Програма розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до
2015 року є невід’ємною складовою «Стратегії економічного і соціального розвитку
територій Івано-Франківської області до 2015 року» і спрямована на забезпечення
проведення системної та послідовної регіональної інноваційної політики, а також
поєднання
інтелектуального
потенціалу
наукових
установ,
економічних
можливостей підприємств та адміністративних можливостей місцевих органів
влади, зацікавлених у розвитку інноваційного бізнесу.

В рамках реалізації Програми у 2010 році:
1. в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій проведено тематичний
короткотерміновий семінар «Теоретичні і методологічні аспекти
управління інвестиційною та інноваційною діяльністю в регіоні. Основи
права інтелектуальної власності», слухачами якого були державні
службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні
за реалізацію інвестиційної та інноваційної політики в області.
2. на базі інноваційно-виставкового комплексу національного
технічного університету нафти і газу вперше проведено обласну виставкуконференцію «Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття», організовану головним управлінням економіки
облдержадміністрації та обласною організацією Товариства винахідників і
раціоналізаторів України.
Свої досягнення у винахідництві та раціоналізаторстві презентували
провідні підприємства, наукові і навчальні заклади Івано-Франківщини такі
як Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, ІваноФранківський національний медичний університет,
вищі художнє ПТУ №21 та ПТУ №3, Український
Державний конструкторсько-технологічний інститут
транспорту АПК, ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», ТОВ «Науково-технічне підприємство «Інтербур», НДПІ «Укрнафта», ТОВ «Новатор», ТОВ «Технокомп», ВАТ «Промприлад», ТОВ «Мікрол», Коломийський експериментальний завод «Прут», ТОВ
«Слот», ТОВ «Барва».
Також гості виставки ознайомилися та мали
можливість продегустувати нові види інноваційної
продукції, які представили ВАТ «Івано-Франківський
хлібокомбінат», ТОВ «Птахофабрика «Снятинська
Нова» та Івано-Франківське об’єднання спиртової і
лікеро-горілчаної промисловості (ТМ «Княгинин»).

Окремим блоком були представлені творчі доробки самодіяльних винахідників і раціоналізаторів нашого краю: М.Осадчука (відсікач-вікновідкривач накладний, ліжко для самообслуговування лежачих хворих, механізм
автоматизований кораблерятувальний); М.Кардащука (препарат “Дисанол”, розчини, мазь), М.Северинчика (пластифікатор, мастила); М.Болехівського (пояс медичний лікувальний);
А.Лесіна (гідроколонотерапія та пристрій для її здійснення);
Я.Грицака (схема захисту електродвигуна).
Відвідувачі виставки оглянули також роботи (гобелени) Заслуженого діяча мистецтв України Богдана Губаля.
Після огляду експонатів відбулася науково-практична
конференція, на якій були презентовані науково-технічні розробки вищих
навчальних закладів, вищого професійно-технічного училища №21,
приватного підприємця В.Іванова, який представив свою розробку «Сонячнотеплоакумуляційні системи опалення і гарячого водопостачання нового
покоління».
Крім того, присутні мали можливість ознайомитися з експресвиставкою технічної творчості учнів і моделей дизайн-студії “Княгині хутра”
М.Волосовської.
Всі учасники обласної виставки-конференції були нагороджені
дипломами, які вручив начальник головного управління економіки
облдержадміністрації О.Ткач.
Проведений захід ще раз підкреслив, що у нас в області є достатньо
винахідників та фахівців, спроможних сформулювати ідею майбутнього
товару, є чимало підприємств, організацій, установ, здатних виконати
необхідні маркетингові, наукові та технологічні дослідження, тому
систематична організація та проведення таких заходів дозволить забезпечити
виведення та реалізацію розробок на ринок, стимулювати процеси
комерціалізації розробок підприємств, наукових колективів, окремих
винахідників та раціоналізаторів.
3. підготовлено Каталог найвагоміших перспективних винаходів,
корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій
Галицьких кмітливців, який є започаткуванням формування бази довідкових відомостей про напрацьований інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття і розміщений на офіційному сайті
облдержадміністрації в розділі «Інноваційна діяльність;
4. започатковано та вперше присуджено три обласні премії імені
Герасима Терсенова, переможцями якої стали:
- автор винаходу «Гальванічний елемент та спосіб одержання для
нього катодного матеріалу» І.Миронюк, проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
- співавтори розробки корисної моделі «Газліфтний клапан»
О.Росткович, начальник відділу технології видобутку нафти і газу, та
С.Копадзе, начальник групи аналізу і оптимізації роботи свердловин відділу

технології видобутку нафти і газу, Науково-дослідного і проектного
інституту ВАТ «Укрнафта»;
- співавтори комплексної науково-технічної розробки «Установка
газоочистки і утилізації тепла повітря, нагрітого при охолоджені клінкеру,
технологічної лінії з виробництва клінкеру сухим способом» Б.Заяць, голова
правління, та І.Дубас, директор ТОВ «Інженерно-конструкторський центр
«Проект-сервіс» ВАТ «Івано-Франківськцемент».
5. відповідно до клопотання обласної державної адміністрації (лист
від 05.07.2010 № 4627/1/1-10/01-031) створено бюджетну установу ІваноФранківський регіональний центр з інвестицій та розвитку (директор
Нестерак Р.Б.), основними завданнями якого є залучення інвестицій в регіон,
надання допомоги потенційним інвесторам у підготовці і реалізації ними
інвестиційних та інших проектів розвитку;
6. виконано перший етап розробки інвестиційно-інноваційного
проекту виробництва продуктів дитячого харчування на основі екологічно чистого коров’ячого молока (профінансовано роботи з проведення техніко-економічних розрахунків створення його повного циклу у сировинній зоні
Рогатинського району).
На засіданнях колегії облдержадміністрації широко обговорювалося
питання щодо розвитку регіональної інноваційної інфраструктури, зокрема
створення та відновлення систем підтримки інновацій в рамках «університетбізнес-промисловість», за участю провідних вищих навчальних закладів
області, за підсумками яких прийняті розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.2010 №800 «Про роль і місце Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу в соціально-економічному розвитку області», від 03.12.2010 №833 «Про роль і місце ІваноФранківського національного медичного університету в удосконаленні
медичного забезпечення та зміцненні здоров’я населення області» та від
17.01.2001 №11 «Про роль і місце Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у вирішенні проблем гуманітарного та
соціально-економічного розвитку області».
В цілому по заходах Програми у 2010 році профінансовано 80 тис.грн.

