характеру
та підвищення рівня
готовності аварійнорятувальної служби
області до дій за
призначенням на
2016-2020 роки
Цільова програма
Управління з питань
Рішення
2018-2021
протипожежного
цивільного захисту
обласної ради
роки
Назва програми
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

Назва програми

Координатор
виконання
програми
облдержадміністрації

Документ, яким
затверджено
програму
від 21.09.2018
№ 941-23/2018

Термін дії
програми

захисту обласних
закладів освіти,
охорони здоров’я,
культури та соціального захисту на
2018-2021 роки
Департамент будівництва, житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації
Регіональна цільова Департамент будівРішення обласної 2018-2022
програма розвитку
ництва, житловоради
роки
молодіжного житло- комунального госповід 08.12.2017
вого будівництва в
дарства, містобуду№ 685-19/2017
області на 2018вання та архітектури
2022 роки
Регіональна цільова Департамент будівРішення
2017-2019
програма ведення
ництва, житловообласної ради
роки
містобудівного
комунального госповід 23.12.2016
кадастру Іванодарства, містобуду№ 405-12/2016
Франківської області вання та архітектури
на 2017-2019 роки
Регіональна цільова Департамент
Рішення обласної 2016-2020
програма паспорти- будівництва,
ради
роки
зації пам’яток місто- житлововід 25.12.2015
будування та архікомунального
№ 55-2/2015
тектури місцевого
господарства,
значення Іваномістобудування та
Франківської області архітектури
на 2016-2020 роки
Регіональна цільова Департамент будівРішення обласної 2012-2020
програма "Питна
ництва, житловоради
роки
вода" на 2012-2020
комунального госповід 06.04.2012
роки
дарства, містобуду№ 467-13/2012
вання та архітектури
Рішення обласної 2016-2020
Регіональна цільова Департамент
ради
роки
будівництва,
програма зовнішвід 25.12.2015
житловонього освітлення
№ 53-2/2015
селищних та сільсь- комунального
ких населених пунк- господарства,
містобудування та
тів області до 2020
архітектури
року
Рішення обласної до 2020
Регіональна програ- Департамент
ради
року
будівництва,
ма будівництва,
від 25.12.2015
житловореконструкції та
№ 52-2/2015
модернізації об’єктів комунального
господарства,
дорожньо-транспортної інфраструк- містобудування та
архітектури
тури Івано-Франківської області до
2020 року
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60. Програма для
Департамент будівРішення обласної 2018-2020
забезпечення викоництва, житловоради
роки
від 21.09.2018
нання судових
комунального госпорішень та виконавдарства, містобуду№ 944-23/2018
вання та архітектури
чих документів на
2018-2020 роки
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій облдержадміністрації
61. Регіональна цільова Управління міжнарод- Рішення обласної 2016-2020
програма сприяння
ного співробітництва, ради
роки
залученню інвестиєвроінтеграції,
16.10.2015
цій в економіку
туризму та інвестицій № 1823-39/2015
Івано-Франківської
облдержадміністрації
області на 20162020 роки
62. Комплексна регіоУправління міжнарод- Рішення обласної 2016-2020
нальна цільова
ного співробітництва, ради
роки
програма розвитку
євроінтеграції,
від 16.10.2015
туризму в області на туризму та інвестицій № 1820-39/2015
2016-2020 роки
облдержадміністрації
63. Регіональна цільова Управління міжнарод- Рішення обласної 2016-2020
програма розвитку
ного співробітництва, ради
роки
міжнародного співєвроінтеграції,
від 16.10.2015
робітництва області туризму та інвестицій № 1821-39/2015
на 2016-2020 роки
облдержадміністрації
Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації
64. Обласна програма
Управління екології
Рішення обласної 2016-2020
охорони навколишта природних
ради
роки
нього природного
ресурсів
від 25.12.2015
середовища до 2020 облдержадміністрації № 59-2/2015
року
Обласна рада
65. Програма розвитку
Обласна рада
Рішення обласної 2016-2020
ради
роки
місцевого самоврявід 09.10.2015
дування в ІваноФранківській області
№ 1773-39/2015
на 2016-2020 роки
Рішення обласної 2016-2020
66. Регіональна цільова Обласна рада
роки
ради
програма сприяння
від 25.12.2015
розвитку громадян№ 43-2/2015
ського суспільства в
Івано-Франківській
області на 20162020 роки
Рішення обласної 2017-2019
67. Регіональна цільова Обласна рада
роки
ради
програма
від 09.12.2016
забезпечення
№ 346-11/2016
діяльності
комуналь-ного
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підприємства ІваноФранківської
обласної ради з
експлуатації майна
на 2017-2019 роки
68. Програма приватизації об’єктів на
2017-2020 роки та
Перелік об’єктів
спільної власності
територіальних
громад сіл, селищ,
міст області, що
підлягають приватизації у 2017-2020
роках
69. Програма розвитку
Дністровського
регіонального
ландшафтного
парку на 2017-2020
роки
70. Програма з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення
права на земельні
ділянки спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області
на 2019-2020 роки
71. Програма розвитку
та оновлення матеріально-технічного
забезпечення ОТБ
"Галичина" на 20182022 роки
72. Програма з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення
права на землі
лісового фонду на
2018-2022 роки
73. Обласна програма
пошуку та перепоховання жертв воєн,

Обласна рада

Рішення обласної
ради
від 24.03.2017
№ 484-13/2017

2017-2020
роки

Обласна рада

Рішення
обласної ради
від 23.09.2016
№ 286-9/2016

2017-2020
роки

Обласна рада

Рішення
обласної ради
від 21.12.2018
№ 1036-26/2018

2019-2020
роки

Обласна рада

Рішення
обласної ради
від 02.03.2018
№ 819-20/2018

2018-2022
роки

Обласна рада

Рішення
обласної ради
від 22.06.2018
№ 858-22/2018

2018-2022
роки

Обласна рада

Рішення
обласної ради
від 21.12.2018

2019-2021
роки
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депортації та репресій тоталітарних
режимів на 20192021 роки
74. Програма трансОбласна рада
Рішення
2019-2021
портного забезпеобласної ради
роки
чення діяльності
від 21.12.2018
Івано-Франківської
№ 1035-26/2018
обласної ради на
2019-2021 роки
Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення
75. Регіональна цільова Управління
Рішення
2017-2019
програма діяльності облдержадміністрації обласної ради
роки
господарського підз питань ресурсного
від 09.12.2016
розділу управління
забезпечення
№ 347-11/2016
облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення
на 2017-2019 роки
Державний архів Івано-Франківської області
76. Регіональна цільова Державний архів
Рішення
2019-2021
програма забезпеІвано-Франківської
обласної ради
роки
чення збереженості області
від 21.12.2018
документів Націона№ 1037-26/2018
льного архівного
фонду в Державному архіві ІваноФранківської області
на 2019-2021 роки
Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації
77. Програма забезпеСектор мобілізаційної Рішення обласної 2018-2022
чення мобілізаційної роботи апарату
ради
роки
підготовки та
облдержадміністрації від 02.03.2018
оборонної роботи в
№ 817-20/2018
області на 20182022 роки
Департамент фінансів облдержадміністрації (ГУ ДКС України в області)
Рішення обласної 2017-2019
Департамент
78. Програма удоскороки
ради
налення казначейсь- фінансів
кого обслуговування облдержадміністрації від 08.12.2017
№ 686-19/2017
(ГУ ДКС України в
коштів місцевих
області)
бюджетів у ІваноФранківській області
на 2017-2019 роки
Сектор оборонної роботи апарату облдержадміністрації
Рішення обласної 2018-2020
79. Регіональна цільова Сектор оборонної
роки
ради
роботи апарату
програма надання
шефської допомоги облдержадміністрації від 22.06.2018
№ 881-22/2018
військовим части-
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нам Збройних Сил
України, Національної гвардії України
та Державної
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служби України,
військово-патріотичне виховання
молоді на 2018-2020
роки
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