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Вступ 
 

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки (далі – 
Стратегія) є основним документом на довгострокову перспективу, який визначає 
напрями подальших дій у сфері реформування економіки регіону, розробки і 
фінансування регіональних та місцевих програм соціально-економічного 
розвитку.  

Стратегічне бачення розвитку Івано-Франківщини: Івано-Франківщина – 
комфортний, доступний і безпечний для проживання регіон з високим рівнем 
життя, високорозвинений культурний, туристичний, курортно-рекреаційний 
центр України з конкурентоспроможною та інноваційною економікою. 

Місія Івано-Франківщини: Забезпечення добробуту, доступності та високої 
якості життя теперішнього і майбутніх поколінь в умовах розвитку 
конкурентоспроможної та інноваційної економіки на засадах збереження 
культурних традицій, природних особливостей та переваг краю. 

У Стратегії визначено 3 стратегічні цілі: 
1.Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації; 
2. Розвиток інфраструктури області; 
3. Створення комфортних та безпечних умов проживання на території 

Івано-Франківської області. 
Стратегія буде реалізовуватися у два етапи: перший – 2021-2023 роки, 

другий – 2024-2027 роки. В основі досягнення цілей Стратегії є виконання Плану 
її реалізації, як взаємоузгодженого у просторі та часі набору конкретних проектів 
і заходів регіонального розвитку. Перший етап – виконання Плану заходів на 
2021-2023 роки з реалізації Стратегії Івано-Франківської області на 2021-2027 
роки (далі – План заходів). Засади реалізації Стратегії визначені, виходячи з 
повноважень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в Івано-
Франківській області, фінансових та інших ресурсних можливостей. 

 
План заходів з реалізації Стратегії  розвитку Івано-Франківської 

області на 2021-2023 роки 
 

План заходів розроблений відповідно до Законів України «Про засади 
державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», згідно 
з вимогами Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів 
(постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932, із змінами) та 
Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації 
(наказ Мінрегіону від 31.03.2016 № 79, із змінами). 

План заходів є документом середньострокового планування, який 
сформовано із врахуванням пропозицій широкого кола представників сторін, 
зацікавлених у регіональному розвитку, залучених до процесу мобілізації 
регіональних ідей проектів, котрі групувалися у тематичні програми. 

Програми Плану заходів повністю відповідають стратегічним цілям 
Стратегії. 

При підготовці Плану заходів Стратегії було взято до уваги:  
основні положення, цілі та завдання проєкту Державної стратегії 

регіонального розвитку України до 2027 року;  
європейський досвід стратегічного планування регіонального розвитку, 

зокрема, в частині активації принципів смарт-спеціалізації в регіонах;  
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найбільш пріоритетні напрями розвитку області, які можуть бути досягнуті 
на регіональному рівні, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути 
залучені;   

наявні і потенційні джерела фінансування і можливості для реалізації 
проєктних ідей, а також їх відповідність цілям і завданням Стратегії;   

необхідність зміцнення економічної спроможності окремих територіальних 
громад та регіону загалом в контексті продовження децентралізації влади та 
реформування місцевого самоврядування;  

важливість дотримання принципів сталого розвитку, які  вимагають 
інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і 
екологічних цілей.  

В ході формування Плану заходів проведено збір проєктних ідей щодо 
технічних завдань на проєкти регіонального розвитку. Структурними 
підрозділами облдержадміністрації сформовано проєктні ідеї за напрямами та у 
сферах, пов‘язаних із досягненням відповідної стратегічної цілі з реалізації 
Стратегії.  

 
Принципи та інструменти розробки та впровадження Плану заходів 

 
У процесі підготовки Плану заходів застосовувалася європейська 

методологія стратегічного і операційного планування. Принципи та інструменти, 
які застосовувалися для визначення напрямів розвитку і сфер втручання, 
передбачають:   

партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на 
основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, 
організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених 
сторін;  

участь та спільну зацікавленість – забезпечення широкої соціальної 
згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку 
спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також 
захист від спроб окремих суб‘єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси;  

 сталість – результат застосування уставлених принципів і 
методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і 
операційних елементів (цілей, заходів, програм); 

інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та 
забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів;  

інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проєктів) з 
метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;   

узгодженість, ієрархію та взаємопов‘язаність – передбачення у 
планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з 
можливою більшою конкретизацією;  

 паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу об‘єктів 
регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки 
регіонального розвитку;   

субсидіарність – передачі владних повноважень на найнижчий рівень 
управління для найбільш ефективної реалізації.  

Виконання Плану заходів відбуватиметься на основі реалізації проектів 
регіонального розвитку, проектні ідеї щодо яких є його складовою частиною. 

При формуванні річних бюджетів області мають бути передбачені кошти, 
необхідні для реалізації проектів, а також розроблені необхідні процедури для 
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відбору проектів, їх оцінки, ухвалення рішень щодо фінансування, способу 
фінансування та моніторингу досягнення цілей проектів. 

При підготовці планувальних документів, зокрема, обласної програми 
соціально-економічного та культурного розвитку, інших обласних цільових 
програм, проекти цих документів мають враховувати можливість реалізації 
заходів, що передбачені цими документами через проекти регіонального 
розвитку, визначені у Плані заходів. 

Запровадження проектного підходу забезпечує досягнення результату та 
максимальної відкритості і прозорості процесу відбору та реалізації проектів. 

Будь-яка організація, що відповідає критеріям можливих виконавців 
проекту регіонального розвитку, може підготувати та подати у визначеному 
форматі власний проект на отримання фінансування. Отримає фінансування 
той проект, який найбільш повно відповідатиме меті програми розвитку, 
міститиме найбільш реальні цілі і заходи з їх досягнення при більш низьких 
затратах. 

У контексті гармонізації просторового розвитку області важливого 
значення набуває реалізація проєктів, спрямованих на територіальну 
деконцентрацію економічної активності та формування центрів соціально-
економічного зростання шляхом стимулювання розвитку міст обласного 
значення, налагодження міжтериторіальних взаємозв‘язків та 
міжмуніципального співробітництва, ефективного використання соціально-
економічного потенціалу сільських та гірських територій.  

 
Система моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану заходів 

 
У процесі розробки Плану заходів було наголошено на важливості 

впровадження моніторингу його реалізації. Для всіх можливих форм організації 
процесу моніторингу головним є проведення ретельного відслідковування 
виконання завдань та реалізації проєктів, коригування та актуалізація Плану 
заходів, за необхідності, з огляду на зміну ситуації, оскільки одні проєкти будуть 
завершені, а деякі замінено іншими. 

Проведення моніторингу та оцінки результативності виконання Плану 
заходів здійснюватиметься у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Моніторинг буде базуватися на розгляді відібраних індикаторів. При 
цьому обов‘язковою умовою забезпечення моніторингу реалізації Плану заходів 
є застосування системи індикаторів, які використовуються для визначення 
результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2027 року в розрізі регіонів України для Івано-Франківської  області. Ці 
індикатори можуть бути досягнуті при умові виконання базового сценарію 
розвитку області та України і забезпечення відповідного фінансування за 
рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та надходження коштів із 
зовнішніх джерел фінансування. 

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для 
уточнення завдань та бюджетних програм області на наступний за звітним 
бюджетний рік. 
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Програми Плану заходів 
 

Програми Плану заходів повністю відповідають стратегічним цілям 
Стратегії. Проекти регіонального розвитку упродовж 2021-2023 років будуть 
реалізовуватися в рамках трьох програм 

 

Програма 1 Програма 2 Програма 3 

Конкурентоспроможна 
економіка на засадах 
смарт-спеціалізації 

Розвиток інфраструктури 
області 

Створення комфортних та 
безпечних умов 

проживання на території 
області 

 
Усі три програми взаємно доповнюють одна одну та всі проекти 

регіонального розвитку, що мають бути реалізовані у рамках кожної з програм, 
посилюють один одного. 

Проекти базуватимуться на ощадливому ставленні до навколишнього 
природного середовища, мінімізації шкоди для довкілля та обмежувати 
забруднення. 

Важливим є територіальний аспект реалізації проектів, які повинні 
уможливлювати зменшення дисбалансів розвитку між окремими 
адміністративно-територіальними одиницями Івано-Франківської області, 
створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти збереженню системи 
розселення на території області. 
Впровадження проектів програм можливе через: 

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку; 
- внесення пропозицій до обласної програми соціально-економічного та 

культурного розвитку, галузевих регіональних програм; 
- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб‗єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових 
форм; 

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це 
передбачено умовами проекту). 

 
Програма 1 «Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт –

спеціалізації» 
 

Конкурентоспроможна економіка є першою стратегічною ціллю Стратегії. 
Вибір цілі обґрунтований соціально-економічним аналізом. Досягнення цілі 
передбачається через реалізацію чотирьох операційних цілей, та, відповідно, 
чотирнадцяти завдань. 

Операційні цілі передбачають втручання у сферу економічного зростання 
у таких напрямках: 

- стимулювання розвитку інноваційних видів економічної діяльності, 
залучення інвестицій; 

- енергетична самодостатність; 
- розвиток туристично-рекреаційної сфери; 
- стимулювання економічного розвитку громад, сільських та гірських 

територій. 
Економічна сфера області має виняткове значення для його розвитку, 

оскільки в ній створюється матеріально-товарний та послуговий продукт, від 
реалізації якого залежить життєдіяльність культурно-соціальної сфери області 
та, відповідно, рівень життя населення. 
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Стратегічний аналіз показує, що за 2018 рік в структурі ВРП (валового 
регіонального продукту) області промисловість займає 28%, сільське 
господарство – 14%, торгівля – 12%, операції з нерухомістю – 8%, транспорт і 
зв'язок – 6%. 

У структурі промисловості домінують постачання електроенергії, добувна 
промисловість, виробництво гумових і пластмасових виробів та іншої 
неметалевої продукції. Специфікою виробничої сфери області є також величезні 
територіальні диспропорції промислової бази регіону: базові галузі 
промисловості концентруються в кількох найбільших містах (Івано-Франківськ, 
Калуш, Надвірна, Долина, Бурштин), натомість на решті територій значні 
виробничі підприємства відсутні, що робить ці території дотаційними а, відтак, – 
потенційно депресивними. Малий бізнес, в основному, займає нішу торгівлі і 
послуг, а його розвиток на обласному рівні гальмують недоступність кредитних 
ресурсів. 

Програма «Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-
спеціалізації» побудована як комплекс проектів, спрямованих на виконання 
завдань стратегічної цілі 1. 

В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані з тих пропозицій, які 
надійшли в рамках збору проектних ідей. Програма складається з чотирьох 
взаємопов‘язаних напрямів, які охоплюють відповідні проекти. 

Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для 
розвитку конкурентоспроможної економіки. Програма реалізовуватиметься 
упродовж 2021-2023 років. 

Проект Територія, на яку проект матиме вплив 

Створення Центру передових 
нанотехнологій 

Івано-Франківська область 

Ivano-Frankivsk regional clusters 
Івано-Франківські регіональні 
кластери 

Івано-Франківська область 

Cтворення індустріально-
інноваційного парку 

Територія Івано-Франківської області 
та сусідніх областей 

Залучення інвестицій в район шляхом 
створення індустріального парку 

Рожнятівський район 

Створення хабу ―English for Project 
Management‖ на Прикарпатті 

Івано-Франківська область 

Центр колективного користування 
науковим обладнанням 
«Техноекобезпека Карпат» 

Івано-Франківська область, 
Карпатський регіон, техногенно-
навантажені регіони України 

Створення інтерактивного планетарію 
в Івано-Франківській області 

Івано-Франківська область 

Заснування Молодіжного бізнес Хабу 
«IF Hub» 

Івано-Франківська область та м. Івано-
Франківськ 

Івано-Франківська область – регіон 
прогресивних молодих підприємців 

Івано-Франківська область 

Регіональний Центр корпоративної 
соціальної відповідальності бізнесу 

Івано-Франківська область 

Створення ключової регіональної 
лабораторії «Енергоефективні 
технології, конструкції та матеріали» 
на вул. Карпатській,15 в м. Івано-
Франківську 

м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська 
область, інші регіони України 
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Будівництво веломереж з 
облаштуванням велосипедної 
інфраструктури у місті Івано-
Франківську 

Територія  міста Івано-Франківська та 
області 

Створення передумов для розвитку 
бальнеологічного туризму в місті 
Долина 

Долинська об‘єднана територіальна 
громада Івано-Франківської області 

Відновлення вузькоколійної  залізниці 
(від селища Брошнів-Осада до с. 
Осмолода Рожнятівського району) 

Рожнятівський район Івано-
Франківської обл 

Кнопка ШАНСУ Карпатський регіон Івано-Франківської 
та сусідніх областей 

Створення території з покращеною 
інфраструктурою для бізнесу, 
громадян та туристів біля оглядової 
вежі в урочищі «Жбир» с.Добротів 

Ланчинська  ОТГ, Делятинська ОТГ,  

Створення  території з покращеною 
інфраструктурою для громадян та 
бізнесу  на території відпочинкової 
зони річки Прут в селищі Ланчин 

Ланчинська  ОТГ 

Будівництво гірськолижного 
комплексу на горі Михалкова 

Територія Косівського, Вижницького, 
Верховинського районів Івано-
Франківської та Чернівецької областей. 

Центр карпатської культури – 
багатофункціональний культурно-
креативний хаб у м. Косові  
(Проєкт із завершення реконструкції 
будівлі колишнього килимового цеху у 
м.Косові по вул.Горбового, 5/2 під 
«Центр карпатської культури м.Косів») 

Територія міста Косова та Косівського 
району. При повноцінному запуску 
Центру - територія Івано-Франківської 
області. 

Реконструкція недіючої ЗОШ  під 
відпочинковий заклад (на 100 місць) в 
селі Білоберізка 

Білоберізька ОТГ 

Розвиток території відкритого 
плавального басейну у м.Косів 

м. Косів, Косівський та прилеглі до 
нього райони 

Відродження, збереження та розвиток 
народних ремесел Косівщини, як 
візитівки Гуцульщини та України  
 

Територія села Яворів та Косівський 
район 

Створення піших маршрутів 
територією громади 

Рожнівська ОТГ 

Будівництво культурно-мистецького 
центру «Дзбан» в селі Старий Косів 
Косівського району Івано-Франківської 
області 

Територія Косівського району. При 
повноцінному запуску Центру - 
територія Івано-Франківської області. 

Відновлення вузькоколійної залізниці 
(від селища Брошнів-Осада до с. 
Осмолода Рожнятівського району) 

Рожнятівський район Івано-
Франківської обл. 

Реставрація пам‘ятки архітектури         
1672-82 рр. «Комплексу колишнього 
палацу Станіслава Потоцького з 

Карпатський регіон Івано-Франківської 
та сусідніх областей, країни Європи 
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брамами на вул. Шпитальній,5 у 
м. Івано-Франківську» 

Проведення капітального ремонту 
музею – садиби Патріарха 
Володимира Романюка 

Рожнівська ОТГ 

Консервація   та   благоустрій   
території   пам`ятки   архітектури  
національного  значення ( охоронний   
№ 243-Н)  церкви   Святого    Духа  
(1598р.)  на   вулиці  Роксолани , 10  у  
м. Рогатині  Івано-Франківської   
області,  яку  занесено  до   Списку   
Всесвітньої  спадщини   ЮНЕСКО   
(реставрація) 

Івано-Франківська область  

Збереження  пам‘ятки архітектури 
1810 р. (ох.1196) комплекс споруди 
доменної печі в урочищі «Ангелів» 
Рожнятівського району Івано-
Франківської обл., як об‘єкта 
туристичної інфраструктури 

Рожнятівський район Івано-
Франківської обл 

Створення нових туристичних центрів 
спортивно-туристичної 
інфраструктури регіону 

Івано-Франківська область 

Розвиток інноваційної міжнародної 
молодіжної співпраці в Івано-
Франківській області в межах 
діяльності Міжнародного центру 
зустрічей студентської молоді України 
та Республіки Польща 

Івано-Франківська область 

Туристичний центр Бойківської 
спадщини 

Проект реалізовуватиметься в межах  
Витвицької ОТГ Долинського району, 
Івано-Франкіської області 

Створення центру інтерпретації 
"Фортеця Пнів" 

Івано-Франківська область 

Карпати без кордонів Івано-Франківська область 

100 % Гуцульщина Івано-Франківська область, об‘єднані 
територіальні громади області 

Навчальна платформа для розвитку 
ОТГ 

Івано-Франківська область та м. Івано-
Франківськ 

Реконструкція та благоустрій 
комунального ринку «Торговиця» в 
селищі Ланчин Ланчинської ОТГ 
Івано-Франківської області 

Ланчинська ОТГ 

Бізнес та влада для розвитку 
громади.                Створення Центру 
підтримки та розвитку МСП у 
партнерстві з місцевою владою 
м. Івано-Франківська 

м.Івано-Франківськ 

 

 



10 
 

Програма 2 «Розвиток інфраструктури області»  

Складові інфраструктурного комплексу є головними елементами, що 
спроможні вивести область на новий рівень оновлення. Модернізація 
інфраструктури є головною передумовою розвитку області і формування 
заможних місцевих громад. 

Операційні цілі передбачають втручання у сферу розвитку 
інфраструктури у таких напрямках: 

 
- Розвиток дорожньо-транспортної, логістичної, прикордонної 

інфраструктури; 
- Розвиток інфраструктури територіальних громад. 

 
Івано-Франківська область має достатньо потужний транспортний 

комплекс, який забезпечує транспортні зв‘язки – транзитні, міжобласні і 
внутрішньообласні. Мережа існуючих доріг області в цілому дозволяє 
здійснювати автотранспортне сполучення в області, але технічний стан її 
потребує проведення значних робіт з будівництва, реконструкції та ремонту. 

Значна частина населених пунктів області знаходиться у гірській 
місцевості, які, передусім, є зоною паводкового ризику. Внаслідок стихійних лих 
було зруйновано значну кількість об‘єктів інфраструктури (дороги, мости, штучні 
споруди, тощо) населених пунктів. 

Не повною мірою до сучасних стандартів оснащена залізниця. З метою 
інтеграції мережі залізниць у міжнародну транспортну систему, необхідно 
здійснити модернізацію ділянок магістралей, які є складовими міжнародних 
трас, провести реконструкцію станцій.  

Основним напрямком розвитку авіатранспорту є проведення 
реконструкції та модернізації аеровокзалу, злітно-посадкової смуги. 

Прискорений доступ до інформаційних ресурсів, розвиток сучасних 
телекомунікаційних систем, збільшення обсягів вантажопотоків усіма видами 
транспорту, облаштування транспортних коридорів, розвиток транзитного 
потенціалу, формування логістичних платформ є потужним каталізатором 
модернізації регіону. 

Програма «Розвиток інфраструктури області» побудована як комплекс 
проектів, спрямованих на виконання завдань стратегічної цілі 2. В основу 
програми лягли узагальнені проектні ідеї, подані суб‘єктами регіонального 
розвитку області. 

Програма складається з двох взаємопов‘язаних напрямів, які охоплюють 
відповідні проекти. 

Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для 
розвитку інфраструктури області. Програма реалізовуватиметься упродовж 
2021-2023 років. 

Проект Територія, на яку проект матиме вплив 

Ремонт та утримання автомобільних 
доріг загального користування 
місцевого значення Івано-Франківської 
області 

Івано-Франківська область 

Розвиток вуличної мережі 
автомобільних доріг Івано-Франківської 
міської об'єднаної територіальної 
громади 
 

Івано-Франківська міська об'єднана 
територіальна громада 
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Будівництво моста через річку 
Бистриця Солотвинська та 
транспортної розв'язки в районі вул. 
Хіміків - Надрічна /ПВР + роботи/ ( "І 
черга – "Будівництво транспортної 
розв‘язки по вул. Надрічна в м. Івано-
Франківську /ПВР + роботи/") 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

Будівництво моста через річку 
Бистриця Солотвинська та 
транспортної розв'язки в районі вул. 
Хіміків - Надрічна /ПВР + роботи/ ( "ІІ 
черга – "Будівництво вулиці Хіміків на 
ділянці від ЗОШ №24 до річки 
Бистриця Солотвинська в м. Івано-
Франківську /ПВР + роботи/") 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

Будівництво моста через річку 
Бистриця Солотвинська та 
транспортної розв'язки в районі вул. 
Хіміків - Надрічна /ПВР + роботи/ ( "ІІІ 
черга – "Будівництво моста через річку 
Бистриця Солотвинська  в районі вул. 
Хіміків – Надрічна в м.Івано-
Франківську /ПВР + роботи/") 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

Розвиток безпечної дорожньої 
інфраструктури міста Івано-
Франківська 

Територія  міста Івано-Франківської 
ОТГ та області. 

Ремонт мосту на км 254+302 
автомобільної дороги загального 
користування державного значення Н-
09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - 
Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - 
Львів 

Івано-Франківська область 

Ремонт мосту на км 82+881 
автомобільної дороги загального 
користування державного значення Н-
10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - 
Мамалига 

Івано-Франківська область 

Ремонт мосту на км 12+506 
автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т-
09-05 Делятин - Раківчик 

Івано-Франківська область 

Ремонт мосту на км 0+178 
автомобільної дороги загального 
користування державного значення Р-
24 Татарів - Кам'янець-Подільський 

Івано-Франківська область 

Ремонт мосту на км 94+415 
автомобільної дороги загального 
користування державного значення Р-
24 Татарів - Кам'янець-Подільський 

Івано-Франківська область 

Ремонт мосту на км 16+391 
автомобільної дороги загального 

Івано-Франківська область 
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користування державного значення Р-
24 Татарів - Кам'янець-Подільський 

Ремонт мосту на км 30+478 
автомобільної дороги загального 
користування державного значення Р-
24 Татарів - Кам'янець-Подільський 

Івано-Франківська область 

Ремонт мосту на км 50+359 
автомобільної дороги загального 
користування державного значення Р-
24 Татарів - Кам'янець-Подільський 

Івано-Франківська область 

Будівництво мосту на км 28+750 
автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т-
09-09 Снятин - Косів - Старі Кути 

Івано-Франківська область 

Реконструкція та капітальний ремонт 
автомобільної дороги загального 
користування державного значення М-
12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький 
– Знам‘янка 

Івано-Франківська область 

Капітальний ремонт автомобільної 
дороги загального користування 
державного значення Н-18 Івано-
Франківськ - Бучач - Тернопіль на 
ділянці км 0+000 - км 33+811 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Н-10 Стрий - Івано-
Франківськ - Чернівці - Мамалига 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Н-09 Мукачеве - Рахів - 
Богородчани - Івано-Франківськ - 
Рогатин - Бібрка - Львів 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Р-20 Снятин – Тязів 
 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Р-24 Татарів - Косів - 
Коломия - Борщів - Кам'янець-
Подільський 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Р-38 Богородчани - Гута 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Р-62 Криворівня - Усть - 
Путила - Старі Кути - Вижниця - 
Сторожинець – Чернівці 
 

Івано-Франківська область 
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Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Т-09-03 Галич - Підгайці - 
Сатанів 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Т-09-05 Делятин - Раківчик 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Т-09-06 Івано-Франківськ - 
Надвірна 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Т-09-09 Снятин - Косів - 
Старі Кути 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Т-09-10 Бурштин - Калуш 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Т-14-17 Куровичі - Рогатин 

Івано-Франківська область 

Ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Т-14-19 Миколаїв - Жидачів - 
Калуш 

Івано-Франківська область 

Капітальний ремонт доріг 
комунального значення міста Яремче 

м. Яремче 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття автомобільної дороги 
загального користування місцевого 
значення О091501 Болехів-Козаківка 
км 0+000-км 19+000 Івано-Франківської 
області 

м. Болехів, с. Тисів, с. Бубнище, 
с.Поляниця, с. Буковець, с. Козаківка, 
с. Сукіль 

Будівництво мостового переходу через 
р.Черемош в селищі Кути Косівського 
району Івано-Франківської області 

Територія Кутської селищної ради, смт. 
Вижниця 

Капітальний ремонт дороги Болехів-
Міжріччя 

м. Болехів, с. Гузіїв, с. Підбереж, 
с. Міжріччя, с. Заріччя 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття автомобільних доріг 
загального користування місцевого 
значення  та обласних доріг Івано-
Франківської області на території 
Рожнівської ОТГ 

Рожнівська ОТГ, Косівський район 

Газопостачання с.Микуличин 
Яремчанської міської ради з 
перспективою газифікації сіл Татарів, 
Ворохта, Яблучниця, Поляниця 

Населення села Микуличин, 
Яремчанська міська рада 

Капітальний ремонт автомобільної 
дороги загального користування 
місцевого значення О091101 

Населені пункти Креховичі, Рожнятів, 
Цінева, Князівське, Дуба, Вільхівка, 
Перегінське, Небилів, Слобода 
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Креховичі-Дзвиняч км 0+000-км 24+598 
км 30+517-км 46+482 Івано-
Франківської області 

Небилівська, Красне Рожнятівського 
району Івано-Франківської обл., 
Росільна, Дзвиняч  Богородчанського 
району Івано-Франківської обл 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття автомобільної дороги 
загального користування місцевого 
значення О090602 Калуш-Осмолода 
км 0+300 - км 2+000, км 5+200 – км 
15+300, км 17+100 – 20+500, км 
21+900 км 27+900, км 29+400 – км 
31+600, км 33+400 – км 35-700, км 
38+800 – км 54-900 Івано-Франківської 
області 

Населені пункти с.Вербівка, с.Красне, 
с.Небилів, с.Сливки, с.Ясень, 
с.Гриньків. с.Кузьмінець, с.Осмолода  
Рожнятівського району Івано-
Франківської обл. 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття автомобільної дороги 
Рожнятів-Липовиця в межах с.Нижній 
Струтинь, с. Верхній Струтинь, с. Спас, 
с.Луги, с. Суходіл, с. Липовиця 
Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

Населені пункти смт. Рожнятів, с. 
Нижній Струтинь, с. Верхній Струтинь, 
та с. Липовиця Рожнятівського району 
Івано-Франківської обл., населені 
пункти Спаської ОТГ (с. Спас, 
с.Погорілець, с.Підсухи, с.Луги, 
с.Підсухи) 

Капітальний ремонт автомобільних 
доріг загального користування 
місцевого та державного значення 

Територія Косівського району 

Капітальний ремонт автомобільної 
дороги загального користування 
місцевого (обласного значення) 
О090801 Барвінків – Розтоки на ділянці 
Барвінків – Білоберізка. 

Всі населені пункти Білоберізької ОТГ 

Поточний середній ремонт місцевої 
автомобільної дороги С090414 об‘їзна  
міста Городенки км0+000 до км4+684 

Місто Городенка та навколишні села 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття сіл Гошів – Лужки (18 км.) 
Витвицької об'єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 

Витвицька об'єднана територіальна 
громада (села Витвиця, Кальна, 
Розточки, Станківці, Слобода-
Болехівська, Церківна, Липа, Лужки, 
селище Вигодівка).  
Село Гошів, Долинського району, 
Івано-Франківської області 

Відновлення об‘єктів інфраструктури 
та капітальний ремонт вулиць і доріг 
загального користування місцевого 
значення та комунальної власності 

Снятинський район 

Капітальний ремонт автомобільного 
моста через р.Прут в м. Снятин. 

Снятинський район 

Капітальний ремонт автомобільного 
моста через р. Рибниця в с. Джурів 
Снятинського району 

с. Джурів, с. Новоселиця, с. 
Попельники, с.Тучапи, с. Драгасимів 

Проведення ремонтних робіт на 
дорогах загального користування 
місцевого значення (обласного та 

Івано-Франківська область 
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районного) Коломийського району 

Ремонт автомобільних доріг місцевого 
значення 

Рогатинський район Івано-Франківської 
області 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття автомобільної дороги 
загального користування місцевого 
значення О090301 Більшівці – 
Княгиничі км 0+000 – км 3+538, км 
3+799 – км 45+182 Івано-Франківської 
області 

Рогатинський та Галицький райони 
Івано-Франківської області 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття обласної  дороги місцевого 
значення О090101 Богородчани – 
Ланчин (на ділянці Ланчин - Середній 
Майдан) 

Ланчинська ОТГ 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття дороги місцевого значення С 
09-09-02 Надвірна - Ланчин 

Ланчинська ОТГ 

 

Програма 3 «Створення комфортних та безпечних умов проживання на 

території області» 

В основу Стратегії розвитку області закладений принцип 
людиноцентризму, а створення комфортних та безпечних умов проживання на 
території області є програмною ціллю, до реалізації якої спрямовані дві інші цілі. 

Якість життя – це оцінка певного набору умов та характеристик життя 
людини, а також ступінь задоволеності людини тими умовами та 
характеристиками. Основними складовими якості життя виступає рівень їх 
доходів, комфортність житлових умов, якість послуг охорони здоров‘я, освіти, 
культури, а також соціальний захист та безпека. Аналіз соціально-економічного 
стану області дозволяє стверджувати про наявність проблем, які потребують 
вирішення в усіх зазначених сферах. 

Івано-Франківська область достатньо забезпечена трудовими ресурсами, 
а також освітніми та медичними закладами, має низький рівень злочинності, 
мононаціональний склад населення. Поряд з цим, для регіону характерний 
високий рівень безробіття та трудової міграції, скорочення впродовж останніх 
чотирьох років чисельності населення, тощо. 

Основними напрямами прикладання зусиль при реалізації Програми 
«Створення комфортних та безпечних умов проживання на території області» є 
наступні: 

- Забезпечення рівного доступу, підвищення якості медичних, освітніх 
послуг та розвиток спорту в громадах; 

- Розвиток соціальної інфраструктури та інклюзії; 
- Розвиток мережі закладів культури; 
- Підвищення рівня екологічної безпеки. 

Реалізація цих напрямків забезпечить розвиток людського потенціалу, 
який значною мірою пов‘язаний із соціально-економічним становищем у області. 
З іншого боку, зміцнення людського капіталу сприяють збільшенню віддачі від 
нього на соціально-економічний розвиток області, покращення рівня життя, 
підвищення добробуту населення.  
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Створення умов для комфортного і безпечного проживання, яке 
визначається рівнями захищеності інтересів особи і задоволення якістю життя, є 
запорукою уникнення міграційних процесів у громаді. Отже, зусилля суб‘єктів 
регіонального розвитку мають бути спрямовані на створення умов для 
комфортного й безпечного проживання і забезпечення на цій основі 
відповідного соціально-економічного зростання.  

Програма 3 відповідає стратегічній цілі 3, які включають відповідно чотири 
напрями. Програма реалізовуватиметься упродовж 2021-2023 років. 

 
 

Проект Територія, на яку проект матиме 
вплив 

Придбання  цифрового  рентген 
апарату  на  два  робочих  місця 

м. Яремче 

Створення умов для забезпечення 
якісної діагностики населення 
Рожнятівського району шляхом 
придбання сучасного рентген 
діагностичного обладнання 

Рожнятівський район 

Підвищення якості медичного 
обслуговування шляхом придбання 
ультразвукового діагностичного 
сканеру для КНП «Богородчанська 
центральна районна лікарня» 
Богородчанської районної ради Івано-
Франківської області 

Богородчанський район 

Мобільність та своєчасність надання 
медичної допомоги жителям 
Богородчанщини – як запорука 
успішної діагностики та лікування 
пацієнтів КНП «Богородчанська 
центральна районна лікарня» 
Богородчанської районної ради Івано-
Франківської області 

Богородчанський район 

Впровадження енергозберігаючих 
технологій у комерційному 
неприбутковому підприємстві  
«Богородчанська центральна районна 
лікарня» Богородчанської районної 
ради Івано-Франківської області 

Богородчанський район 

Покращення якості надання медичних 
послуг шляхом ремонту приміщень та 
перекриття дахів сільських 
амбулаторій 

Села Саджава, Іваниківка та 
Горохолино Богородчанського району 

Ремонт даху та водоканалізайційної 
системи в Будинку культури в с. 
Саджава Богородчанського району 
Івано-Франківської області 

Село Саджава  Богородчанського 
району 

Поточний ремонт покрівлі дахів 
лікувальних корпусів  комерційного 
неприбуткового підприємства 
«Богородчанська центральна районна 

Богородчанський район 
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лікарня» Богородчанської районної 
ради Івано-Франківської області 

Ремонт даху Ластівецького клубу в 
с. Ластівці Богородчанського району 
Івано-Франківської області 

Село Ластівці Богородчанського 
району 

Введення в експлуатацію ІІ  черги  
Солотвинського НВК «ЗОШ-ліцей»  в 
селищі  Солотвин  Богородчанського 
району Івано-Франківської області 
 

Cелище Солотвин, село Раковець 
Богородчанського району 

Поточний ремонт покрівлі Яблунської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  в с. Яблунька 
Богородчанського району Івано-
Франківської області 

Села Яблунька, Кривець, Богрівка, 
Кричка та Луквиця Богородчанського 
району 

Будівництво берегоукріплень на річці 
Черемош в населених пунктах 
Білоберізка, Хороцеве, Барвінків 
Білоберізької об‘єднаної громади 
Верховинського району Івано-
Франківської області 

Населені пункти Білоберізької ОТГ 

Реконструкція очисних споруд  в 
м.Городенка Івано-Франківської 
області 

Городенківський район, частково 
територія басейну р. Дністер 

Покращення матеріально-технічної 
бази медичного закладу КНМП 
«Рогатинська ЦРЛ» 

Рогатинський район 

Придбання спеціалізованого 
автомобіля для транспортування 
важких хворих в обласні медичні 
заклади 

Рогатинський район 

Капітальний ремонт ліфтів КНМП 
«Рогатинська ЦРЛ» для швидкого і 
безпечного доставлення хворих в 
відділення 

Рогатинський район 

Капітальний ремонт терапевтичного 
відділення КНМП «Рогатинська ЦРЛ» 

Рогатинський район 

Капітальний ремонт фасаду 
(утеплення), покрівель та огорожі 
Рогатинської центральної районної 
лікарні 

Рогатинський район 

Капітальний ремонт приміщення 
комунального підприємства 
«Центральна районна аптека № 47» з 
метою розміщення комунального 
некомерційного підприємства 
«Рогатинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги 

Рогатинський район 

Покращення матеріально технічної 
бази КНП СРР Снятинської ЦРЛ, 
шляхом придбання сучасного 
універсального рентгенологічного 

Снятинський район 
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комплексу та електронно-оптичного 
перетворювача 

Капітальний ремонт поліклінічного 
відділення Снятинської ЦРЛ по вул. 
Т.Шевченка в  м.Снятин, Івано-
Франківської області 

Снятинський район 

Капітальний ремонт приміщень 
Снятинської центральної районної 
лікарні по вул. Стефаника в м.Снятин 
Івано-Франківської області 
 

Снятинський район 

Придбання обладнання та інвентаря 
для медичних установ району 

Коломийський, Снятинський, 
Городенківський райони разом з ОТГ 

Продовження загально-будівельних 
робіт в дитячій лікарні (педіатричне 
відділення), заміна інженерних мереж 
та проведення ремонтних робіт в 
хірургічному відділення та 
травматології комунального 
некомерційного підприємства 
«Коломийська центральна районна 
лікарня» Коломийської районної ради 

Коломийський, Снятинський, 
Городенківський райони разом з ОТГ 

Поточний ремонт покрівлі 
Іваниківського закладу дошкільної 
освіти «Ромашка»  в с. Іваниківка  
Богородчанського району Івано-
Франківської області 

село Іваниківка Богородчанського 
району 

Завершення ІІ черги будівництва 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у 
селі Підбереж Болехівської міської 
ради 

Реконструкція з добудовою 
Яремчанської ЗОШ І-ІІІст.№1 

Капітальний ремонт (заходи з 
термомодернізації) будівлі 
дошкільного закладу «Гірський 
струмочок» Яремчанської міської ради 

м. Яремче 

Нове будівництво ДНЗ в с. Хімчин 
Рожнівської сільської ради об‘єднаної 
територіальної громади Косівського 
району Івано – Франківської області» 

Рожнівська ОТГ 

Капітальний ремонт покрівлі даху 
Рожнівського ліцею «Гуцульщина» 
імені Федора Погребенника  
Рожнівської сільської ради об‘єднаної 
територіальної громади 

Рожнівська ОТГ 

Реконструкція навчального корпусу  
музичного училища на вул. Січових 
Стрільців, 44 Б в місті Івано-
Франківську. Добудова актової зали з 
навчальними приміщеннями. 
 
 

Івано-Франківська область 
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Будівництво навчально-виховного 
комплексу ЗОШ №6 в мікрорайоні 
"Опришівці" в м. Івано-Франківську 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

Інноваційна освіта Івано-Франківська область 

Дитячий садок в с.Крихівці Івано-
Франківської міської ради  (нове 
будівництво) 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

Будівництво дитячого садка в 
мікрорайоні "Каскад" в м. Івано-
Франківську 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів освіти району 

Рогатинський район 

Капітальний ремонт покрівлі та 
капітальний ремонт (утеплення) 
фасаду Рогатинського ліцею №1 

Рогатинський район 

Заміна покрівлі будівлі Школи 
естетичного виховання учнів в 
м.Рогатин Івано-Франківської області 

Рогатинський район 

Капітальний ремонт системи 
опалення, водопостачання та 
водовідведення у ДНЗ «Золота 
рибка» смт. Рожнятів Івано-
Франківської області. 

смт. Рожнятів 

Капітальний ремонт даху Липівського 
навчально-виховного комплексу імені 
Стефана Качали Рогатинської 
районної ради Івано-Франківської обл. 
в с. Липівка Рогатинського району 
Івано-Франківської області 

Рогатинський район 

Заміна покрівлі будівлі у 
Рогатинському ліцеї імені Братів 
Рогатинців по вул. Шевченка,12 в 
м. Рогатин Івано-Франківської області 

Рогатинський район 

Будівництво дитячого садка 
«Веселка» в м.Рогатині в районі парку 
ім. Шухевича 

Рогатинський район 

Підвищення рівня підприємливості та 
фінансової грамотності населення 
регіону 

Івано-Франківська область 

Реконструкція дитячого садка в 
селищі Гвіздець Коломийського 
району 

Гвіздецька ОТГ 

Будівництво та обслуговування 
дошкільного закладу в с. Королівка 
Коломийського району Івано-
Франківської області (I-а черга 
будівництва) 

Села Королівка та Корнич 
Коломийського району 

Будівництво загальноосвітньої школи 
в с. Угорники Коломийського району 

с. Угорники Коломийського району 

Реставрація будівлі  Снятинського 
коледжу Подільського Державного 

м. Снятин 
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аграрно-технічного університету 
 

Капітальний ремонт будівлі 
Снятинського ДНЗ «Золотий ключик» 

м. Снятин 

Капітальний ремонт приміщення для 
дошкільного підрозділу 
Горішньозалучанської гімназії 

с.Горішнє Залуччя, с.Долішнє 
Залуччя 

Інституційний розвиток STEAM-освіти 
в Івано-Франківській області 

Івано-Франківська область 

Реконструкція дитячого садка в 
селищі Гвіздець Коломийського 
району 

Гвіздецька ОТГ 

Поточний ремонт котельні 
Кричківського НВК  в с.Кричка 
Богородчанського району Івано-
Франківської області 

село Кричка Богородчанського 
району 

Будівництво модульного спортивного 
залу КУ «Молодіжний центр» 
Коломийської районної ради в 
с.Королівка Коломийського району 
Івано-Франківської області» 

Корницька ОТГ 

Капітальний ремонт колишньої будівлі 
спортивного товариства «Сокіл» у м. 
Снятин та створення на його базі 
Центру дитячої та юнацької творчості 

Снятинський район 

Капітальний ремонт приміщення 
корпусу №2 Снятинського ліцею 
«Інтелект» 

м. Снятин 

Будівництво басейну в ФОК в м. 
Івано-Франківську, вул. Симоненка, 13 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

Капітальний ремонт допоміжних 
приміщень басейну та спортивних 
залів спорткомплексу ім. Гемби по 
вул. Карпатській, 15 в м. Івано-
Франківську 

м. Івано-Франківськ, Івано-
Франківська область, інші регіони та 
ОТГ України 

Організація системи оздоровлення та 
відпочинку дітей і молоді на базі 
басейну Снятинської ДЮСШ 

Снятинський район 

Побудова в Івано-Франківській області 
пансіонату для літніх людей сімейного 
типу з індивідуальним і турботливим 
доглядом за кожним клієнтом 

Івано-Франківська область 

Реконструкція приміщення відділення 
стаціонарного догляду для постійного 
або тимчасового проживання 
громадян похилого віку та осіб з 
інвалідністю, Територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг Снятинського 
району 
 

Снятинський район 
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Проведення заходів по зміцненню 
матеріально-технічної бази та 
енергозбереження в закладах 
культури Рогатинського району 

Рогатинський район 

Капітальний ремонт покрівлі будинку 
культури на вул. Галицька, 75 А в 
с. Конюшки Рогатинського району 
Івано-Франківської області 

с. Конюшки Рогатинського району 
Івано-Франківської області 

Придбання освітлення сцени 
районного будинку культури 

Рогатинський район  

Капітальний ремонт фасаду 
центральної районної бібліотеки,  
заміна вікон  на енергозберігаючі  та  
часткова заміна покрівлі 

Рогатинський район 

Реконструкція клубу під культурно-
просвітницький центр м-ну Дора 

Яремчанська міська рада 

Нове будівництво будинку культури на 
400 місць з модернізованою 
бібліотекою у вигляді публічного 
простору в с. Черніїв 

с.Черніїв (Івано-Франківська міська 
рада ОТГ) 

Капітальний  ремонт  приміщення  
Бабченського  Будинку культури 

Село Бабче Богородчанського району 

Завершення реалізації проекту 
«Розширення та реконструкція споруд 
складування побутових та 
сільськогосподарських відходів на 
полігоні твердих побутових відходів у 
м.Снятин. Коригування» 

м. Снятин, села Потічок, Будилів, 
Завалля, Залуччя, Хутір Будилів, 
Устя, Белелуя, Стецева 

Запровадження системи 
організованого роздільного збору 
твердих побутових відходів шляхом 
придбання та встановлення 
відповідних контейнерів 

Снятинський район 

Будівництво контейнерних 
майданчиків для централізованого 
збору сміття в населених пунктах 
району 

Снятинський район 

Будівництво полігону ТПВ в урочищі 
"Чобіток" 

Надвірнянський район, Яремчанська 
туристична зона 

Запровадження системи роздільного 
збирання, переробки та утилізації 
твердих побутових відходів на 
території Рожнятівського району 

Населені пункти Рожнятівського 
району 

Будівництво очисних споруд та 
каналізаційних мереж продуктивністю 
4000 м куб/добу в м. Яремче 

м.Яремче Івано-Франківської області 

Будівництво очисних споруд, 
каналізаційних мереж і каналізаційної 
насосної станції в м. Болехові 

м. Болехів 

Будівництво власних очисних споруд 
для КП "Надвірнаводоканал" 

м. Надвірна та прилеглі населені 
пункти 
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Будівництво берегоукріплення в селах 
Витвицької сільської ради об'єднаної 
територіальної громади, Долинського 
району 

Витвицька об'єднана територіальна 
громада 

Реконструкція очисних споруд в с. 
Сваричів (урочище Підмонастир) 
Рожнятівського району Івано-
Франківської області (Збільшення 
потужності очисних споруд на 500 м3 
на добу в смт. Рожнятів) 

смт. Рожнятів, с. Сваричів, с. Нижній 
Струтинь Івано-Франківської обл. 

Реконструкція водогону від ВНС 
"Хриплин" до Черніївських 
водоочисних споруд 

Івано-Франківська міська рада(ОТГ) 

Будівництво резервуарів чистої води 
на ЧКВС, на Калуському шосе, на 
вул.Стуса, та вул.Целевича 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

Встановлення системи 
централізованого оповіщення про 
загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій 

Івано-Франківська область 

Нове будівництво 
берегозакріплюючих споруд на 
р. Черемош в с. Кобаки Рожнівської 
сільської ради об‘єднаної 
територіальної громади Косівського 
району Івано – Франківської області 

Косівський та Снятинський райони 

Відновлення захисної дамби на  р. 
Черемош в с. Рибне Рожнівської 
сільської ради об‘єднаної 
територіальної громади Косівського 
району Івано – Франківської області 

Рожнівська ОТГ 

Спорудження лівобережної дамби на 
р.Бистриця Солотвинська на ділянці 
від автомобільного мосту по вул. 
Галицька до залізничного мосту в м. 
Івано-Франківську (Нове будівництво) 

Івано-Франківська міська рада(ОТГ) 

Будівництво пожежної депо органів та 
підрозділів Снятинського районного 
відділу ДСНС 

Снятинський район 

Нове будівництво правобережної 
водозахисної дамби на р. Бистриця 
Надвірнянська в с. Черніїв 

с.Черніїв (Івано-Франківська міська 
рада ОТГ), с. Чукалівка, місто Івано-
Франківськ 

Відновлення водозахисних  дамб на 
р.Прут (м. Снятина, сіл Завалля, 
Запруття, Прутівка, Хлібичин, Борщів) 

м. Снятин, села Завалля, Запруття, 
Прутівка, Хлібичин, Борщів 

Будівництво берегозакріплюючих 
споруд на річці Сукіль та гірських 
потічках 

Болехівська міська рада 

Нове будівництво 
берегозакріплюючих споруд на р. 
Рибниця в с. Рожнів Рожнівської 

Рожнівська ОТГ 
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сільської ради об‘єднаної 
територіальної громади Косівського 
району Івано – Франківської області 

Впорядкування парку-пам‘ятки 
садово-паркового мистецтва 
місцевого значення «Арборетум» 

м. Болехів 

 
 

Каталог технічних завдань на проекти регіонального розвитку 
 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, включені до 
Програми 1 « Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-

спеціалізації» 
 

1. Номер технічного 
завдання 

1 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення Центру передових нанотехнологій 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.1. Посилення інноваційної складової розвитку 
промислового комплексу області  

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Наразі в області склалася картина, коли 
паралельно існують передові наукові розробки у 
сфері високих технологій (відновлювальна 
енергетика, біотехнології, екологія) та є значна 
кількість потужних підприємств (машинобудування, 
нафтопереробка та газовидобування, будівельні 
компанії, тощо), які, однак, не мають спільних 
проектів та впроваджень. 

Створення на базі Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника 
потужного Центру, у якому не лише будуть 
виконуватися наукові дослідження, але й 
функціонуватиме повний цикл, у який буде поєднано  
дослідницькі лабораторії, бізнес-інкубатор і 
консалтингове агентство. Така структура повинна 
стати одним із інструментів для випереджаючого 
інноваційного розвитку області, зокрема, для 
комерціалізації перспективних розробок, а також 
раціонального використання наукових, промислових 
та інфраструктурних ресурсів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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Центр передових нанотехнологій – це 
мультифункціональний центр трансферу технологій 
від науки до бізнесу. Наявність такого Центру у 
найближчі роки дозволить кардинально збільшити 
обсяги виробництва інноваційної продукції.  

Важливими аспектами діяльності такого Центру 
будуть: доведення нових технологій до ринку; 
створення нових компаній в області; створення 
нових робочих місць; залучення науковців у Центр з 
метою розвитку нових наукових напрямків. 

До пріоритетних напрямів діяльності Центру 
будуть віднесені: відновлювальна (альтернативна) 
енергетика, медицина, біотехнології (для сільського 
господарства, медицини), ІТ.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створено Центр передових нанотехнологій: нові 
системи елементного аналізу; сучасні електронні 
мікроскопи (СЕМ, АСМ, ТЕМ); системи створення 
наноструктур (чисті кімнати, системи пошарового 
нанесення атомів); розрахункові кластери. Кількість: 
1 од. 
Створено групи по впровадженню отриманих 
розробок. Кількість груп: 1 од. Кількість членів: 8 
осіб. 
Створено робочу групу по залученню грантового 
фінансування на підтримку діяльності Центру. 
Кількість груп: 1 од. Кількість залучених проектів: 2 
од. на рік. 
Створено лабораторію колективного користування 
для реалізації студентських розробок (із наступним 
супроводом щодо демонстрації їх на міжнародних 
виставках, комерціалізації, тощо). Кількість 
лабораторій: 1 од. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Використання сучасної техніки та інструментарію в 
Центрі передових нанотехнологій для нових 
наукових розробок та досліджень. 
У співпраці із науковим парком «Прикарпатський 
університет» буде працювати школа стартапів, 
організовуватися заходи із залучення інвесторів та 
промоції отриманих результатів через участь у 
виставках, форумах.  Окрема увага буде приділена 
заходам щодо комплексного ліцензування 
розроблених технологій (бізнес-плани, 
патентування, укладання ліцензій, тощо). 
Функціонування лабораторії колективного 
користування для реалізації студентських розробок 
дозволить створити інноваційне студентське 
середовище в області, на базі якого 
генеруватимуться нові передові ідеї в усіх напрямках 
науки і технологій. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Створення інфраструктури Центру передових 
нанотехнологій (придбання необхідного 
обладнання). 
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2. Створення групи по впровадженню отриманих 
розробок. У співпраці із науковим парком 
«Прикарпатський університет» буде працювати 
школа стартапів, організовуватися заходи із 
залучення інвесторів та промоції отриманих 
результатів через участь у виставках, форумах.  
Окрема увага буде приділена заходам щодо 
комплексного ліцензування розроблених технологій 
(бізнес-плани, патентування, укладання ліцензій, 
тощо). 
3. Створення робочої групи по залученню грантового 
фінансування на підтримку діяльності Центру. 
4. Створення лабораторії колективного користування 
для реалізації студентських розробок. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет:     

 державний фонд 
регіонального розвитку 

6800,0 3200,0 1800,0 11800,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 6800,0 3200,0 1800,0 11800,0 

- інші джерела 
(зазначити) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

2 

2. Назва технічного 
завдання 

Ivano-Frankivsk regional clusters 
Івано-Франківські регіональні кластери 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.1. Розвиток інноваційної складової видів 
економічної діяльності зі значним потенціалом (у 
сфері деревообробки, хімічної промисловості, 
агропромислового комплексу та креативних 
індустрій, тощо). 
1.1.4. Розвиток малого і середнього підприємництва 
в т.ч. ініціатив людей з інвалідністю та молоді 
(кластери, науково-технологічні парки, мережі, хаби). 
1.4.4. Підвищення фінансової спроможності громад в 
т.ч. через розвиток малого бізнесу. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Івано-Франківська область, попри ряд переваг 
регіону (близькість до країн ЄС, присутність Карпат 
як території пріоритетного регіонального розвитку 
Держави, збереженої культурної спадщини), має 
низький рівень інноваційної та інвестиційної 
активності суб‘єктів господарської діяльності. 
Наслідком є значно менший ВРП на душу 
населення, що супроводжується трудовою міграцією 
населення, відтоком працездатного населення. 
Для посилення конкурентних позицій Прикарпаття 
доцільно налагоджувати нові економічні зв‘язки між 
бізнесом, університетами та місцевою владою. 
Кластери, які є фундаментальними блоками сучасної 
економіки, у Європі демонструють кращу стійкість до 
криз та динаміку росту ВРП, створюють кращі умови 
для працевлаштування та самореалізації. Для 
прискорення їх розвитку необхідна участь 
спеціально підготовлених проєктів та управлінців. 
На території області виявлені потенційно зростаючі 
кластери: IT та BPO (бізнес послуги), вироби з 
дерева та деревообробка, агро-, їжа та еко-
фермерство, дизайн та креативні індустрії, 
транспорт та логістика, спортивно тренувальний та 
активний туризм, медико-рекреаційний та 
оздоровчий туризм, приладобудування, чиста 
енергетика, кіно та події. Проєктом передбачена 
підтримка суб‘єктів, що працюють на стику декількох 
галузей та в галузях, що розвиваються. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Організація роботи 5 кластерних ініціатив в Івано-
Франківській області, створення виробничих та 
сервісних центрів, забезпечення необхідним 
обладнанням та технологіями. 
Підготовка для потреб кластерної економіки 
Прикарпаття 50 управлінців. 
Покращення динаміки економічного росту області на 
1,5% в рік (від ключового значення ВРП: очікувано на 
7й рік проєкту). 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Підтримка потенційно зростаючих кластерів, які 
матимуть вплив на збереження довкілля, зокрема: 
чистої енергетики, агро, їжі та еко-фермерства, 
виробів з дерева та деревообробки (зменшення 
фізичної кількості використання деревини як 
сировини і збільшення кількості готових виробів з 
дерева). 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Відкриття виробничих та сервісних центрів для 
організації посилення спроможності суб‘єктів бізнесу 
у ОТГ у ключових п‘яти кластерах нової економіки. 
Проведення заходів для представників бізнесу, 
науки та влади в регіоні в п‘яти кластерних 
ініціативах. 
Проведення форуму на тему «Нова економіка 
Прикарпаття». 
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Організація роботи з ЗМІ 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 5000,0 1000,0 3000,0 9000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

5000,0 1000,0 3000,0 9000,0 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

- інші джерела (USAID, 
ПРОМІС, U-LEAD з 
Європою) 

1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

3 

2. Назва технічного 
завдання 

Cтворення індустріально-інноваційного парку 
(далі - ІІП) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.2. Підготовка та супровід інвестиційних проектів 
(створення індустріальних, технологічних парків) 
1.1.3. Підвищення інвестиційної привабливості та 
міжнародна промоція регіону 
1.1.4. Розвиток малого і середнього підприємництва, 
в т.ч. людей з інвалідністю та молоді (кластери, 
науково-технологічні парки, мережі, хаби) 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія Івано-Франківської області та сусідніх 
областей  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Обмежений доступ потенційних інвесторів, 
зацікавлених у започаткуванні промислового 
виробництва, до земельних ділянок на території 
міста і області, забезпечених необхідною інженерно-
транспортною інфраструктурою; високий рівень 
безробіття, особливо серед молоді;  невизначеність у 
напрямах смарт-спеціалізації розвитку регіону 
перешкоджають залученню інвестицій, необхідних 
для розвитку регіону, впровадженню новітніх 
технологій у промисловому виробництві. Слід вжити 
заходів для забезпечення посиленого і сталого 
просторового та економічного розвитку територій, 
розгортання конкурентних промислових виробництв, 
а також підвищення рівня зайнятості населення 
області. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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Планом заходів з реалізації Стратегії 
регіонального розвитку Івано-Франківської області на 
період до 2020 року передбачено реалізацію проекту 
«Створення індустріальних парків в містах Долині, 
Калуші, Бурштині, Коломиї». Офіційно зареєстровано 
в області ще у 2014 р. 1 ІП «Долина», 
функціонування якого не набуло розвитку. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Створено ІІП площею 19,3 га  (тип brownfield), 
забезпечено фунціонування необхідних комунікацій 
ІІП: електрична підстанція потужністю 25 МВт, власні 
джерела води, транспортні шляхи, каналізаційна 
магістраль, газорозподільна станція; 

- Створено нові робочі місця для мешканців 
Івано-Франківська, а також сусідніх адміністративно-
територіальних одиниць - орієнтовно 2000 через 3 
роки; 

- Обсяг податкових платежів від функціонування 
ІІП до бюджетів різних рівнів у середньостроковій 
перспективі (3-5 років) зросте у 8-10 разів 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Започатковано новий ефективний формат 
державно-приватного партнерства для 
стимулювання пріоритетних  видів економічної 
діяльності (смарт-спеціалізації) Івано-Франківській 
області;  

- Впроваджена удосконалена система 
державної фінансової підтримки індустріальних 
парків, наукових парків університетів; 

- Покращено і розвинуто зручну інфраструктуру 
для ефективного функціонування ІІП: швидкий 
доступ до однієї з центральних автомагістралей 
міста, підведена залізнична гілка (з 
розвантажувальним краном), близька відстань до 
аеропорту; 

- Монетизовано науково-проектні розробки, 
забезпечено трансфер новітніх технологій і ноу-хау 
Наукового парку «Прикарпатський університет», 
Проектно-освітнього центру «Агенти змін» ПНУ; 

- Розвинуто платформу - мережу розвитку 
кластерів та кластерних ініціатив, особливо у секторі 
МСП; 

- Створено сприятливі умови для розвитку 
сфери промислового виробництва: 
приладобудування, легкої промисловості; логістики; 
креативних індустрій, IT, інших; 

- Мінімізовано витрати матеріальних, 
фінансових, трудових і часових ресурсів, необхідних 
для започаткування господарської діяльності 
учасників ІІП; 

- Підвищено інвестиційний, діловий та 
економічний імідж, інвестиційну привабливість 
регіону. 
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9. Основні заходи 
технічного завдання 

- Розробка Концепції індустріально-
інноваційного парку, реєстрація в Мінекономіки, 
визначення керуючої компанії; 

- Удосконалення та впровадження системи 
державної підтримки, цільового фінансування на 
безповоротній основі функціонування індустріальних 
парків, наукових парків університетів; 

- Створення двомовного промоційного веб-сайту 
ІІП, підтримка, обслуговування, 
наповнення/оновлення інформації; 

- Виготовлення проектно-кошторисної 
документації (ПКД) та проведення проектно-
вишукувальних робіт; 

- Будівництво, облаштування додаткової 
інженерно-технічної інфраструктури, облаштування 
території ІІП згідно з розробленою ПКД. 

- Запуск та підтримка платформи розвитку 
кластерів та кластерних ініціатив. 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет:     

 державний фонд 
регіонального розвитку 

2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

 інші джерела (зазначити)  - -- - - 

- місцевий бюджет 780,0 500,0 500,0 1780,0 

- інші джерела кошти 
приватного інвестора 

2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Координатори проекту:  
Агенція регіонального розвитку Івано-

Франківської області (ініціатор, інституційне 
забезпечення реалізації, партнерство) 

Проектно-освітній центр «Агенти змін», 
Прикарпатського національного університету 
ім.В.Стефаника (інституційне забезпечення 
реалізації, партнерство) 

Науковий парк «Прикарпатський університет» 
(реалізація, партнерство)  

Прикарпатський індустріальний парк «Аркан» 
(реалізація, партнерство) 

Профільні Департаменти ОДА, управління 
міськвинкому (координація, партнерство), інші 

 

1.Номер технічного 
завдання 

4 

2.Назва технічного 
завдання 

Залучення інвестицій в район шляхом створення 
індустріального парку 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.2. Підготовка та супровід інвестиційних проектів 
(створення індустріальних, технологічних парків). 

5.Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рожнятівський район Івано-Франківської обл. 

6.Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Протягом останніх років спостерігається тенденція 
скорочення чисельності населення району в 
основному за рахунок зменшення чисельності 
сільського населення шляхом трудової міграції в 
більш розвинені міста. Основним завдання, що 
стоїте перед органами влади є покращення рівня 
життя населення району, яке можливе за умови 
стабільного зростання місцевої економіки, що 
вимагає активізації економічної діяльності суб‘єктів 
господарювання. Економічне зростання призведе до 
зростання доходів і місцевого населення і районного 
бюджету. Головним завданням при цьому є 
подолання проблеми недостатньої кількості сучасних 
робочих місць із високим рівнем оплати праці. 
Основними загрозами розвитку економіки району і 
регіону в цілому є скорочення кількості робочих 
місць, зменшення кількості малих підприємств та 
фізичних осіб-підприємців, як через коливання ринку, 
так і через модернізацію виробництва, а відтак, 
скорочення бюджетних надходжень. 

7.Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів 
Створення сучасних, екологічно чистих промислових 
підприємств 

8.Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення інвестиційної привабливості та 
залучення додаткових інвестицій. 
Підвищення рівня ділової активності в місті та 
розвиток малого і середнього підприємництва. 
Підвищення рівня життя та добробуту мешканців 
міста шляхом створення нових робочих місць та 
зменшення рівня безробіття, підвищення показника 
середньої заробітної плати. 

 
 

9.Основні заходи 
технічного завдання 

розробка проектно - кошторисної документації; 
будівництво інженерних мереж; 
розповсюдження інформації про індустріальний парк 
серед потенційних інвесторів (промоція); 
пошук керуючої компанії; 
наповнення індустріального парку. 
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10.Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 900,0 700,0 800,0 2 400,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 100,0 300,0 200,0 600,0 

- інші джерела 
(зазначити) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

5 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення хабу ―ENGLISH FOR PROJECT 
MANAGEMENT‖ на Прикарпатті 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.3. Підвищення інвестиційної привабливості та 
міжнародна промоція регіону 
3.1.3. Створення умов для інтеграції системи 
закладів вищої освіти у європейський освітній 
простір, підтримка міжнародних обмінів студентами, 
аспірантами, викладачами. 
1.1.2. Підготовка та супровід інвестиційних проектів 
(створення індустріальних, технологічних парків) 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

 
Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Однією з проблем є низька якість проектних заявок, 
що подаються на міжнародні/транскордонні грантові 
програми через недостатній рівень володіння 
фаховою англійською мовою заявниками проектів. 
Причинами цього є висока вартість вивчення 
професійної іноземної мови, недостатній рівень 
розвитку інституційного, технічного та 
інформаційного забезпечення, відсутність достатньої 
кількості методичних матеріалів для викладання 
англійської мови у сфері проектного менеджменту. 
Така ситуація не сприяє особистому та професійному 
зростанню заявників, обмежує можливості пошуку і 
застосування міжнародних інструментів 
фінансування та іноземних партнерів, призводить до 
неповноцінного використання інвестиційного та 
фінансового потенціалу як заявників, так і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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грантодавців, призводить до зменшення шансів на 
успішність участі у конкурсах проектів та, найгірше, 
формування поганого іміджу для регіону/країни на 
міжнародній арені. Створення хабу з підвищення 
рівня знань та навиків професійної англійської у 
проектних менеджерів та потенційних заявників на 
міжнародні/транскордонні конкурси проектів 
сприятиме досягненню поставленої мети - 
покращення якості підготовки та супроводу 
міжнародних та транскордонних проектів, підвищення 
інвестиційної привабливості ЗВО регіону, залучення 
в область додаткових інвестиційних ресурсів шляхом 
створення хабу ―English for Project Management‖ на 
Прикарпатті для потенційних заявників, 
грантоотримувачів, бенефіарів  проектів. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Підвищено кваліфікацію 5 викладачів фахової 
іноземної мови ―English for Project Management‖. 
- Розроблено методичний комплекс фахової 

англійської за типами проектів; 
- Адаптовано, оновлено методичне 

забезпечення з проектного менеджменту 
міжнародних/транскордонних проектів; 
- 36 тренінгів адаптованого курсу; 36 фахових 

вебінарів; 
- 912 годин навчань ―English for Project 

Management‖  
- Удосконалено рівень ―English for Project 

Management‖ 190 учасників; 
- Забезпечено  2160 год. консультаційного 

супроводу з управління проектами для учасників 
після програми хабу. 
- Створено 15 робочих місць з неповною 

зайнятістю в рамках хабу 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Сформовано пул фахівців–викладачів 
англійської мови для супроводу проектних 
менеджерів; 
- Удосконалено рівень кадрового забезпечення з 

управління проектами, які володіють професійною 
англійською мовою; 
- Удосконалено інформаційне, програмне 

забезпечення з управління проектами  
- Підвищено рівень знань іноземної мови 

учасників програми хабу. 
- Покращено якість проектних заявок, 

підготовлених учасниками програми хабу. 
- Підвищено інвеститційну привабливість, рівень 

інтеграції області у світовий простір завдяки вищій 
проектній спроможності. 
- Підвищено рівень залучення та обсяги 

міжнародних фінансових ресурсів для розвитку 
регіону 
 



33 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

- Відбір  викладачів та підвищення їх 
кваліфікації щодо володіння фаховою іноземною 
мовою з управління проектами.  
- Розробка, методичного забезпечення для 

навчання цільової аудиторії з фахової іноземної 
мови. 
- Розробка/встановлення інформаційного веб-

ресурсу/програмного забезпечення функціонування 
хабу, підтримка й оновлення. 
- Проведення навчання з удосконалення 

фахового рівня англійської мови фахівців команди 
Агентів змін. 
- Організація, відбір учасників і проведення 

навчання за програмою хабу для цільових груп 
проекту. 
- Проведеня очних тренінгів та вебінарів в 

рамках програми хабу. 
- Організація  і проведення післятренінгового 

консультаційного супроводу з управління проектами. 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

 
- 

- - - 

 інші джерела (зазначити): 
секторальна підтримка 

1092,3 1024,2 - 2116,5 

- місцевий бюджет: 668,0 846,0 648,0 2162,0 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Проектно-освітній центр «Агенти змін» є структурним 
підрозділом Прикарпатського університету і 
створений завдяки перемозі проекту «Створення 
проектно-освітнього центру розвитку інновацій та 
інвестицій в регіоні» у першому конкурсі 
секторальної бюджетної підтримки Європейського 
Союзу 2017 року. Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника є єдиним 
переможцем з Івано-Франківської області у вище 
зазначеному конкурсі.  
Детальну інформацію про діяльність Агентів змін 
Прикарпатського університету можна також побачити 
на нашому сайті та сторінці у соціальній мережі: 
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/ua 
https://www.facebook.com/agentyzminpnu/ 

 

1. Номер технічного 
завдання 

6 

2. Назва технічного 
завдання 

Центр колективного користування науковим 
обладнанням «Техноекобезпека Карпат» 

3. Номер і назва завдання  

http://agentyzmin.pnu.edu.ua/ua
https://www.facebook.com/agentyzminpnu/
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з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.3 Підвищення інвестиційної привабливості та 
міжнародна промоція регіону. 
1.2.1 Розвиток альтернативної енергетики. 
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область, Карпатський регіон, 
техногенно-навантажені регіони України 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Серед першочергових безпекових елементів України 
чільне місце займає «Програма 
енергонезалежності», основою якої залишаються 
вуглеводні з відповідною інфраструктурою, об‘єкти 
якої впродовж двох століть створювались у 
Карпатському регіоні. 
За найскладніших в Європі гірничо-геологічних умов 
наявності розгалуженої мережі об‘єктів критичної 
інфраструктури. У Карпатському регіоні зосереджено 
22% лісового фонду країни та 42% унікальних і 
рідкісних родовищ підземних мінеральних вод, які 
стали основою створення всесвітньо відомих 
рекреаційних об‘єктів.  
Зазначені об‘єкти безпосередньо межують із 
тисячами ліквідованих нафтогазових свердловин 
старого фонду віком від 40 до 120 років та сотнями 
кілометрів газонафтопроводів з незадовільною 
експлуатаційною надійністю. 
Величезну загрозу довкіллю Карпатського регіону 
створюють об‘єкти хімічної та гірничої промисловості 
Калуша, Стебника, Червонограда, Нового Роздолу, 
Новояворівська, зокрема Домбровський кар'єр, 
переповнений токсичними відходами хімічного 
виробництва. 
В період сезонних повеней та під час проявів 
геодинамічних процесів в гірських масивах всі ці 
об‘єкти піддаються руйнуванню, токсичні речовини 
потрапляють у води Дністра, Тиси, які є джерелом 
водопостачання для понад 10 млн. мешканців 
України та Європи. Великими ризиками для 
урбанізованих територій є провалля карстових і 
гірничих виробок.  
Питання техноекобезпеки Карпат сьогодні 
знаходиться у пріоритетах керівництва держави.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Матеріали, обладнання та технології для 
спорудження, функціонування і підтримання 
експлуатаційної надійності об‘єктів критичної 
інфраструктури 
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8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Програма розвитку екологічно-безпечної 
відновлювальної енергетики Карпатського регіону. 
Рішення щодо використання наявних об‘єктів 
нафтогазової галузі у альтернативній енергетиці 
(геотермальнальна, воднева енергетики). 
Технології зменшення техногенного навантаження 
на екосистему, безпечного та раціонального 
надрокористування. 
Методи прогнозування деградації об‘єктів критичної 
інфраструктури. 
Біосистеми підвищеної стійкості з ефектом очищення 
техногенно-забруднених територій. 
Інноваційні методи забезпечення здоров'я 
мешканців регіону, діагностування та лікування 
складних, зокрема онкологічних захворювань 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Розвиток матеріально-технічної бази Центру. 
Проведення наукових досліджень екологічних, 
гідрогеологічних, екзо- і ендогенних процесів в 
умовах функціонуванням стратегічно важливих 
об‘єктів критичної інфраструктури регіону. 
Дослідження енергетичного ресурсу Українських 
Карпат, раціонального, екологічно-безпечного 
використання наявного фонду діючих та ліквідованих 
свердловин і інших об‘єктів критичної 
інфраструктури, дослідження перебігу процесів їх 
деградабельності та розроблення методів і засобів 
для забезпечення їх енергоефективності і 
експлуатаційної надійності з використанням новітніх 
технологічних процесів, матеріалів і обладнання. 
Створення стійких біологічних систем до 
довготривалого техногенного впливу об‘єктів 
енергетичної та хімічної інфраструктур для 
відновлення порушених територій Карпат. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 10 000,0 10 000,0 10 000,0 30 000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 10 000,0 10 000,0 10 000,0 30 000,0 

- інші джерела 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

7 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення інтерактивного планетарію в Івано-
Франківській області 

3. Номер і назва завдання  
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з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.3. Підвищення інвестиційної привабливості та 
міжнародна промоція регіону  
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Івано-Франківська область має великий потенціал 
стати центром туристичної, економічної та 
інвестиційної атракції Західної України. Проте, на 
даний час цей потенціал не використовується, і 
впродовж останніх 5-ти років спостерігається стійка 
тенденція до поширення імміграційних процесів 
перспективної студентської молоді за кордон. 
Зупинити міграцію перспективних молодих людей 
можна лише створивши інноваційне середовище для 
їх розвитку та залучення додаткових інвестицій. 
Водночас проблемою нашого регіону є низький 
рівень обізнаності, зацікавленості й розвитку 
астрономічної науки. 
Одним з напрямів вирішення даної проблеми є 
створення інноваційного планетарію в Івано-
Франківській області на базі якого будуть 
проводитись екскурсії для учнівської молоді та 
вчителів з різних міст і сіл області та України, а 
також створення у планетарії Cosmo Hub як 
платформи для розвитку досліджень у сфері 
космосу. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво інтерактивного планетарію. 
Створення у планетарії  Cosmo Hub – 1 од. 
Організація екскурсій для відвідувачів з усіх 
областей України та з-за кордону у планетарій. 
Кількість відвідувачів на 1 день: до 60 осіб. Кількість 
організованих екскурсій: 10 од. на тиждень впродовж 
року.  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення інноваційного середовища для розвитку 
молоді та залучення додаткових інвестицій, 
зростання рівня обізнаності та зацікавленості серед 
населення, розвиток астрономічної науки та 
створення платформи для досліджень у сфері 
космосу. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Створення інтерактивного планетарію в Івано-
Франківській області. 
Організація екскурсій для учнівської молоді та 
вчителів з різних міст і сіл області та України. 
Створення у планетарії  Cosmo Hub як платформи 
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для розвитку досліджень у сфері космосу. 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 10000,0 5000,0 - 15000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

10000,0 5000,0 - 15000,0 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет 60000,0 15000,0 100,0 75100,0 

- інші джерела 
(зазначити) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

8 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення платформи з розвитку молодіжного 
підприємництва, фінансів та проектної грамотності 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.4. Розвиток малого і середнього підприємництва, 
в т.ч. людей з інвалідністю та молоді (кластери, 
науково-технологічні парки, мережі, хаби) 
1.4.4. Підвищення фінансової спроможності громад, 
в т.ч. через розвиток малого бізнесу. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

 
Івано-Франківська область  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Питома вага незайнятої молоді у віці до 35 років, 
яка перебуває на обліку в службі зайнятості, до 
загальної чисельності незайнятих громадян 
становить 45,9%. 

Економічно неактивне населення, зокрема 
молодь, та безробітні стоять на обліку в центрах 
зайнятості, мають необхідність в отриманні доходу та 
не орієнтуються в повній мірі в сфері започаткування 
та ведення бізнесу.  

Молодь – випускники шкіл та ЗВО, мають фахову 
освіту, але відсутні можливості для започаткування 
бізнесу.  

Створення платформи допоможе вирішити 
питання безробіття, сприятиме працевлаштуванню 
на вже існуючі вакансії на ринку праці, покращить 
інвестиційний клімат як у місті, так і в області, 
підвищить рівень життя молодих людей, зменшить 
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відплив серед молоді висококваліфікованих кадрів з 
вищою освітою за кордон, сприятиме поверненню 
трудових мігрантів, сприятиме зростанню доходів 
місцевих бюджетів за рахунок збільшення 
надходжень від розширення сфер діяльності бізнесу. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Кількість молоді, що пройшла тренінгові 
навчання/консультування в рамках роботи  
платформи  орієнтовно 600 осіб. 

- Кількість консультацій менторів 1200.  
- Кількість успішно підготовлених проектних 

заявок/бізнес-планів з розвитку МСБ орієнтовно 25% 
загальної чисельності. 

- Кількість зареєстрованих підприємців з числа 
учасників платформи віком до 35 років орієнтовно 
25%. 

- Зниження рівня молодіжного безробіття в 
області орієнтовно на 8-10%. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Підвищення рівня фінансової спроможності 
молодіжного підприємництва та проектної активності 
молоді в регіоні. 

- Зростання зайнятості серед молоді. 
- Зростання кількості нових СПД створених 

молоддю. 
- Зростання економічного потенціалу громад, 

зменшення бідності. 
- Поширення волонтерства і соціального 

підприємництва. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

- Проведення конкурсу щодо вибору команди 
тренерів для проведення тренінгів, навчання, 
консультування, в т.ч. онлайн. 

- Організація і проведення тренінгових заходів. 
- Організація роботи веб-платформи 

молодіжного підприємництва, фінансів та проектної 
грамотності. 

- Відбір кращих бізнес-практик, проектів 
розвитку, кейсів та створення бази даних,у т.ч. 
розміщення на веб-платформі. 

- Підбір команди менторів, організація 
менторської підтримки 

- Проведення консультацій з питань 
започаткування  та ведення молоддю бізнесу, його 
фінансів та проектної діяльності. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0 

- інші джерела  200,0 200,0 200,0 600,0 
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Грантові програми / Фонд 
розвитку підприємництва 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Координатори проекту:  
Проектно-освітній центр «Агенти змін», кафедра 

фінансів Прикарпатського національного 
університету ім.В.Стефаника (ініціатори, реалізація, 
партнерство) 

Управління економічного  та  інтеграційного 
розвитку виконавчого комітету  Івано-
Франківської міської ради, Департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА, 
відділ з питань міжнародних зв‘язків інвестицій та 
проектної діяльності обласної ради  (інституційне 
забезпечення реалізації партнерства) 

Науковий парк «Прикарпатський університет» 
(реалізація, партнерство), інші 

 

1. Номер технічного 
завдання 

9 

2. Назва технічного 
завдання 

Заснування Молодіжного бізнес Хабу «IF Hub» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.4. Розвиток малого і середнього підприємництва 
в т.ч. ініціатив людей з інвалідністю та молоді 
(кластери, науково-технологічні парки, мережі, хаби 
та інші) 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область та м. Івано-Франківськ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Велика кількість молодих людей маючи ідею чи 
проект не може реалізувати свій потенціал в силу 
відсутності доступу до живої громади однодумців, 
провідних експертів індустрії, зв‘язків з модерними 
підприємствами чи виробництвом. 
В регіоні відсутні локації на підтримку та розвиток 
молодіжного підприємництва, особливо менторська 
підтримка стартапам.  
Мета проекту: створення підприємницької 
платформи - Молодіжного бізнес Хабу, яка матиме 
технологічний, інноваційний, соціальний та 
економічний вектори впливу. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Конкурсний відбір інноваційних, технологічних 
бізнес –проектів/ідей (4-6 проектів не частіше 2 рази 
на рік) та менторський супровід і пошук інвесторів 
для їх реалізації 
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- Створення коворкінгового офісу для проектів, що 
проходять розробку під супроводом менторів .  
- Навчено та проконсультовано 22-27 стартапів/рік 
  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Сприяння розвитку підприємницьких ініціатив,  
креативності та інноваційності серед молоді та 
встановленню відносин інвестор-стартап для 
покращення інвестиційної привабливості регіону. 
Забезпечення робочого простору для команд-
учасниць, допомога в організації промоційних 
заходів. 
Підтримка амбітних молодих людей з власними 
ідеями або діючими проектами, які бажають 
розвивати та примножувати кількість інноваційних 
рішень на українському просторі.  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

- Організація публічних заходів (фокус - групи, 
круглі столи, вебінари, інтенсив –курси, тренінги, 
зустрічі і т.д) 

- Надання консалтингових та аутсорсингових 
послуг (бухгалтерські, аудиторські, технологічні, 
рекламні, юридчні і т.д);   

- Допомога у пошуку конкурсів та грантових 
пропозицій для підтримки МСП 

- Налагодження контактів та співробітництва між 
зацікавленими для розвитку бізнес- клімату 

- Пошук зацікавлених інвесторів для реалізації 
мінімально готового продукту ( MVP). 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023р 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 2500 1500 1000 5000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

2500 1500 1000 5000 

 інші джерела/ донорські 
програми 

500 500 500 1500 

- місцевий бюджет 200 200 200 600 

- інші джерела 
(зазначити) 

    

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Проект реалізується Управлінням економічного та 
інвестиційного розвитку Івано-Франківського 
міськвиконкому та ГО «Громадський центр «Еталон» 
. 

 

1. Номер технічного 
завдання 

10 

2. Назва технічного 
завдання 

Івано-Франківська область – регіон прогресивних 
молодих підприємців 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
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завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.4. Зміцнення інноваційного потенціалу виробників 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Актуальність реалізації даного проекту 
підтверджується тим, що у місті Івано-Франківську 
рівень молодіжного безробіття становить близько 7 %. 
Незайняті молоді люди активно виїжджають за 
кордон. Таким чином регіон втрачає 
найпродуктивніших працівників. 
Реалізація даного проекту сприятиме підвищенню 
фінансової незалежності молоді, реалізації їх 
потенціалу, зростанню кількості підприємців у місті, а 
тим самим вирішенню комплексу фінансових, 
психологічних, навіть певною мірою міграційних 
проблем населення міста. 
Даний проект спрямований на організацію навчальних 
тренінгових курсів з питань започаткування та ведення 
бізнесу, а також організацію  інформаційно-
консультаційних заходів (круглих столів, семінарів) 
для безробітних молодих людей та молодих 
підприємців. Це забезпечить формування позитивного 
іміджу міста для інвесторів, мешканців та підприємців, 
а також збільшення кількості успішних молодих 
підприємців у місті. 
Метою реалізації проекту є сприяння молоді міста 
реалізувати свій підприємницький потенціал, відкрити 
власну справу та активізація співпраці між молодими 
підприємцями у місті Івано-Франківську. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1) розробка комплексного навчального курсу майстер-
класів для існуючих та потенційних молодих 
підприємців – 1 двохрівневий курс на 108 год.; 
2) проведення просвітницьких кампаній серед 
безробітних молодих людей, що перебувають на 
обліку міського центру зайнятості  щодо можливостей 
започаткування власного бізнесу та вирішення своїх 
фінансових проблем – 5 заходів; 
3) організація і проведення серії тренінгових навчань, 
майстер-класів для безробітних молодих людей, що 
перебувають на обліку міського центру зайнятості  
«Розпочни свій успішний бізнес» – 2 серії курсів; 
4) організація серії тренінгових навчань, майстер-
класів, воркшопів для існуючих та потенційних 
молодих підприємців «Маркетинг і бізнес-
адміністрування у розвитку власного підприємства» – 
2 серії курсів; 
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5) організація Круглого столу для обговорення 
поточних і стратегічних проблем розвитку молодіжного 
підприємництва у місті – 1 захід; 
6) організація відкритого семінару для налагодження 
взаємозв‘язків та співпраці між безробітними 
молодими людьми та успішними молодими 
підприємцями, обміну досвідом – 1 захід; 
7) участь у проведенні щорічного міського конкурсу 
щодо визначення переможців в номінації 
«Найуспішніший молодий підприємець» – 2 заходи. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Сприяння молоді міста у реалізації свого 
підприємницького потенціалу, відкритті власної 
справи. 
Активізація співпраці між молодими підприємцями у 
місті Івано-Франківську. 
Формування позитивного іміджу міста для інвесторів, 
мешканців та підприємців, а також збільшення 
кількості успішних молодих підприємців у місті. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1) розробка комплексного навчального курсу майстер-
класів для існуючих та потенційних молодих 
підприємців – 1 двохрівневий курс на 108 год.; 
2) проведення просвітницьких кампаній серед 
безробітних молодих людей, що перебувають на 
обліку міського центру зайнятості  щодо можливостей 
започаткування власного бізнесу та вирішення своїх 
фінансових проблем – 5 заходів; 
3) організація і проведення серії тренінгових навчань, 
майстер-класів для безробітних молодих людей, що 
перебувають на обліку міського центру зайнятості  
«Розпочни свій успішний бізнес» – 2 серії курсів; 
4) організація серії тренінгових навчань, майстер-
класів, воркшопів для існуючих та потенційних 
молодих підприємців «Маркетинг і бізнес-
адміністрування у розвитку власного підприємства» – 
2 серії курсів; 
5) організація Круглого столу для обговорення 
поточних і стратегічних проблем розвитку молодіжного 
підприємництва у місті – 1 захід; 
6) організація відкритого семінару для налагодження 
взаємозв‘язків та співпраці між безробітними 
молодими людьми та успішними молодими 
підприємцями, обміну досвідом – 1 захід; 
7) участь у проведенні щорічного міського конкурсу 
щодо визначення переможців в номінації 
«Найуспішніший молодий підприємець» – 2 заходи. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 
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- місцевий бюджет 112,0 115,0 120,0 347,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

11 

2. Назва технічного 
завдання 

Сприяння розвитку молодіжного підприємництва в 
області  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.4. Розвиток малого і середнього підприємництва в 
т.ч. ініціатив людей з інвалідністю та молоді 
(кластери, науково-технологічні парки, мережі, хаби та 
інші) 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

У підприємницькому секторі економіки області діє 
близько 50 тис. суб‘єктів господарювання, серед яких 
частка фізичних осіб-підприємців становить 84,7%. 
Велику роль в процесі розвитку місцевого бізнесу 
може відігравати молодь. Ці люди володіють 
необхідним потенціалом, реалізація якого може 
істотно поліпшити соціально-економічне становище 
громад. За даними головного управління статистики в 
Івано-Франківській області станом на 01.01.2019 в 
області проживає 374,1 тис. осіб у віці 15–34 роки, або 
27,3% від загальної чисельності постійного населення 
краю. Ключові проблеми: (1) молодіжне безробіття, (2) 
повільні темпи розвитку підприємництва серед 
молоді, (3)  недостатній рівень знань для 
започаткування власної справи, (4) відсутність 
стартового капіталу, (5) небажання започатковувати 
власну справу. За даними соціологічним 
дослідженнями  групи «Рейтинг» в рамках проекту 
«Портрети регіонів», який було проведено з 16 
листопада по 4 грудня 2018 року в Івано-Франківській 
області опитані найгірше оцінили можливість - 
займатися підприємництвом. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

50-ть молодих людей Івано-Франківської області 
взяли участь в навчальному курсі; 
Відкрито бізнес-інкубатор з підтримки молодіжного 
підприємництва; 
Розроблено навчальну програму та промоційні 
матеріали.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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Щонайменше 30 учасників навчання започаткували 
власну справу у своїх громадах; 
Покращено   партнерство між  місцевими та 
регіональними організаціями та бізнесом. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Щонайменше 45 % молодих людей розпочали власну 
справу на другий рік реалізації проекту 
Покращення економічної спроможності регіону за 
рахунок збільшення підприємництва  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Захід 1. Відбір цільових груп (молодих людей) для 
участі у заходах проекту.  
Захід 2. Розробка навчальної програми для навчання 
молодих людей з розвитку молодіжного 
підприємництва; 
Захід 3. Проведення циклу навчань для 25-ти 
молодих людей щорічно; 
Захід 4.Відкриття центру підтримки молодіжного 
підприємництва в області; 
Захід 5.Розробка бізнес-планів для молодіжних 
ініціатив; 
Захід 6.Надання менторської допомоги впродовж року 
після започаткування власної справи 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 750,0 
 

1000,0   
 

250,0  
 

2000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

750,0  
 

1000,0  
 

250,0 
 

2000,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Виконавці – Івано-Франківське регіональне відділення 
Асоціації міст України  

 

1. Номер технічного 
завдання 

12 

2. Назва технічного 
завдання 

Регіональний Центр корпоративної соціальної 
відповідальності бізнесу  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.4. Розвиток інфраструктури підтримки 
підприємництва  

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Івано-Франківська область 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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технічним завданням 
матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На даний час в Україні загалом та в Івано-Франківській 
області зокрема, рівень соціальної відповідальності 
бізнесу є низьким. Бути соціально відповідальною 
компанією не є престижним і популярним. Розвиток і 
популяризація корпоративної соціальної 
відповідальності бізнесу в регіоні є важливим, оскільки 
сприяє сталому розвитку, здоров‘ю і добробуту 
мешканців області, зважає на очікування зацікавлених 
сторін і відповідає міжнародним нормам ділової 
поведінки.  
Даний проект спрямований на реалізацію комплексу 
заходів, що сприятимуть заохоченню компаній області 
враховувати інтереси суспільства, беручи на себе 
відповідальність за вплив діяльності компанії на 
споживачів, стейкохолдерів, працівників, громади та 
навколишнє середовище в усіх аспектах своєї 
діяльності. 
Метою реалізації проекту є сприяння розвитку 
корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в 
Івано-Франківській області, що сприятиме 
формуванню іміджу інноваційного, соціально 
відповідального відкритого для інвестицій та 
підприємництва регіону у центрі Європи. 
Внаслідок реалізації проекту буде сформовано Центр 
корпоративної соціальної відповідальності бізнесу – 
спільноту соціально відповідальних компаній задля 
впровадження системних та якісних змін у 
підприємницькому середовищі Івано-Франківської 
області, які власним прикладом в межах організованих 
просвітницьких, тренінгових заходів по проекту 
сприятимуть поширенню корпоративної соціальної 
відповідальності у регіоні. Це забезпечить 
формування позитивного іміджу області для 
інвесторів, мешканці та підприємців, а також 
збільшення кількості реалізованих соціальних проектів 
у регіоні. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1) організація діяльності Центру соціально 
відповідальних компаній Івано-Франківської області; 
2) створення е-Центру соціально відповідальних 
компаній області (на базі двомовної веб-сторінки); 
3) проведення просвітницьких кампаній серед 
представників МСП щодо впровадження принципів 
корпоративної соціальної відповідальності на їх 
підприємствах – 3 заходи; 
4) організація серії тренінгових навчань, майстер-
класів для менеджерів компаній області з практики 
впровадження соціальної відповідальності бізнесу та 
підготовки й реалізації спільних соціальних проектів 
для регіону – 3 заходи; 
5) організація серії тренінгових навчань, майстер-
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класів, воркшопів для студентів навчальних закладів 
області напряму підготовки «Управління та 
адміністрування» з практики впровадження соціальної 
відповідальності бізнесу та підготовки соціальних 
проектів – 3 заходи; 
6) участь у проведенні обласного конкурсу щодо 
визначення переможців в номінації «Найкраще 
підприємство з впровадження стандартів 
корпоративної соціальної відповідальності» – 2 
заходи; 
7) підготовка і реалізація спільних соціальних проектів 
(зусиллями Центру соціально відповідальних компаній 
регіону, громадських організацій, суб‘єктами бізнесу, 
навчальних закладів) для мешканців Івано-
Франківської області – реалізація не менше 4 
соціальних проектів за час виконання проекту. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1) діяльність Центру соціально відповідальних 
компаній Івано-Франківської області слугуватиме 
середовищем для спільної навчальної, проектної та 
інформаційної діяльності, спрямованої на покращення 
соціального рівня мешканців регіону; 
2) функціонування е-Центру соціально відповідальних 
компаній області спростить умови роботи всіх 
учасників та забезпечить підвищення її ефективності; 
3) сприяння сталому розвитку регіону, здоров‘ю і 
добробуту мешканців області, задоволення очікувань 
зацікавлених сторін, відповідність міжнародним 
нормам ділової поведінки; 
4) сприяння формуванню іміджу Івано-Франківської 
області як інноваційного, соціально відповідального, 
відкритого для інвестицій та підприємництва регіону у 
центрі Європи. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Створення Центру соціально відповідальних 
компаній Івано-Франківської області. 
2. Розробка двомовної веб-сторінки (українською та 
англійською) для поширення інформації про соціально 
відповідальні компанії регіону, популяризації кращих 
практик соціальної відповідальності бізнесу, подання 
та обговорення потенційних соціальних проектів. 
3. Проведення інформаційних просвітницьких 
кампаній серед представників МСП щодо 
впровадження принципів корпоративної соціальної 
відповідальності на їх підприємствах. 
4. Організація тренінгових навчань, майстер-класів 
для менеджерів компаній області з практики 
впровадження соціальної відповідальності бізнесу та 
підготовки й реалізації спільних соціальних проектів. 
5. Організація тренінгів, майстер-класів, воркшопів для 
студентів коледжів, університетів області напряму 
підготовки «Управління та адміністрування» з 
практики впровадження соціальної відповідальності 
бізнесу та підготовки соціальних проектів. 
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6. Співорганізація проведення обласного конкурсу 
щодо визначення переможців в номінації «Найкраще 
підприємство з впровадження стандартів 
корпоративної соціальної відповідальності». 
7. Підготовка і реалізація спільних соціальних проектів 
(зусиллями Центру соціально відповідальних компаній 
регіону, громадських організацій, суб‘єктами бізнесу, 
університетів області) для мешканців Івано-
Франківської області. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет:  - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет 95,0 145,0 90,0 330,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

13 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення ключової регіональної лабораторії 
«Енергоефективні технології, конструкції та 
матеріали» на вул. Карпатській,15 в м. Івано-
Франківську 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.2. Енергетична самодостатність 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область,  
інші регіони України 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На території університету знаходиться 
напівзруйнована будівля майнового комплексу 
колишньої котельні державного міського підприємства 
«Івано-Франківськ теплокомуненерго», загальною 
площею 855,7 м.кв. Дана будівля котельної була 
передана в 1983 році на баланс ДМП «Івано-
Франківськ теплокомуненерго» від університету, а в 
2017 році було демонтовано устаткування та 
металоконструкції котельні. На даний момент будівля 
стоїть в незадовільному стані, не обслуговується, що 
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призводить до руйнування конструкцій. Будівля 
знаходиться в центрі території університету має 
неестетичний вигляд, який створює негативне 
уявлення про університет. 
 Івано-Франківська міська рада (рішенням від 
14.12.2018р.№ 374-22) надала згоду університету на 
безоплатну передачу цього Об‘єкта з комунальної у 
державну власність відповідно до законодавства 
України. 
Будівля ключової лабораторії буде унікальним 
енергетичним об‘єктом національного масштабу – 
передбачається, що не менше 50% енергоспоживання 
на опалення та кондиціонування повітря надходитиме 
із відновних джерел енергії. Загальний показник 

споживання планується в межах 15 кВтгод/м2 в рік, 
що відповідає принципам пасивної архітектури. 
Створення ключової регіональної лабораторії 
«Енергоефективні технології, конструкції та 
матеріали» буде здійснено, як засіб вирішення 
проблем та втілення перспектив використання 
відновлюваних джерел енергії, електро- і 
біоенергетичних ресурсів, тепла землі і 
теплопостачання за рахунок енергії сонця, вітру, 
гідроенергетичних ресурсів, а також реалізації заходів 
для енергозбереження та енергоефективності. Тут 
буде представлено загальну характеристику 
використання нетрадиційних та відновлюваних 
джерел енергії. 
Передбачена співпраця та взаємодія лабораторії з 
науковим містечком «Нова Енергія», діючими 
енергоощадними об‘єктами в університеті та місті. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проведення експериментальних досліджень для 
практичного застосування в економіці регіону, 
функціонування міні-готелю для проживання учасників 
спортивних змагань, підготовки олімпійського резерву 
на спорткомплексі та гостей університету 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зменшення навантаження на енергомережі; 
запобігання забрудненню навколишнього середовища 
Центр буде місцем спільного користування для усіх 
шкіл міста Івано-Франківська (викладання 
природничих наук на сучасному обладнанні із 
застосуванням інтерактивних технологій); 
Будівля з відкритим доступом де усі зацікавлені 
зможуть ознайомитись із досвідом проектування, 
монтажу та експлуатування інноваційного 
енергетичного обладнання та енергоефективних 
рішень. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Проведення передачі будівлі на баланс університету; 
обстеження приміщень та конструкцій; створення 
проекту реконструкції будівлі; проведення будівельно-
ремонтних робіт зі зміною функціонального 
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призначення приміщень;  оснащення приміщення 
лабораторії основним обладнанням за 
рекомендаціями провідних енергоефективних 
компаній, проектними рішеннями, передовими 
енергоефективними технологіями, підходами та 
стандартами пасивного будівництва, генерації і 
управління енергією з відновлювальних джерел 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 10 000,0 10 000,0 10 000,0 30 000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

14 

2. Назва технічного 
завдання 

Проведення заходів з  підвищення 
енергоефективності будівель бюджетної сфери 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.2.2. Формування енергоефективного суспільства 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

 Калуська міська об‘єднана територіальна громада 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

У бюджетній сфері міста налічується 54 заклади та 
установи соціально-культурної сфери, що 
утримуються за кошти міського бюджету. Видатки на 
споживання енергоресурсів у бюджетній сфері 
залишаються значними. Технічний стан будівель, 
наявної інженерної інфраструктури є одним із 
основних чинників низьких значень параметрів 
мікроклімату, температурного режиму у будівлях та 
перевитрат енергоресурсів. За результатами 
проведеного енергетичного аудиту, будівлі установ та 
закладів бюджетної сфери, потребують проведення 
невідкладних заходів з підвищення 
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енергоефективності. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1.Скорочено обсяги енергоспоживання в бюджетних 
установах на 40% 
2.Знижено споживання природного газу в 
господарському комплексі регіону на 30% 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращено енергетичний клас будівель бюджетної 
сфери на 2 рівні та забезпечено дотримання 
температурного режиму, що відповідає санітарно-
гігієнічним показникам 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

-термомодернізація будівель; 
-встановлення засобів обліку та регулювання 
споживання енергетичних ресурсів; 
-модернізація систем опалення, постачання гарячої 
води, вентиляції, кондиціонування та освітлення 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 50000,00 50000,00 50000,00 150000,00 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет 5400,00 5300,00 3500,00 14200,00 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

15 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення етнопростору «Буківна» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

У Дністровському каньйоні, який щороку приваблює 
все більшу кількість туристів, в межах Тлумацького 
району Івано-Франківської відсутня туристична 
інфраструктура - заклади розміщення, які б могли 
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задовільнити попит активних туристів, які 
сплавляються по р.Дністер, а також тих, що бажають 
відпочити від міського гамору і загазованості повітря 
під час відпустки та у вихідні дні немає. 
також можливості полювання, риболовлі, збору грибів 
та ягід, ступінь успіху даного проекту оцінюється як 
значний. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення нових робочих місць, зайнятість місцевого 
населення, зменшення трудової міграції Ефективне 
використання залучених інвестиційних та державних 
коштів дасть поштовх розвитку сфери обслуговування 
в Тлумацькому районі, що збільшить кількість туристів 
у районі та надходження до бюджетів усіх рівнів. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво закладу розміщення у етно стилі – 4 
шале на 8-10 місць кожне, ресторану з українською та 
місцевою покутською кухнею, причалу на березі 
р.Дністер. Навколишня місцевість дозволяє 
організовувати відпочинок в лісі, водні прогулянки, 
риболовлю, полювання, екскурсії по об‘єктах 
культурної спадщини району.  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Виготовлення ПКД, будівництво 4 шале, ресторану в 
етно стилі та підїзної дороги, підведення комунікацій, 
благоустрій території. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

державний бюджет: 10000,0 5000,0 - 15000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - - - - 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

16 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво глемпінгу на 30 місць та автостоянки в 
с.Кутище Тлумацького району 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Івано-Франківська область 
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технічним завданням 
матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Відсутність закладів розміщення поблизу р.Дністер, 
де активно подорожує близька 20 000 туристів в літній 
сезон. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшено кількість туристів у районі, збільшено 
надходження до бюджетів усіх рівнів   
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення нових робочих місць, зайнятість місцевого 
населення, зменшення трудової міграції 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Будівництво глемпінгу на 30 місць та автостоянки в 
с.Кутище Тлумацького району 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

державний бюджет: 4000,0 - - 4000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - - - - 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

17 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво туристично-оздоровчого комплексу в 
с.Петрів Тлумацького району 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Туристична індустрія Тлумацького району знаходиться 
у глибокому занепаді, так на нинішній час не існує 
жодної бази відпочинку в районі яка могла б 
похизуватися не те щоб високим, а навіть середнім 
рівнем організації та обслуговування. Отже, попит не 
задоволений, а відповідної пропозиції на ринку ще 
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немає. Враховуючи щорічне збільшення вибагливих 
туристів, які сплавляються по р.Дністер, те, що є 
багато міського населення яке бажає відпочити від 
міського гамору і загазованості повітря під час 
відпустки та у вихідні, наявність значної кількості 
іноземних (зокрема польських та білоруських) туристів 
в районі влітку, а також можливості полювання, 
риболовлі, збору грибів та ягід, ступінь успіху даного 
проекту оцінюється як значний. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Ефективне використання залучених інвестиційних та 
державних коштів дасть поштовх розвитку сфери 
обслуговування в Тлумацькому районі, що збільшить 
кількість туристів у районі та надходження до 
бюджетів усіх рівнів. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво туристично-оздоровчого комплексу в 
с.Петрів Тлумацького району (ур.Бурдеї) на 60 місць   
Створення нових робочих місць, зайнятість місцевого 
населення, зменшення трудової міграції 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Виготовлення ПКД, будівництво туристично-
оздоровчого комплексу площею 1600 м.кв., під‘їзної 
дороги та комунікацій, благоустрій території. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

державний бюджет: 30000,0 - - 30000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - - - - 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

18 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво туристично-відпочинкового центру 
«Панорама Дністер» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії  
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Відсутність розвиненої туристично-відпочинкової  
інфраструктури в Тлумацькому районі, яка може 
задовольнити попити місцевого населення та туристів. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшено кількість туристів у районі, збільшено 
надходження до бюджетів усіх рівнів  
Створення нових робочих місць, зайнятість місцевого 
населення, зменшення трудової міграції 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво туристично-відпочинкового центру 
«Панорама Дністер» з закладом харчування, 
конференц-залом, оглядовою вишкою та будиночками 
для проживання на високому березі Дністровського 
каньйону поблизу с.Підвербці. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Виготовлення ПКД, будівництво туристично-
відпочинкового центру «Панорама Дністер» з 
закладом харчування, конференц-залом та 
будиночками для проживання, під‘їзної дороги та 
комунікацій, благоустрій території. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

державний бюджет: 10000,0 2000,0 - 12000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - - - - 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

19 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення інформаційно-туристичного центру у 
м.Яремче 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії  
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації.  

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Місто Яремче та населені пункти Яремчанської 
міської ради. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Інформація для туриста має важливе значення для 
планування свого відпочинку . У місті відсутній 
офіційний муніципальний центр туристичної 
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інформації, який би забезпечував доступ туриста до 
достовірної інформації, що заслуговує на довіру. 
Кількість невдоволень через відсутність такої 
інформації з кожним роком збільшується.  
Популяризація туристичних можливостей громади 
може стати наступним кроком до збільшення кількості 
відвідувачів  і залучення інвестицій в туристичну 
сферу Яремчанщини. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення 5 робочих місць. Будівництво та 
облаштування будівлі туристично- інформаційного 
центру площею 100 м². 
Збільшення кількості туристів на 10% у перший рік та 
на 5% кожний наступний рік.  
Збільшення туристичного збору.  
Збільшення надходжень до місцевого бізнесу. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення туристичної привабливості 
Яремчанщини. 
Покращення обслуговування туристів щодо 
забезпечення їх якісною та достовірною інформацією.   
Налагодження співпраці між зацікавленими 
сторонами: влада, бізнес, громадські організації. 
Організована діяльність туроператорів та тур агентів. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

- Будівництво та оснащення приміщення 
інформаційно-туристичного центру; 

- виготовлення проектно-кошторисної 
документації; 

- організація діяльності центру та налагодження 
співпраці між зацікавленими сторонами (бізнес, влада, 
НГО); 

- надання туристично-інформаційних послуг для 
відвідувачів та потенційних гостей регіону; 

- виготовлення промоційної продукції; 
- створення нових туристичних продуктів; 
- організація безкоштовної муніципальної мережі 

доступу до Інтернету; 
- організація міської туристичної навігації 

(вказівники та вивіски). 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 2 500,00 250,00 250,00 3 000,00 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

2 500,00 250,00 250,00 3 000,00 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 500,00 250,00 250,00 1 000,00 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 
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1. Номер технічного 
завдання 

20 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво веломереж з облаштуванням 
велосипедної інфраструктури області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1.Розвиток туристичної інфраструктури та навігації 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія  міста Івано-Франківська та області.  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Концепція сталого енергетичного розвитку області 
вказує на необхідність розвитку екологічних видів 
транспорту, втілення політики сталого розвитку 
середовища, що полягає у пріоритетності розвитку 
інфраструктури для людей: пішохідної, велосипедної 
та громадського транспорту. Така інфраструктура 
зменшує екологічні ризики, є більш безпечною для 
людини та середовища.  
Більшість людей використовує велосипед в 
рекреаційних цілях, більш комфортно та захищено 
при пересуванні містом мешканці почувають себе, 
перебуваючи у автомобілях.  Велосипедна їзда в 
рамках і в умовах напруженого автомобільного руху 
не є привабливою для більшої частини людей.  
 Передумовою розвитку велосипедного руху є: 

1) Розвиток автомобільної інфраструктури "не встигає" 
за заростанням кількості автомобілів.  

2) Зростання кількості автомобілів призводить до 
активізації інтенсивності руху на міських вулицях, 
підвищення рівня шуму, рівня забруднення повітря. 
При цьому, зростає кількість ДТП, значно 
ускладнюється пішохідний та велосипедний рух. 

3) Інфраструктура населених пунктів фізично не може 
витримати збільшення кількості приватного 
автотранспорту. Зростає потреба у парковках, 
зокрема в центральних частинах міст. 

4) Велосипедна інфраструктура на порядок дешевша, за 
автомобільну. При цьому ресурс експлуатації 
велодоріжки – в 3-5 разів більший, та вартість її 
прокладання дешевше, ніж капітальний ремонт або 
будівництво дороги. 

5) Велосипед – економічно доступний вид транспорту 
для всіх категорій населення через його невелику 
ціну.  
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6) Велосипед не має жодного навантаження на екологію, 
а велосипедний рух сприятливо впливає на здоров`я  
населення.  
Тому, розвиток велосипедного руху сьогодні є вкрай 
важливим елементом сталого розвитку населених 
пунктів  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зменшення витрат на проведення капітального 
ремонту вулиць; збільшення кількості відвідувачів та 
гостей, розвиток туристичної галузі. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення мешканцям населених пунктів та його 
гостям комфортних умов проживання; сприяння 
здоровому способу життя; безбар`єрний доступ 
маломобільних груп населення до об‘єктів 
інфраструктури 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 11200 14900 - 26100 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела 1400 1900 - 3300 

- місцевий бюджет 1400 1800 - 3200 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

21 

2. Назва технічного 
завдання 

«Створення передумов для розвитку 
бальнеологічного туризму в місті Долина» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної  інфраструктури та 
навігації 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Долинська об‘єднана територіальна громада Івано-
Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проект «Створення передумов для розвитку 
бальнеологічного туризму в місті Долина», слід 
розглядати як перший етап стратегічного проекту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


58 
 

«Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті 
Долина, на основі використання лікувально-
оздоровчих властивостей соляної ропи». Реалізація 
даного проекту повинна стати відправною точкою до 
розвитку в місті нової сфери - сфери бальнеології. Ми 
прекрасно розуміємо що без залучення інвестиційного 
капіталу повноцінний розвиток бальнеології 
неможливий, але також розуміємо, що без створення 
відповідних передумов, таке залучення 
проблематичне. Саме створення таких передумов, а 
саме можливості: на стадії прийняття рішення бачити 
діючу комунальну модель, що дозволить скласти 
реальні бізнес-плани, як наслідок прийняти більш 
виважене рішення, оперативно і прозоро отримати 
земельну ділянку для спорудження відпочинкового 
комплексу, поставити бізнес на вже сформовані 
потоки відпочиваючих, що значно скоротить час 
окупності проекту. 

 7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Розпочато діяльність медичного центру, 
досягнуто рівня беззбитковості через 6 місяців після 
початку його роботи. 

- Досягнуто показника  кількості  відпочиваючих в 
місті Долині до  7 000 людино-днів в сезон,  і 
доведення цього показника до 50 000  людино-днів в 
сезон в період до 2027 року 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Забезпечено постійну присутність в 
інформаційному полі, в ЗМІ усіх типів регіонального та 
національного рівня, в промоматеріалах туристичних 
фірм та агенцій. 

- Проведено конкурс серед потенційних 
інвесторів на право оренди   (продажу) другої  частини 
будівлі  колишньої котельні під створення 
бальнеологічного комплексу 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Облаштування комунального закладу «Долинський 
міський медичний центр»: 
1.1. Реконструкція частини будівлі існуючої котельні 
під влаштування медичного центру відповідно до 
розробленої проектно-кошторисної документації.  
1.2. Облаштування лікувальних, реабілітаційних та 
допоміжних кабінетів у даному центрі відповідно до 
розробленої проектної документації.  
1.3. Придбання медичного, реабілітаційного та 
допоміжного обладнання.  
1.4. Набір та навчання персоналу. 
1.5. Введення в експлуатацію та початок діяльності. 
2. Формування позитивного іміджу потенційного 
курорту місцевого значення: 
2.1. Укладання угод на висвітлення відповідної 
інформації з туристичними агенціями. 
2.2. Розробка  офіційної веб сторінки закладу 
2.3. Розробка промоматеріалів та періодична участь в  
туристичних виставках, ярмарках, форумах. 
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3.Виникнення  зацікавленості потенційних інвесторів 
до вкладення коштів  в  спорудження відпочинково  -  
оздоровчих комплексів в місті та субрегіоні : 
3.1  Проведення промоційної кампанії серед 
потенційних інвесторів. 
3.2. Підготовка необхідної документації для права 
оренди чи продажу частини будівлі . 
3.3.Організація та проведення конкурсу серед 
потенційних інвесторів на  право оренди ( продаж)  
частини будівлі . 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 14 571,0 14 553,0 2 534,0 31 658,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

13 113,9 13 099,7 2 280,6 28 494,2 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1 457,10 1 453,3 253,4 3 163,8 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Даний проект є надзвичайно актуальним в сучасних 
реаліях. Адже, останнім часом пропагується такий вид 
туризму, як лікувальний, або лікувально-оздоровчий. 
Стало модним ведення здорового способу життя, 
зростає кількість людей, які хочуть підтримувати 
добру фізичну форму і потребують відновлювальних 
оздоровчих та антистресових програм. На думку 
експертів, споживачі такого типу будуть головними 
клієнтами санаторних курортів і гарантуватимуть 
лікувально-оздоровчому туризму процвітання в ХХІ 
столітті. 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

22 

2. Назва технічного 
завдання 

Відновлення вузькоколійної  залізниці (від селища 
Брошнів-Осада до с. Осмолода Рожнятівського 
району) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рожнятівський район Івано-Франківської обл. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Туристичні об‘єкти Рожнятівського району в основному 
розташовані в гірських населених пунктах, які через 
інфраструктурні (погане транспортне сполучення) та 
природні особливості є важкодоступними. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проведення робіт з будівництва вузькоколійки 
З‘єднання популярних туристичних об‘єктів району між 
собою одним маршрутом. 
Створення туристичного бренду та популяризація 
туристичного потенціалу району 
Збільшення кількості туристів в районі 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Очікується, що в результаті збереження та 
популяризації туристичного об‘єкту, збільшиться 
кількість туристів, що в свою чергу дасть поштовх для 
економічного розвитку гірських населених пунктів. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Проведення робіт з відновлення та будівництва 
вузькоколійки з смт. Брошнів-Осада до с. Осмолода. 
Популяризація новоствореної туристичної атракції 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 100,0 - - 100,0 

- інші джерела (зазначити) - 50 000,0 449 900,0 499 900,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

23 

2. Назва технічного 
завдання 

Кнопка ШАНСУ 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1.Розвиток туристичної інфраструктури та навігації 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Карпатський регіон Івано-Франківської та сусідніх 
областей 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 

За останні роки у Карпатах збільшилась кількість 
випадків коли туристам потрібна допомога. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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технічне завдання Іноді такі ситуації стають надто критичними і 
трагічними. 
У нашому випадку Івано-Франківськ є воротами 
Карпат. Карпати приваблюють своєю природньою 
красою і можливістю доторкнутися до первісної краси 
гір. Прикарпаття може запропонувати відпочинок для 
туристів різного рівня підготовки від трекінгу до 
альпінізму; від одноденної прогулянки до складного 
багатоденного походу. 
Доступність Карпатського регіону сприяє досить 
великій кількості туристів, отже і кількість небезпечних 
випадків є великою. 
Важливо, щоб туризм був безпечним. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зменшити кількість небезпечних випадків у гірській 
місцевості.  
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Швидкість реагування рятувальних служб. 
Інформування про стан навколишнього середовища 
та погоду. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Проектний менеджмент Зустрічі команди проекту, 
моніторинг та внутрішня оцінка регіону проекту. Аналіз 
проблем, планування тощо.  
1.1. Аналіз початкових даних, що стосується регіону 
проекту (моніторинг та внутрішня оцінка регіону 
проекту: територія, населення і цільові групи регіону, 
зацікавлені служби та організації регіону). 
1.2. Затвердження конкретних функцій і можливостей 
інформаційно-комунікаційної системи.  
1.3. Формулювання ТЗ для побудови інформаційно-
комунікаційної системи. 
2. Побудова системи зв‘язку. 
2.1. Встановлення Вузлів Зв‘язку на високих точках. 
Вишка або мачта, репітерне, антенно-фідерне та 
активне обладнання.  
2.2. Обладнання Вузлів Зв‘язку для аварійних служб: 
МНС, рятувальна, швидка медична допомога, 
туристично-рятувальна. 
2.3. Обладнання Вузлів Зв‘язку для адміністративних 
закладів . 
2.4. Обладнання Вузла Зв‘язку Рятувально-
Координаційного Центру. 
2.5. Обладнання Вузлів Зв‘язку Інформаційно-
Туристичних Центрів. 
3. Створення та оснащення Рятувально-
Координаційного Центру (служба 911 в горах) 
(реєстрація туристів, маршрути, погодні умови, 
місцева метео- та гео- обстановка). 
4. Створення та оснащення Інформаційно-
Туристичних Центрів (кількість потребує уточнення) 
(реєстрація туристів, інформація про маршрути, 
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змагання, туристичні та культурно-масові заходи, 
фестивалі, погодні умови, місцева гео-обстановка). 
5. Побудова системи відслідковування координат 
туристичних груп в горах (GPS-трекінг, моніторинг 
GPS-координат).  
5.1. Обладнання вузла відслідковування координат 
туристичних груп в горах для рятувально-
координаційного центру. 
5.2. Обладнання вузлів відслідковування координат 
туристичних груп в горах для інформаційно-
туристичних центрів. 
5. Побудова системи відслідковування координат 
туристичних груп в горах (GPS-трекінг, моніторинг 
GPS-координат).  
5.1. Обладнання вузла відслідковування координат 
туристичних груп в горах для рятувально-
координаційного центру. 
5.2. Обладнання вузлів відслідковування координат 
туристичних груп в горах для інформаційно-
туристичних центрів. 
6. Забезпечення туристичних груп зв‘язком. Носимі 
радіостанції. 
7. Забезпечення туристичних груп радіо-маяками, 
GPS-трекерами. 
8. Побудова системи резервного зв'язку з обласними 
та іншими районними центрами. 
9. Соціологічне дослідження. Включатиме:  
9.1. Проведення опитування мешканців щодо вибору 
місця розташування камер.  
9.2. Проведення фокус-груп із наступними категоріями 
населення: з органами місцевого самоврядування; 
Інтернет-провайдерами; консультаційні зустрічі з 
директорами шкіл, співробітниками МНС, поліції, 
медиками; журналістами. 
Захід необхідний для залучення фахівців різних 
галузей до обговорення вимог (можливостей) 
вирішення спільних проблем безпеки в Верховинсько-
Мармароській частині Карпатського регіону 
10. Навчання для працівників Рятувально-
Координаційного Центру та Інформаційно-
Туристичного Центру . 
Захід включатиме тренінги для працівників Центрів та 
операторів. 
11. Організація та проведення навчання для керівників 
туристичних груп, екскурсоводів, керівників 
туристичних закладів та приватних садиб. 
12. Промо-, відео- матеріали. Планується зняти 
матеріал для ознайомлення населення зі сферою 
діяльності проекту безпеки туризму (налагодження 
контакту). 
13. Публікації в ЗМІ. Статті в місцевих газетах, 
матеріал для місцевих ТБ та радіо-компаній. 
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14. Промоція проекту. Розробка та виготовлення 
інформаційних матеріалів (буклетів). 
15. Перспектива розвитку проекту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 10,0 20,0 8,0 38,0 

- інші джерела  100,0 200,0 80,0 380,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

24 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення території з покращеною інфраструктурою 
для бізнесу, громадян та туристів біля оглядової вежі 
в урочищі «Жбир» с.Добротів 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної  інфраструктури та 
навігації 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Проект буде мати вплив на територію 5 населених 
пунктів Ланчинської  ОТГ, Делятинської ОТГ, а також 
потенційно заохочуватиме людей з інших населених 
пунктів відвідувати громаду. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Через відсутність відповідної туристичної пропозиції 
та низьку промоцію туристичного об‘єкту – природній 
та культурний потенціал Ланчинської ОТГ не 
використовується в повній мірі. Як наслідок місцева 
економіка не відчуває впливу від використання свого 
природного та культурного капіталу. 
Впровадження проекту надасть можливість 
забезпечити населення гідним інфраструктурним 
об'єктом для проведення свят та інших культурних 
заходів, відпочинку та дозвілля, спілкування  на 
свіжому повітрі.  
Новостворені місця відпочинку дадуть поштовх для 
розвитку дрібного бізнесу спрямованого на 
забезпечення потреб відпочивальників. 
Ціль проекту: створити умови для збільшення 
кількості активних туристів та часу їхнього 
перебування на території громади. 
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7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде : 
- підвищено надходження до бюджету Ланчинської 

ОТГ- 100.0 тис грн 
- створено 5 нових місць для торгівлі  та надання 

послуг. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде :  
- облаштовано відпочинкову зону; 

-  - створено передумови для розвитку туристичного 
потенціалу Ланчинської  ОТГ; 

- підвищено туристично-інвестиційну привабливість 
території; 

- сформовано потужний громадський простір, який 
допоможе створити сприятливе середовище для 
місцевого бізнесу та  згуртувати мешканців громади. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 1. Підготовчий. 
 2. Організаційний 
 3. Впровадження проекту 
 4. Завершальний 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 500,0 500,0 500,0 1500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 500,0 600,0 500,0 1600,0 

- інші джерела                      
(програма DOBRE) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

25 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення  території з покращеною інфраструктурою 
для громадян та бізнесу  на території відпочинкової 
зони річки Прут в селищі Ланчин 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

- 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної  інфраструктури та 
навігації 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Проект буде мати вплив на територію 5 населених 
пунктів Ланчинської  ОТГ, а також потенційно 
заохочуватиме людей з інших населених пунктів 
відвідувати громаду. 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

       Незважаючи на ресурсну забезпеченість та 
значний туристичний потенціал, Ланчинська ОТГ на 
даний час не має можливості конкурувати з іншими 
громадами. Головна причина – відсутність спеціально 
облаштованих місць для жителів громади та гостей, 
де можна комфортно провести вільний час та 
відпочити. Зокрема в громаді, є територія біля річки 
Прут, проте вона має непривабливий вигляд, 
безпечний доступ до води, недостатнього 
облаштована для комфортного та безпечного 
відвідування туристами та жителями громади, не 
відповідає загальноприйнятим уявленням про 
відпочинкову зону і не має облаштованих місць для 
місцевого бізнесу (торгівля, оренда вело та водо 
спорядження, інші можливості). Місцевий бізнес 
втрачає можливість додаткового  розвитку та 
заробітку. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде : 
- підвищено надходження до бюджету Ланчинської 

ОТГ- 300.0 тис грн 
- створено нові місця торгівлі- 20. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде :  
- підвищено безпеку та комфорт перебування жителів; 
- створено передумови для розвитку туристичного 
потенціалу Ланчинської  ОТГ;  

- підвищено туристично-інвестиційну привабливість 
території; 

- сформовано потужний громадський простір, який 
допоможе створити сприятливе середовище для 
місцевого бізнесу та  згуртувати мешканців громади. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 1. Підготовчий. 
 2. Організаційний 
 3. Впровадження проекту 
 4. Завершальний 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 1500,0 1500,0 3000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - 600,0 420,0 1020,0 

- інші джерела                       - 1000,0 - 1000,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

26 

2. Назва технічного 
завдання 

«Будівництво гірськолижного комплексу на горі 
Михалкова» 
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3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія Косівського, Вижницького, Верховинського 
районів, Івано-Франківської та Чернівецької областей. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Природне розташування району дає можливості для 
розвитку зимових та літніх видів спорту, гірського та 
відпочинкового туризму. В районі є великий потенціал 
трудових ресурсів, що є привабливою стороною для 
будь-якого інвестора. Географічне розташування, 
наявність природних ресурсів, чисте гірське повітря, 
збережена автентика та самобутність місцевого 
населення,  велика кількість майстрів народного 
мистецтва та багато іншого є чинниками, які є 
запорукою ефективності та успішності даного проекту. 
Для сприяння розвитку туризму в Карпатах, 
збільшення кількості туристів, залучення інвестицій у 
розвиток регіону, створення нових робочих місць, 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів та 
сприяння розвитку гірських населених пунктів, 
популяризації здорового способу життя серед молоді, 
підтримки діяльності Косівської дитячо-юнацької 
спортивної школи пропонується створення даного 
інвестиційно - розвиткового проєкту «Будівництво 
гірськолижного комплексу на горі Михалкова».  
В районі немає потужного інвестиційного проєкту, 
який зміг би залучити значні кошти в економіку регіону 
та сприяти розвитку Косівщини. Даний проєкт - це є 
простір для розвитку гірськолижного туризму, 
велотуризму, мототуризму, мистецького, оздоровчого 
та спортивного туризму. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення нових робочих місць та збільшення 
надходжень до бюджетів різних рівнів. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення нового розвиткового об‘єкту на території 
Івано-Франківської області. 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підготовка проектно-кошторисної документації. 
Проведення експертизи проектно-кошторисної 
документації. 
Проведення процедури державних закупівель. 
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Придбання снігоутворюючого обладнання та ретраків. 
Виконання будівельно-монтажних робіт. 
Будівництво витягів. 
Будівництво адмінбудівель для потреб Івано-
Франківської обласної комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи зимових видів спорту. 
Благоустрій території об‘єкту. 
Введення в експлуатацію об‘єкту будівництва. 
Аналіз результатів реалізації проекту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 15000,0 15000,0 5000,0 35000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

5000,0 5000,0 4000,0 14000,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 5000,0 5000,0 4000,0 14000,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

27 

2. Назва технічного 
завдання 

Центр карпатської культури – багатофункціональний 
культурно-креативний хаб у м. Косові  
(Проєкт із завершення реконструкції будівлі 
колишнього килимового цеху у м.Косові по 
вул.Горбового, 5/2 під «Центр карпатської культури 
м.Косів») 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії роз-
витку регіону, якому від-
повідає технічне завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія міста Косова та Косівського району. При 
повноцінному запуску Центру - територія Івано-
Франківської області. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Косів здавна був і залишається центром автентичних 
народних промислів, тут збереглися і розвиваються 
різноманітні школи традиційного народного мистецтва 
(ткацтво, вишивка, різьбярство, кераміка, металірство 
тощо). На даний час є актуальною проблем 
збереження, розвитку та промоції народних помислів 
як складової національних культурних індустрій. 
Виклики часу диктують необхідність актуалізації 
відповідної спадщини, інтеграцію її певної частини у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


68 
 

структуру креативних культурних індустрій, створення 
доданої вартості для регіону. Формування та 
реалізація ефективної регіональної та державної 
політики щодо осередків народних промислів має 
сприяти їх розвитку як об‘єктів культурного туризму, 
виробників сувенірної та декоративно-ужиткової 
продукції. Підтримка розвитку та створення системних 
підходів до популяризації народних ремесел для 
держави і в межах карпатського регіону може 
забезпечити формування бази регіональної 
конкурентоспроможності, оскільки дає можливість 
зберігати культурну ідентичність території та України 
загалом; дає змогу акумулювати та комплексно 
задіювати регіональний потенціал. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Платформа для розвитку людського капіталу;  
підвищення надходжень до місцевих бюджетів. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Ревіталізація будівлі і прилеглої території, що мають 
історичну цінність та вдале стратегічне розташування;  
промоція та популяризація Карпатського регіону через 
організацію подієвого туризму на базі Центру; 
посилення привабливості району і регіону для 
розвитку туризму, підтримка майстрів народної 
творчості і ремесел, збереження місцевих 
автентичних промислів;  
посилення транскордонної співпраці та мережування 
на рівні органів влади-ОГС-бізнесу; 
 майданчик для сталої співпраці громади-влади-
бізнесу; 
покращення туристичної інфраструктури регіону. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1) Завершення реконструкції будівлі килимового цеху 
під «Центр карпатської культури м.Косів» (2 та 3 
поверхи.) 
2) Благоустрій прилеглої до Центру карпатської 
культури території (м.Косів, вул.Горбового,5 
загальною площею 0,4766 га) 
3)Практична реалізація чіткої маркетингової стратегії 
(бізнес-моделі) діяльності Центру. Запуск на його базі 
нових мікропроектів, розвиток людського капіталу. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 15000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

5000,0 4000,0 4000,0 13000,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 1500,0 600,0 400,0 2500,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 



69 
 

 

1. Номер технічного 
завдання 

28 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція недіючої ЗОШ  під відпочинковий 
заклад (на 100 місць) в селі Білоберізка 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації; 1.3.3. Створення нових та підтримка 
існуючих туристичних продуктів і атракцій, у т.ч.  на 
гірських територіях , їх доступність для людей з 
інвалідністю. 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Всі населені пункти Білоберізької ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Білоберізька  ОТГ розташована в гірській зоні Карпат, 
де немає промислових підприємств, низький рівень 
зайнятості населення по причині відсутності робочих 
місць, зате є дуже сприятливі можливості для 
розвитку зеленого туризму, на даний час в громаді 
працюють 7 садиб та 1 готельно-ресторанний 
комплекс, де одночасно можуть відпочивати до 250 
осіб. З метою сприяння розвитку туризму в громаді, 
створення додаткових робочих місць, збільшення 
доходів місцевого бюджету від сплати ПДФО та 
орендної плати за земельну ділянку пропонується за 
кошти інвесторів реконструювати приміщення 
недіючої ЗОШ в селі Білоберізка під базу відпочинку 
на 100 ліжко-місць, що також дасть можливість 
місцевим жителям реалізовувати продукцію , 
вирощену в особистих селянських господарствах і 
таким чином підвищувати рівень доходів місцевого 
населення. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Очікуваними результатами від реалізації проєкту буде  
відкриття відпочинкового закладу на базі недіючої 
ЗОШ в селі Білоберізка на 100 ліжко-місць, створення 
додаткових 15-20 робочих місць для місцевих 
мешканців, збільшення надходжень до місцевого 
бюджету за рахунок діяльності відпочинкового 
закладу, популяризація Білоберізької ОТГ, як регіону 
для розвитку зеленого туризму. 
Реалізація проєкту матиме економічний ефект, 
оскільки в результаті створення додаткових робочих 
місць буде збільшено рівень податкових надходжень 
до місцевого бюджету. 
Реалізація проєкту матиме позитивний соціальний 
вплив, оскільки принаймні 15-20 місцевих мешканців 
отримають постійне працевлаштування та стабільне 
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джерело доходів. Поштовх до розвитку отримають 
інші супутні галузі, такі як виготовлення та продаж 
сувенірної продукції, реалізація сільськогосподарської 
продукції.  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Реалізація даного проєкту  за умови дотримання 
екологічних та санітарних норм не матиме суттєвого 
екологічного впливу на стан навколишнього 
середовища. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації. 
Підготовка та проведення  аукціону з продажу 

земельної ділянки чи права оренди земельної 
ділянки, укладення договору купівлі –продажу чи 
договору оренди земельної ділянки. 

Здійснення  реконструкції приміщення недіючої 
ЗОШ в селі Білоберізка під відпочинковий заклад 
згідно проєктно-кошторисної документації. 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,               
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет:     

державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 10,0 - - 10,0 

- інші джерела (кошти 
інвестора) 

15 000,0 15 000,0 - 30 000,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

29 

2. Назва технічного 
завдання 

Розвиток території відкритого плавального басейну у 
м.Косів 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 
_ 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Проект буде реалізовуватись в місті Косів, та буде 
мати вплив на Косівський та прилеглі до нього райони 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Місто Косів на даний момент, маючи наявний 
потужний туристичний потенціал та багато інших 
конкурентних переваг є в Івано-Франківській області 
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містом з найменшими бюджетними можливостями на 
ряду з іншими схожими населеними пунктами. Тому 
вкрай необхідно створювати бюджетоутворюючі 
підприємства які можуть конкурувати на ринку послуг 
та приносити всебічну користь громаді. 
Враховуючи аналітичні дані результатів роботи 
експертів та спеціалістів, а також враховуючи 
побажання громади. Виходячи з наявних комунальних 
ресурсів в розрізі історичної та культурної спадщини 
такою точкою «притягання» і бюджетоутворюючим 
підприємством мав би стати комунальний водно-
спортивний комплекс на основі комплексу басейну 
побудовано майже 100 років тому. Даний об‘єкт був 
однією з основних туристичних атракцій довоєнного 
Косова. Після війни басейн слугував навчальною 
базою для цілої плеяди спортсменів. Саме 
будівництво басейну було зумовлено наявними 
ресурсами закритої на той час солеварні та 
популярності міста Косів в той період як курортного 
містечка.  
Даний проект наразі покликаний забезпечити місту 
Косів та прилеглим регіонам отримати потужний 
бюджетоутворюючий  об‘єкт на базі комунальної 
власності, який повинен стати родзинкою міста та 
точкою притягання для туристів і відпочиваючих. Це в 
свою чергу мало би дати потужний економічний 
поштовх та можливості для залучення додаткових 
зовнішніх інвестицій в регіон. 
Проект на даний момент знаходиться на стадії 
концепції створення водно-спортивного комплексу  з 
основними розрахунками та варіантами використання. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- значне поповнення місцевого бюджету та 
розвиток спортивно-рекреаційної інфраструктури 
міста за рахунок функціонування водно-спортивного 
комплексу. 

- збереження матеріальних та нематеріальних 
культурних та історичних цінностей 

- міжнародна та міжрегіональна співпраця 
завдяки збільшенню відвідуваності краю 

- створення умов для проведення різного рівня 
змагань по плаванню та організації дозвілля; 

- проведення різноманітних заходів, 
направлених на сімейний відпочинок; 

- підвищення соціально-економічної активності 
населення міста, сформованої на власних 
досягненнях, завдяки чіткій цілісно-системній 
співпраці громади, органів місцевого 
самоврядування, молоді. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 

- покращення інвестиційного клімату та 
туристичної привабливості в регіоні 

- покращення здоров‘я дітей та молоді 



72 
 

технічного завдання зайняттям плаванням та фізичними вправами; 
- реалізація права громадян на отримання 

якісних соціокультурних послуг через організацію 
спортивних свят та  програм дозвілля тощо; 

- зменшення негативних тенденцій у 
молодіжному середовищі: тютюнопаління, вживання 
спиртних напоїв, тощо. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

- підготовка проектно-кошторисної документації 
на реконструкцію басейну,   

- погодження проекту з відповідними службами, 
експертиза проекту;  

- укладення договорів з підприємствами; 
- проведення ремонтно-будівельних робіт, 

монтаж; 
- улаштування технологічного водопостачання; 
- проведення гарячого та холодного 

водопроводів та супутніх інженерних комунікацій; 
- проведення заходів по завершенні реконструкції 

плавального басейну 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

- державний бюджет: 1000,0 20000,0 10000,0 31000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

500,0 5000,0 5000,0 10500,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1000,0 10000,0 10000,0 21000,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

30 

2. Назва технічного 
завдання 

Відродження, збереження та розвиток народних 
ремесел Косівщини, як візитівки Гуцульщини та 
України  

 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 
 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія села Яворів та Косівський район 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Косівщина – окрім мальовничих природних 
ландшафтів, чи не найбільш славиться самобутнім 
народним мистецтвом. Тут століттями існували 
мистецькі осередки, в яких жила і творила численна 
плеяда народних майстрів, творчість яких 
передавалася з покоління в покоління. Так створилися 
цілі школи в різних видах художніх народних 
промислів, зокрема в гончарстві, різьбленні на дереві, 
мосяжництві та ткацтві.  Найбільш відчутною 
проблемою сьогодення є різьке зменшення 
чисельності працюючих майстрів народних художніх 
промислів. Причинами такого явища є: економічні – 
ринкові відносини, які визначають ринки збуту та 
низька  вартість виробів; соціальні – 
непрацевлаштованість, незахищеність, недостатня 
державна підтримка народних майстрів, які часто 
покидають творчість і займаються більш прибутковою 
справою. Ще однією причиною є відсутність державної 
програми розвитку народних художніх промислів, а 
прийнята минулого року Програма «Відродження, 
збереження та розвитку народних художніх промислів 
Косівщини» не в змозі забезпечити вирішення всіх 
існуючих проблем. Така тенденція приводить до 
занепаду мистецьких осередків, зокрема різьбярських 
та мосяжницьких у Яворові, Річці, Брустурах, 
гончарних у Пістині, Кутах, ткацьких – у Косові, Пістині, 
Яблунові 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Побудова унікальної гуцульської гражди та створення 
належної інфраструктури для підтримки діяльності, 
розвитку потенціалу народних ремісників Косівщини, 
Карпатського регіону.  
Апробація кластерної моделі взаємодії ремісників 
чотирьох карпатських областей, що має на меті не 
лише підвищення їх конкурентоспроможності на 
внутрішньому ринку, але і формування передумов для 
підвищення надходжень до місцевих бюджетів від 
сплати податків зареєстрованими суб‘єктами 
підприємницької діяльності – народними ремісниками, 
які отримають поштовх до виходу на нові ринки і 
збільшення надходжень від продажу власних виробів. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Будівництво туристично-мистецького комплексу 
«Гуцульська гражда» 
Благоустрій прилеглої території  

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 2900,0 2900,0 3000,0 8800,0 

 державний фонд 2900,0 2900,0 3000,0 8800,0 
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регіонального розвитку 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1100,0 1100,0 1500,0 3700,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 
 

 

1. Номер технічного 
завдання 

31 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення піших маршрутів територією громади 
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1 Розвиток туристичної інфраструктури та навігації 
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рожнівська ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На території громади є багато місці із цікавою 
історією, легендами та міфами, які можуть стати 
цікавими та новими для туристів 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшення дохідної частини бюджеті та фінансового 
добробуту жителів громади. 
Збільшення кількості туристів  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Відновлення, упорядкування та узагальнення наявної 
інформації 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Прочистка маршрутів  - 4 км; 
Маркування маршрутів – 15 км; 
Створення зон відпочинку – 3 шт; 
Встановлення інформаційних стендів – 15 шт 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 500,0 - - 500,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація  
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1. Номер технічного 
завдання 

32 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво культурно-мистецького центру «Дзбан» в 
селі Старий Косів Косівського району Івано-
Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації 

5.Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія Косівського району. При повноцінному 
запуску Центру - територія Івано-Франківської області. 

6.Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Будівництво культурно-мистецького центру «Дзбан» 
пропонується як унікальна та креативна конструкція 
будівлі, яка уособлює символ косівської мальованої 
кераміки. Даний об‘єкт сприятиме розширенню мапи 
обізнаності населення та відвідувачів регіону про 
традицію мальованої кераміки, сприятиме залученню 
широкого кола майстрів до ремесла та 
забезпечуватиме популяризацію серед молоді та 
туристів. Цим проектом ми задіюємо широке коло 
верств населення з інших видів народних ремесел, 
що розвинуті на території району та спробуємо 
підняти роль особистості майстра у розбудові 
культури і господарства громади. 
Проблема неефективної життєдіяльності громади 
полягає у відсутності мотивації до її розвитку. Саме 
цим проектом передбачається зрушити питання 
туристично-рекреаційної та інвестиційної 
зацікавленості до сіл Вербовець та Старий Косів. 

7.Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Розвинути у якомога ширшої когорти мешканців нашої 
громади відчуття самодостатності та затребуваності 
через залучення всіх верств населення до реалізації 
проекту, зокрема народних майстрів-керамістів, 
різьбярів, вишивальниць, ткачів, ковалів та молодих 
дизайнерів тощо (станом на сьогодні налічується 
понад 200 умільців). 
Водночас залучення значної кількості мешканців до 
проекту дасть можливість розвинути сільський 
зелений туризм, який сьогодні порівняно слабо 
функціонує, незважаючи на досить привабливий 
гірський ландшафт сільської громади. 
проект розширює туристично-рекреаційну зону 
Косівщини, 
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Проєкт залучить сільські, раніше не активні населені 
пункти. 

8.Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення належної інфраструктури для підтримки 
діяльності, розвитку потенціалу народних ремісників 
Косівщини, Карпатського регіону, шляхом побудови 
об‘єкта «Дзбан».  

9.Основні заходи 
технічного завдання 

1) Будівництво культурно-мистецького центру «Дзбан» 
в селі Старий Косів Косівського району Івано-
Франківської області. 
2) Створення ландшафту території навколо об‘єкту  
3) Практична реалізація чіткої маркетингової стратегії 
діяльності Центру. Запуск на його базі нових 
мікропроектів, розвиток людського капіталу. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 10000,0 4000,0 300,0 14300,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

10000,0 4000,0 300,0 14300,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1500,0 1000,0 200,0 2700,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 
 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

33 

2. Назва технічного 
завдання 

Реставрація пам‘ятки архітектури 1672-82 рр. 
«Комплексу колишнього палацу Станіслава 
Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м.Івано-
Франківську»  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3 Розвиток туристично-рекреаційної сфери 
1.3.2. Збереження та управління природною та 
культурною спадщиною 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Карпатський регіон Івано-Франківської та сусідніх 
областей, країни Європи 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

До цього часу питання залучення громадськості до 
розв‘язання проблем збереження культурної 
спадщини та соціально-економічного розвитку міста і 
регіону не вирішувалось на достатньо належному 
рівні. Про існування колишньої резиденції засновника 
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міста Станіслава Андрія Потоцького не знала навіть 
частина  мешканців міста, зокрема і регіону. Комплекс 
колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами, 
за адресою вул. Шпитальна,5 в м. Івано-Франківську, є 
пам‘яткою місцевого значення, за № 163-м,згідно 
розпорядження виконавчого  комітету Івано-
Франківської обласної ради народних депутатів від 26 
травня 1981р. № 238. З 2004 до кінця 2017 року 
комплекс жодним чином не використовувався та не 
мав належного догляду за будівлями, спорудами та 
територією. За цей період відбулись значні 
пошкодження та руйнування, відключені і знищені 
інженерні комунікації в спорудах та на території.  В 
2018 році фахівцями з реставрації та архітектури 
здійснено ряд первинних реставраційних робіт, 
здійснено обстеження технічного стану, складено акти 
втрат, зафіксовано аварійний стан трьох споруд, 
складено програму невідкладних протиаварійних та 
реставраційних робіт для кожної окремої споруди та 
території в цілому з метою збереження комплексу. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Завдяки реалізації  проєкту    буде розроблено 
проектно- кошторисну документацію на 4 об‘єкти, 
здійснено 2000 м.кв. протиаварійних робіт  та 2900 
кв.м реставраційних, а також – внутрішньо-дворові 
інженерні мережі  Комплексу палацу Потоцьких 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Завдяки реалізації  проєкту    буде усунено та 
мінімізовано згубний вплив містобудівних, 
техногенних, антропогенних та екологічних факторів 
на стан збереження будівель і споруд Комплексу з 
подальшою в майбутньому   реставрацією унікального 
палацово-паркового Комплексу для розвитку  туризму, 
зокрема міжнародного, як одного з основних джерел 
залучення інвестицій, чим буде забезпечено умови 
для створення на базі Комплексу міждисциплінарної 
платформи для продуктивної комунікації та 
інноваційних креацій науки, бізнесу і мистецтва.    

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Заходу ІІ етапу: 
1.Реставраційні та інженерно-будівельні роботи; 
2.Забезпечення приміщень будівель Комплексу та 
території необхідним технологічним обладнанням 

10. Обсяг фінансування 
технічного завдання, тис. 
грн*. на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

 

Усього 
 

- державний бюджет: 16975,0 16975,0 16975,0 50925,0 

         державний фонд 
регіонального розвитку 

16975,0 16975,0 16975,0 50925,0 

         інші джерела - - - - 

- місцевий бюджет 7275,0 7275,0 7275,0 21825,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 
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1. Номер технічного 
завдання 

34 

2. Назва технічного 
завдання 

Проведення капітального ремонту музею – садиби 
Патріарха Володимира Романюка 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.2. Збереження та управління природною та 
культурною спадщиною 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рожнівська ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Будівля музею руйнується і потребує термінового 
капітального ремонту з метою її збереження. 

 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 
 

Відкриття оновленого туристичного об‘єкту  
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збереження автентичності хати – музею Патріарха 
Володимира Романюка. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Часткова заміна крівлі, штукатурення стін, ремонт 
прибудинкової території, обробіток фасаду від 
деревного жука, тощо. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 1000,0 - - 1000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 300,0 - - 300,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

35 

2. Назва технічного 
завдання 

Консервація   та   благоустрій   території   пам`ятки   
архітектури  національного  значення ( охоронний   
№ 243-Н)  церкви   Святого    Духа  (1598р.)  на   
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вулиці  Роксолани , 10  у  м. Рогатині  Івано-
Франківської   області,  яку  занесено  до   Списку   
Всесвітньої  спадщини   ЮНЕСКО   (реставрація) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.2. Збереження та управління природною та 
культурною спадщиною 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Вулиця   Роксолани,10   у  місті   Рогатині   Івано – 
Франківської   області. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Івано-Франківська область та туристи зрізних регіонів 
та країн. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збереження   пам`ятки   архітектури   національного   
значення  церкви   Святого  Духа  та   прилеглої   
території. 
Збереження, популяризація  та   включення  до  
всесвітніх  туристичних   маршрутів  об`єкта   
культурної   спадщини  області,  який   занесено  до   
Списку   Всесвітньої   спадщини   ЮНЕСКО 
Збереження, популяризація  та   включення  до  
всесвітніх  туристичних   маршрутів  об`єкта   
культурної   спадщини  області,  який   занесено  до   
Списку   Всесвітньої   спадщини   ЮНЕСКО 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Консервація   та   реставраційний    ремонт  церкви   
Святого   Духа. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 5000,0 3000,0 - 8000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 
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1.Номер технічного 
завдання 

36 

2.Назва технічного 
завдання 

Збереження  пам‘ятки архітектури 1810 р. (ох.1196) 
комплекс споруди доменної печі в урочищі «Ангелів» 
Рожнятівського р-н. Ів-Франківської обл., як об‘єкта 
туристичної інфраструктури 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.2. Збереження та управління природною та 
культурною спадщиною. 

5.Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рожнятівський район Івано-Франківської обл. 

6.Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На території Осмолодської сільської ради 
Рожнятівського району в урочищі Ангелів 
розташована доменна піч -  унікальна пам‘ятка 
виробництва заліза в Україні, яка збереглася у 
придатному для реставрації стані. Були спроби 
провести окремі відновлювальні роботи у 2005-2006 
роках, проте все зупинилося через брак коштів. В 2011 
році силами волонтерів фундації «Карпатські стежки» 
та Осмолодське лісове господарство було 
впорядковано домницю. На даний момент основною 
проблемою є те, що споруда залишається в стані 
руїни, і існує загроза її знищення під впливом 
природних факторів та час повеней, бо русло Лімниці 
з кожним роком все ближче підбирається до печі. 
Очікується, що в результаті проведення реконструкції 
відбудеться запобігання руйнації та збереження 
пам‘ятки архітектури для передачі історичної 
спадщини наступним поколінням. 

7.Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 
Збереження однієї пам‘ятки архітектури 
національного значення 

8.Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- проведення реставраційних та консерваційних 
робіт. 

- створення  привабливішого об‘єкту для туристів. 
 

9.Основні заходи 
технічного завдання 

 
 

10.Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
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- державний бюджет: 900,0 700,0 800,0 2400,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

900,0 700,0 800,0 2400,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 100,0 300,0 200,0 600,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

37 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення нових туристичних центрів спортивно-
туристичної інфраструктури регіону 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Івано-Франківська область має великий потенціал 
стати центром туристичної та інвестиційної атракції 
Західної України. Проект передбачає популяризацію 
туристичного потенціалу Українських Карпат, із 
залученням місцевого населення для потреб 
туристичного обслуговування. Реалізація проекту 
передбачає дослідження, аналіз й оцінку природних та 
історико-культурних туристичних ресурсів, розробку та 
апробацію еко-маршрутів, маркування маршруту та 
його картування, розвиток туристичної інфраструктури 
(облаштування місць відпочинку (столи, лавки, 
альтанки), пунктів зупинок, площадки для 
дельтапланеризму.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Облаштовані дельтадроми у межах Дністерського 
каньйону: 2 площадки. 
Інформаційно-анімаційне облаштування музеїв, місць 
відпочинку. 
Створені туристичні піші та велосипедні маршрути 
(транскордонні та внутрішні): 4 нові маршрути. 
Створені продукти екотуризму. 
Організовані фольклорних і культурних заходів: 12 
заходів на рік. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 

Сприяння створенню атракційних туристичних центрів 
спортивно-туристичної інфраструктури регіону. 
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проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення нових туристичних продуктів, враховуючи 
унікальні можливості Карпатського регіону 
 Популяризація створених нових туристичних 
продуктів шляхом організації масових заходів 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Облаштування та спорудження дельтадромів у межах 
Дністерського каньйону. 
Створення туристичних піших та велосипедних 
маршрутів (транскордонних та внутрішніх). 
Створення продуктів екотуризму. 
Організація фольклорних і культурних заходів. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет 6800,0 3200,0 1800,0 11800,0 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

38 

2. Назва технічного 
завдання 

Розвиток інноваційної міжнародної молодіжної 
співпраці в Івано-Франківській області в межах 
діяльності Міжнародного центру зустрічей 
студентської молоді України та Республіки Польща  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.3. Створення нових та підтримка наявних 
туристичних продуктів і атракцій у т.ч. на гірських 
територіях, їх доступність для людей з інвалідністю 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Івано-Франківська область має великий потенціал 
стати центром туристичної, економічної та 
інвестиційної атракції Західної України. Проте на 
даний час цей потенціал не використовується і 
впродовж останніх 5-ти років спостерігається стійка 
тенденція до поширення імміграційних процесів 
перспективної студентської молоді за кордон. 
Зупинити міграцію перспективних молодих людей 
можна лише створивши інноваційне середовище для 
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їх розвитку та залучення додаткових інвестицій.  
Одним з напрямів вирішення даної проблеми є 

розвиток інноваційної міжнародної  молодіжної 
співпраці в Івано-Франківській області в межах 
діяльності Міжнародного центру зустрічей 
студентської молоді України та Республіки Польща. 
Ідея створення Міжнародного центру зустрічей 

студентської молоді України та Республіки Польща 
ґрунтувалася на досвіді Франції і Німеччини, коли в 
1960-х роках канцлер Німеччини Конрад Аденауер і 
президент Франції Шарль-де-Голль зрозуміли, що для 
реалізації ідеї створення спільної Європи та ЄС, 
насамперед, потрібно налагодити міжлюдські 
відносини між їхніми країнами, які за результатами 
Другої світової війни залишались надзвичайно 
напруженими. Сьогодні, створюючи Міжнародний 
центр зустрічей студентської молоді України та 
Республіки Польща створюється міжкультурний 
діалог на новому рівні. 
Концепція Центру, запропонована Прикарпатським 

національним університетом імені Василя Стефаника, 
будується на досвіді діяльності міжнародних 
молодіжних центрів Німеччини, Франції, Польщі, але 
вносить нові елементи, які докорінно відрізняють її від 
згаданих Центрів зустрічей студентської молоді. Саме 
село Микуличин підходить для реалізації цього 
задуму якнайкраще, бо воно також формувалося на 
полікультурному пограниччі – на кордонах країн, 
народів, культур, релігій і мов. 
Збережено традицію дискусійного клубу, який 

дозволить створити майданчик для спілкування 
молоді різних країн з метою роздумів про минуле з 
метою формування спільного бачення майбутнього. 
Перший елемент, який до цього часу не був 

реалізований  в інших центрах – це створення 
сучасного ІТ-Hub. Мета якого полягає у формуванні 
платформи комп‘ютерних симуляцій при прийнятті 
управлінських рішень для молодих лідерів. Подібні 
програми вже віддавна розроблені в США та країнах 
ЄС й успішно функціонують для формування 
мислення керівників різних ланок при підготовці їх до 
управління.  
Другий елемент – це унікальна платформа розвитку 

наукової та інноваційної практичної (stаrt-ups) 
співпраці, для дискусій, проведення семінарів, 
конференцій. 
Третій елемент – це спільні гірські мандрівки в 

Карпатах, які мають інтегрувати і зближувати молодь 
різних країн в екстремальних умовах. Цьому також 
сприятиме діяльність Міжнародного наукового центру 
«Обсерваторія» (г.Піп Іван 2002 м, Чорногірській 
хребет, Карпати). 



84 
 

Згадані напрямки діяльності Центру дозволять 
формувати потужне проукраїнське лобі, насамперед, 
в середовищі країн Євопейського Союзу, а також 
серед важливих для України країн світу. Додатково, 
вже сьогодні ініціатори проєкту – Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника та 
Варшавський університет усвідомлюють, що завдання 
і потужність Міжнародного центру зустрічей 
студентської молоді значно виходить за свої рамки. 
Тобто, на найближчу перспективу цей центр стане 
Центром інтеграції молоді ЄС та країн 
пострадянського простору. Це дозволить Україні 
формувати свій позитивний імідж і лобі України не 
тільки в межах ЄС. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Організація міжнародних молодіжних заходів: 
зустрічей, хакатонів, симпозіумів, конференцій. 
Кількість заходів: 1 захід на 3 місці впродовж року. 
Кількість учасників: до 180 осіб. 
2. Організація тематичних Літніх і Зимових шкіл для 
українських та іноземних студентів. Кількість 
організованих Літніх шкіл: 2 од. тривалістю 1 тиждень 
на рік. Кількість організованих Літніх шкіл: 2 од. 
тривалістю 1 тиждень на рік. Кількість учасників: до 
180 осіб. 
3. Створення у Міжнародному центрі зустрічей 
студентської молоді ІТ Hub як платформи для 
розвитку кіберспорту та SMART-центру управлінських 
й бізнес-симуляцій. Створений ІТ Hub: 1 од.; 
платформа для кіберспорту – 1 од; SMART-центр 
управлінських й бізнес-симуляцій – 1 од. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Збільшення кількості молодіжних туристичних 
потоків у Івано-Франківську область через 
відвідування різних заходів як з різних областей 
України, так і з-за кордону. 
2. Створені нові туристичні продукти у формі 
тематичних (за спеціальностями) шкіл для українських 
та іноземних студентів, що забезпечить збільшення 
кількості туристів у регіоні. 
3. Створення у Міжнародному центрі зустрічей 
студентської молоді  ІТ Hub як платформи для 
розвитку кіберспорту та SMART-центру управлінських 
й бізнес-симуляцій. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Організація міжнародних молодіжних зустрічей, 
хакатонів, симпозіумів, конференцій для 
налагодження ефективного діалогу, залучення 
інвестицій, розвитку start-up. Кількість організованих 
молодіжних заходів: 1 захід на 3 місці впродовж року. 
Кількість учасників: до 180 осіб. 
2. Організація тематичних Літніх і Зимових шкіл для 
українських та іноземних студентів. Кількість 
організованих Літніх шкіл: 2 од. тривалістю 1 тиждень 
на рік. Кількість організованих Літніх шкіл: 2 од. 
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тривалістю 1 тиждень на рік. Кількість учасників: до 
180 осіб.  
3. Створення у Міжнародному центрі зустрічей 
студентської молоді  ІТ Hub як платформи для 
розвитку кіберспорту та SMART-центру управлінських 
й бізнес-симуляцій. Створений ІТ Hub: 1 од.; 
платформа для кіберспорту – 1 од; SMART-центр 
управлінських й бізнес-симуляцій – 1 од. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 2000,0 1500,0 1000,0 4500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 5100,0 4500,0 2900,0 12500,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

39 

2. Назва технічного 
завдання 
 

Туристичний центр Бойківської спадщини 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.3. Створення нових та підтримка існуючих 
туристичних продуктів і атракцій у т. ч. на гірських 
територіях, їх доступність для людей з інвалідністю. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Проект реалізовуватиметься в межах  Витвицької 
ОТГ Долинського району, Івано-Франкіської області. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Основна проблема прооекту полягає у створенні умов 
та забезпечення доступності туристів до послуг, адже 
сьогодні відсутня установа, яка б здійснювала функції 
систематизації інформації про туристично-рекреаційні 
послуги та об‘єкти туристично-екскурсійного 
відвідання, надавала відповідну інформацію 
пересічним туристам, що відвідують нашу громаду. 
Досить часто багато людей, що приїжджають до 
громади, просто не знають, куди їм звернутися, аби 
отримати достовірну, професійну інформацію щодо 
туристичних об‘єктів, замовити екскурсійне 
обслуговування і фаховий туристсько-екскурсійний 
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супровід тощо. Пропонований  проект розкриває 
необхідність забезпечити Витвицьку об‘єднану 
територіальну громаду приміщенням «Туристичного 
центру Бойківської спадщини» на першому поверсі 
через проведення  капітального ремонту нежитлового 
приміщення в с.Витвиця Долинського  району Івано-
Франківської області. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 об'єкт нежитлове приміщення 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Результатом реалізації проекту стане збережене 
нежитлове приміщення, естетичний вигляд фасаду 
будинку, забезпечення доступу користувачів до 
туристичних послуг, дотримання належних умов 
зберігання музейного та книжкового фонду.  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 6288,9 - - 6288,9 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет 699,00 - - 699,00 

- інші джерела     

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

40 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення центру інтерпретації "Фортеця Пнів" 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та 
навігації 
1.3.2. Збереження та управління природною та 
культурною спадщиною 
1.3.3. Створення нових та підтримка існуючих 
туристичних продуктів і атракцій, у т.ч. на гірських 
територіях, їх доступність для людей з інвалідністю 
1.3.4. Маркетинг туристичного потенціалу Івано-
Франківської області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Івано-Франківська область 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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технічним завданням 
матиме вплив 
 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення близько 20 робочих місць в центрі та понад 
80 супутніх, щорічне проведення етнофестивалю 
"Дженжур Фист" на території замку. Збільшення 
кількості та тривалості перебування туристів в місті 
Надвірна, селі Пнів та на території Пнівського замку в 
середньому з 18 до 200 осіб в день. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зупинка процесу руйнування Пнівського замку. 
Активізація надання туристичних послуг довкола 
центру інтерпретації "Фортеця Пнів". 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Розробка концепції використання пам‘ятки архітектури 
для економічного та туристичного розвитку регіону; 
виготовлення науково-проектної документації для 
проведення консерваційних робіт руїн замку; 
архітектурне проектування центру інтерпретації 
"Фортеця Пнів"; ландшафтне та інфраструктурне 
планування (електропостачання, водопостачання, 
каналізація, логістика); проведення консерваційних та 
протиаварійних заходів; проведення археологічних 
досліджень території Пнівського замку. 
В 2024-2027 роках: створення центру інтерпретації 
"Фортеця Пнів"; створення промоційної стратегії та її 
реалізація 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 60000,0 60000,0 90000,0 210000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (субвенція з 
державного бюджету) 

60000,0 60000,0 90000,0 210000,0 

- місцевий бюджет 500,0 500,0 500,0 1500,0 

- інші джерела (зазначити)     

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

41 

2. Назва технічного 
завдання 

«Карпати без кордонів» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
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4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.4 Маркетинг туристичного потенціалу Івано-
Франківської області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

За даними державної служби статистики у 2017 році 
Україну відвідало 5609 туристів з Угорщини, 2973 
туристів зі Словаччини та 8228 - з Румунії. У 2018 році 
Україну відвідали 6968 туристів з Угорщини, 3253 
туристів зі Словаччини та 8401 - з Румунії. Ці ставки 
надзвичайно низькі, і вони свідчать про те, що 
туристична привабливість України маловідома серед 
наших сусідніх країн. 
Така ж ситуація спостерігається і серед інших 
іноземних туристів. 
Сьогодні великою перевагою є розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій, що значно 
розширює можливості подорожей.  
З метою вирішення існуючих проблем буде 
розроблено новий інструмент ІКТ у вигляді великої 
контентної платформи із спільною базою даних для 
кожного міста-партнера. Ця платформа буде 
реалізована на базі створеного веб-сайту з метою 
просування Карпатського регіону та залучення нової 
цільової аудиторії. Контент-платформа поєднає 
інформацію про туризм та відпочинок у Карпатах з 
можливістю вибрати за кілька кроків цікаві історичні чи 
природні об‘єкти та туристичні маршрути, знайти 
місце, де можна поїсти смачних страв та дізнатись про 
актуальні події в будь-якій частині Карпатського 
регіону. Для розвитку бізнесу регіону і надалі задля 
економічного розвитку будуть створені персональні 
електронні кабінети для підприємців. У кожного 
власника буде персональний кабінет, де він зможе 
використовувати інструменти для модерування 
інформаційних повідомлень про бронювання, оплату 
та спілкування з клієнтами. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Платні послуги на веб-сайті, такі як реклама, послуги 
бронювання та послуги для реєстрації підприємців, 
будуть впроваджені як ефективний механізм 
фінансової підтримки сайту. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проєктні заходи дозволять обробляти та зберігати 
великий обсяг інформації, дані якого будуть 
загальнодоступними. Туристи та громадяни зможуть 
використовувати цю інформацію, реалізовувати свої 
права, свободи та законні інтереси. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Створення веб-сайту.  
Створення веб-сайту є одним із головних напрямків 
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діяльності проєкту. Він включає розробку дизайну 
(створення, розробка прототипів та тестування A / B 
для користувачів, створення сучасного адаптивного 
веб-дизайну, розробка рамок API), технічна реалізація 
(створення гнучкої архітектури архіву дизайну, 
написання автоматизованих тестів та висвітлення 
проєкту, дизайн верстки та передня панель - 
завершення програмування, тестування вручну та 
автоматики, налаштування серверного середовища, 
розгортання та запуск проєкту, відстеження 
навантажень та постійної технічної підтримки), 
оптимізація та підтримка сайту (проведення 
оптимізації та тестування стійкості ресурсу до високих 
навантажень, конфігурація GA + та пов'язані з ними 
показники, що проводять аналіз відвідування проєкту). 

2. Створення бази даних. 
Створення бази даних насамперед включає збір 
інформації кожним містом-партнером проєкту. Ця 
інформація стосуватиметься Карпатських гір на 
території України з детальним описом туристичних 
маршрутів та пішохідних маршрутів, фестивалів, 
культурних та інших цікавих заходів, ділових 
пропозицій, розміщення, харчування та оренди 
туристичного спорядження. Ця інформація буде 
містити текстову інформацію, фотографії, відео та 
використовуватиметься для подальшого заповнення 
вмісту. Також ця інформація буде перекладена 
англійською мовою з метою залучення туристів з 
інших країн. 

3. Наповнення контенту. 
Ця діяльність забезпечить наповнення контенту 
створеного веб-сайту зібраною інформацією (база 
даних). Він включає розміщення текстової інформації, 
фотографій та відео у відповідних розділах сайту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела     (зазначити) - - - - 

- місцевий бюджет 45 35 - 80 

- інші джерела 
(державно-приватне 
партнерство, бізнес, 
міжнародний донор) 

450 350 - 800 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 
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1. Номер технічного 
завдання 

42 

2. Назва технічного 
завдання 

100 % Гуцульщина 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.2. Збереження та управління природною та 
культурною спадщиною. 
1.3.4. Маркетинг туристичного потенціалу Івано-
Франківської області. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Івано-Франківська область, об‘єднані територіальні 
громади області. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Івано-Франківська область – карпатський регіон 
Західної України – є середовищем та резервуаром 
чистого повітря, води та лісу, багатий на об‘єкти 
природної спадщини. В регіоні розташовано близько 
3,9 тис. місць історичної, природної, архітектурної та 
археологічної спадщини, понад 120 музеїв, понад 400 
км туристичних маршрутів. Виходячи з економічної 
потенціалу регіону, туризм – одна із найбільш швидко 
ростучих галузей Івано-Франківщини. Вже зараз регіон 
приймає понад 2 млн. туристів щорічно. Попри 
відносну туристичну популярність регіону проблемою 
є те, що туристичні потоки в області є слабо 
диверсифіковані і в переважній більшості припадають 
на міста Івано-Франківськ та Яремче, оминаючи при 
цьому гірську периферію та села. 
Гуцульщина – це край, де проживає гірський етнос 
українських Карпат з унікальною культурною 
спадщиною, скарбом мальовничих обрядів і вірувань, 
містично поєднаних дохристиянськими та 
християнськими символами й традиціями. Історико-
культурна спадщина громад Гуцульщини багата також 
унікальними об‘єктами, які знаходяться, як правило, в 
сільській місцевості Карпатських громад. На території 
Гуцульщини розташовані близько 200 громад з 
населенням понад 400 тис. жителів, які є носіями 
спадщини. 
У фінансовому плані гірські території Карпат наразі є 
глибоко дотаційними. Основною причиною є слабкі 
можливості для зайнятості місцевого населення, що в 
умовах децентралізації негативно відображається на 
місцевих бюджетах та соціально економічних 
процесах в цілому 
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7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення веб-ресурсу – інформаційної платформи 
матеріальної та нематеріальної спадщини 
Гуцульщини, перегляд якої складатиме 100 тис. на рік. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Перетворення місцевих активів культурної та 
природньої спадщини Гуцульщини на ринкові 
продукти. Створення нового туристичного цілісного 
продукту «100 % Гуцульщина». 
Промоція «100% Гуцульщина» з врахуванням 
унікальних природніх, , рекреаційних, культурних 
можливостей Гуцульщини. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Проведення комплексу зустрічей та заходів з метою 
розвитку туризму, що включатиме розробку 
комплексних турів для гостей краю: «Етнічна 
Гуцульщина», «Драйвова Гуцульщина», «Здоров‘я 
Гуцульщини», «Творча Гуцульщина». 
Організація та проведення навчальних турів для 
представників регіонів України. 
Діджиталізація та оцифрування елементів 
матеріальної та нематеріальної культурної спадщини 
Гуцульщини, створення 3D-: зйомок, обробки, 
моделювання, мапування, турів та їх поширення через 
трьомовну онлайн платформу «100 % Гуцульщина». 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 250,0 - - 250,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)  250,0 - - 250,0 

- місцевий бюджет 350,0 - - 350,0 

- інші джерела (МА ОМС 
«Агенція розвитку ОТГ 
Прикарпаття») 

500,0 - - 500,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

43 

2. Назва технічного 
завдання 

Навчальна платформа для розвитку ОТГ 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.4.3. Покращення інструментів просторового 
планування 
2.2.1.Забезпечення якісними адміністративними 
послугами в об‘єднаних територіальних громадах в 
т.ч. для людей з інвалідністю 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


92 
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область та м. Івано-Франківськ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

У зв‘язку із створення нових ОТГ та перспектив 
розвитку територій є великий брак інформації та 
впровадження інноваційних підходів щодо 
правильного управління процесами розвитку цих 
територій. Обізнаність фахівців ОТГ потребує 
більшого розширення професійних  компетенцій, 
отримання  своєчасної інформації по проблемам 
нормативно-правового забезпечення, економічного 
розвитку, містобудівної діяльності та 
енергозабезпечення. Тому висококваліфіковане 
навчання та тренінги може забезпечити УКД, який має 
значну практику підготовки та впровадження ряду 
проектів в ОТГ області. 
Метою ініціативи є створення – навчальної платформи 
для підготовки фахівців ОТГ та зацікавлених осіб, що 
працюють в даній сфері (юристів, економістів, 
архітекторів, фахівців з енергозабезпечення тощо) 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 Створено навчальну платформу з фахівців, які здатні 
підвищити кваліфікацію зацікавлених осіб з розвитку 
громад та просторового планування. Підготувати на 
протязі року не менше 400 осіб у сфері надання 
послуг з розвитку ОТГ протягом року. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості та компетенцій надавачів послуг 
ОТГ та їх постійному професійному удосконаленню. 
Розроблені інтенсив курси за різними профілями, що 
включають теоретичну (30%) та практичну (70%) 
частину навчальної програми. Передбачено надання 
послуг з енергоаудиту, проектно-архітектурної 
діяльності, дизайну та інших напрямів на вимогу 
замовників. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

- Робочі зустрічі, тренінгові програми, фокус- 
групи, виконання робіт на вимогу замовника (ОТГ, 
компанія інші): 

- Навчання на базі Навчальної платформи та на 
території замовника 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 1900,00 1500,00 1500,00 4900,00 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

1900,00 1500,00 1500,00 4900,00 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- -місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела 
(зазначити) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 
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1. Номер технічного 
завдання 

44 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція та благоустрій комунального ринку 
«Торговиця» в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Івано-
Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.4.4. Підвищення фінансової спроможності громад в 
т.ч. через розвиток малого бізнесу. 
2.2.2.Покращення житлово-комунальної 
інфраструктури 

 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Проект буде мати вплив на територію 5 населених 
пунктів Ланчинської  ОТГ, а також потенційно 
заохочуватиме людей з інших населених пунктів 
відвідувати громаду. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Традиційно для підприємців є торгівля на місцевому 
ринку. Крім того, на ринку мешканці сільських  
населених пунктів мають можливість реалізовувати  
надлишки с/г продукції власного виробництва для 
прийнятною для споживачів ціною та високою якістю.  
Діючий в селищі Ланчин ринок за своїм розміром та 
виглядом вже давно не задовільняє потреби 
бажаючих  здійснювати торгівлю. Місця для торгівлі 
на ринку не облаштовані, часто торгівля здійснюється 
на проїжджій частині, відсутній туалет, електрика, 
місця для паркування 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде : 
- покращено інфраструктуру для торгівля на території 

ринку 1500 кв м; 
- улаштовано паркувальні місця на 50 автомобілів та 

велосипедів; 
- підвищено безпеку та комфорт перебування на 

місцевому ринку; 
- створено нові місця торгівлі- 20 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде : 
- підвищено економічну спроможність місцевих 

мешканців шляхом покращення можливостей збуту та 
купівлі місцевої продукції; 

- в дні роботи ринку забезпечено безперебійний 
рух транспортних засобів  по проїзній частині  дороги. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 1. Підготовчий. 
 2. Організаційний 
 3. Впровадження проекту 
 4. Завершальний 
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 500,0 - - 500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - -  

- місцевий бюджет 555,0 - - 555,0 

- інші джерела                      
(програма DOBRE) 

795,0 - - 795,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

45 

2. Назва технічного 
завдання 

Бізнес та влада для розвитку громади.                
Створення Центру підтримки та розвитку МСП у 
партнерстві з місцевою владою м. Івано-Франківська  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.4.4. Підвищення фінансової спроможності громад в 
т.ч. через розвиток малого бізнесу 

 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м.Івано-Франківськ  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

За принципом «Єдиного вікна», сконцентрувати на 
одній платформі суб‘єктів інфраструктури підтримки 
МСП, органів місцевого самоврядування та 
соціального підприємництва в м. Івано-Франківську, 
що сприятиме розвитку бізнес – клімату в громаді. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Потенційні та діючі суб‘єкти МСП (не менше 50 
щомісячно). 
Потенційні та діючі соціальні підприємства          
(засновані як ГО/ ФОП) не менше 10 щомісячно 
Активні мешканці міста (орієнтовно 2 000 осіб/рік) 
Впровадження Положення надання фінансово-
кредитної підтримки суб‘єктам господарювання в місті 
Івано-Франківську (500000,00 грн/щорічно)  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Систематизовано та представлено на ринок 
уніфіковані маркетингові, консалтингові послуги та 
інформації щодо фінансової підтримки розвитку МСП; 
Забезпечення розвитку суб‘єктів підприємництва та 
підвищення рівня їх конкурентоспроможності; 
Стимулювання інноваційної активності суб‘єктів МСП 
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та соціального підприємництва 
Забезпечення зайнятості населення шляхом 
підтримки підприємницької ініціативи громадян 
Співвідповідальність творити спільно зміни для 
якісних змін у громаді. 
Брендування продукції місцевих виробників. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

- Створення та забезпечення якісних умов 
функціонування Центру підтримки та розвитку МСП 
через співпрацю «Бізнес – Влада для Громади» 
- Організація та проведення інформаційних семінарів, 
презентацій, досліджень, фокус – груп,  круглих столів 
-Поточний моніторинговий супровід заходів проекту та 
висвітлення ходу проекту через ЗМІ 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 600,00 700,00 700,00 2000,00 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

2500 2000 2000 6500,00 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 500,00 500,00 500,00 1500,00 

- інші джерела 
(зазначити) 

    

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Проект реалізується Управлінням економічного та 
інвестиційного розвитку Івано-Франківського 
міськвиконкому та ГО «Громадський центр «Еталон»  

 

1. Номер технічного 
завдання 

46 

2. Назва технічного 
завдання 

Інноваційний розвиток інфраструктури розвитку 
малого і середнього бізнесу (бізнес-центрів, 
академічних та виробничих бізнес-інкубаторів, центрів 
підтримки підприємництва, ФабЛабів, коворкінг-
центрів тощо) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.4. Розвиток малого і середнього підприємництва в 
т.ч. ініціатив людей з інвалідністю та молоді 
(кластери, науково-технологічні парки, мережі, хаби та 
інші) 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Недостатньо розвинута інфраструктура підтримки 
підприємництва, особливо в сільській місцевості; 
слабка координація взаємодії між елементами 
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інфраструктури підтримки бізнесу; низький рівень 
можливостей молодих винахідників для розвитку 
власних ідей через значну вартість створення 
прототипів або неможливість їх тестування; 
відсутність необхідних знань щодо особливостей 
започаткування та розвитку власного бізнесу, 
продажу продукції, у т.ч на зовнішніх ринках; 
недостатня кількість комунікативних майданчиків 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Даний проєкт має економічний та соціальний аспект, 
реалізація якого дозволить, зокрема: 
забезпечити додаткові надходження до бюджетів усіх 
рівнів;   
покращити підприємницьке середовище та підвищити 
позиції області у національних рейтингах 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Даний проєкт має економічний та соціальний аспект, 
реалізація якого дозволить, зокрема: 
створити мережу інноваційних об‘єктів інфраструктури 
(бізнес інкубаторів, ФабЛабів) у Івано-Франківській  
області у т.ч. на базі вищих навчальних закладів, 
закладів професійної та професійно-технічної) освіти; 
створити нові об‘єкти інфраструктури підтримки 
бізнесу для діючих підприємств на базі ЦНАП та в 
ОТГ області;  
створити нові робочі місця та збільшити кількість 
суб‘єктів МСП;  
 залучити молодь, соціально активних громадян, 
зацікавлених у розвитку підприємництва, до 
започаткування власної справи; розширити спектр та 
кількість наданих консалтингових послуг суб‘єктам 
МСП;  
збільшити обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) 
та зовнішньої торгівлі суб‘єктів МСП; 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами проєкту є:  
1) створення та постійна актуалізація бази об‘єктів 
інфраструктури підтримки бізнесу та переліку послуг, 
які надаються ними для суб‘єктів МСП, її розміщення 
у відкритому доступі;  
2) підтримка і забезпечення діяльності діючих об‘єктів 
інфраструктури підтримки бізнесу, створення нових 
об‘єктів (бізнес-центрів, академічних та виробничих 
бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва, 
ФабЛабів, коворкінг-центрів) та їх оснащення;  
3) промоція нових та діючих об‘єктів інфраструктури 
серед молоді, бізнесу, активних громадян; 
 4) розробка та впровадження презентаційно-освітньої 
платформи для інклюзивного розвитку бізнес-
середовища в регіоні (молодіжне, жіноче, креативне  
підприємництво, стартап-рух);  
5) проведення освітніх заходів, мотиваційних 
зустрічей молоді з успішними бізнесменами, 
тренерами, практиками, представниками влади та 
місцевого самоврядування;  
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6) стимулювання створення фірм/компаній молодим 
підприємцям (зокрема, з використанням інноваційних 
технологій), підтримка впровадження стартап-
проєктів, що просувають нові технології, підвищення 
їх конкурентоспроможності, у т.ч. за рахунок 
консультування провідними експертами за 
відповідними напрямами;  
7) впровадження алгоритмів діагностики поточної 
діяльності з розробкою операційних планів для 
розвитку МСБ, у т.ч. за цільовими секторами 
економіки; 8) впровадження регіональної системи 
бізнес-стажування 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 5100,0 3550,0 3550,0 12200,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет 2150,0 2500,0 2300,0 6950,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

47 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення і розвиток індустріальних парків та інших 
просторових форм організації бізнесу  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.1.Розвиток інноваційної складової видів 
економічної діяльності зі значним потенціалом (у сфері 
деревообробки, промисловості, агропромислового 
комплексу та креативних індустрій, тощо) 
1.1.2. Підготовка та супровід інвестиційних проектів 
(створення індустріальних, технологічних парків) 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В Івано-Франківській області  офіційно зареєстрований 
1 індустріальний парк. Отже потенційні інвестори 
отримують лише пропозиції щодо використання 
окремих земельних ділянок Green-field або Brown-field 
без відповідного супроводу інвестиційних процесів з 
боку керуючої компанії індустріального парку.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 

створення  індустріальних парків  
збільшення кількості зацікавлених інвесторів у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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проектів на виконання 
технічного завдання 

вкладенні коштів в економіку області та приток 
інвестицій;  
створення нових робочих місць;  
реалізація проєктів соціальної сфери (за рахунок 
соціальної відповідальності інвестора);  
збільшення надходжень до місцевих бюджетів  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

стимулювання економічної активності в регіоні та 
зростання її конкурентоспроможності 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами проєкту є:  
1) проведення моніторингу та аналізу вільних 
інвестиційно-привабливих земельних ділянок типу 
Green-field та Brown-field для створення індустріальних 
парків;  
2) покращення інфраструктури індустріальних парків;  
3) проведення конкурсу інноваційних проєктів Start Up 
компаній Івано-Франківської області  

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 2920,0 2920,0 1768,0 7608,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 1210,0 1210,0 927,0 3347,0 

інші джерела (зазначити) 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

48 

2. Назва технічного 
завдання 

Розвиток коопераційних зв‘язків шляхом створення 
кластерів у різних сферах діяльності (туристичних, 
аграрних, харчових, промислових тощо)  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.1. Розвиток інноваційної складової видів 
економічної діяльності зі значним потенціалом (у сфері 
деревообробки, промисловості, агропромислового 
комплексу та креативних індустрій, тощо) 
1.1.4. Розвиток малого і середнього підприємництва в 
т.ч. ініціатив людей з інвалідністю та молоді(кластери, 
науково-технологічні парки, мережі, хаби) 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Низький рівень залучення суб‘єктів підприємництва у 
інтеграційні та коопераційні процеси;  
недостатній рівень знань щодо процесів формування 
кластерів та їх впливу на підвищення ефективності 
господарської діяльності  
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створити кластери за різними напрямами 
господарської діяльності (туристичні, аграрні, харчові, 
промислові тощо);  
підвищити конкурентоспроможність продукції 
місцевого виробництва (робіт, послуг), насамперед, 
шляхом оптимізації витрат та використання спільного 
маркетингового потенціалу;  
збільшити обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) 
та зовнішньої торгівлі МСП;  
створити нові робочі місця та забезпечити додаткові 
надходження у бюджети всіх рівнів  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1) проведення досліджень щодо визначення 
пріоритетних галузей для створення кластерів, 
визначення найбільш доцільних місць їх 
територіального розташування, ефективності 
налагодження кооперації потенційних учасників 
кластерів;  
2) проведення освітньо-комунікаційних заходів для 
потенційних учасників кластерів;  
3) створення галузевих кластерів;  
4) проведення спільних маркетингових компаній щодо 
продукцій учасників кластерів  
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 400,0 400,0 400,0 1200,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 700,0 700,0 700,0 2100,0 

інші джерела (зазначити) 400,0 400,0 400,0 1200,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

49 

2. Назва технічного 
завдання 

Фінансово-кредитні інструменти розвитку бізнесу  
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
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регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.4. Розвиток малого і середнього підприємництва в 
т.ч. ініціатив людей з інвалідністю та молоді(кластери, 
науково-технологічні парки, мережі, хаби) 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Обмеженість фінансових ресурсів для реалізації 
бізнес-ідей, зависокі кредитні ставки банківських, 
фінансово-кредитних установ для МСП, що стримує 
розвиток підприємництва та створення нових 
інноваційних продуктів (товарів, послуг)  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Даний проєкт має економічний та соціальний аспект, 
реалізація якого дозволить, у тому числі:  
запровадити ефективні механізми фінансової 
підтримки МСП;  
створити нових суб‘єктів підприємства та робочі місця, 
забезпечити виробництво нових інноваційних 
продуктів (товарів, послуг);  
збільшити кількість та ефективність діяльності 
суб‘єктів малого і середнього підприємництва, а у 
підсумку – зростання надходжень до бюджетів всіх 
рівнів  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Пріоритетна підтримка бізнес-проєктів, стартапів, ідея 
яких полягає у розробці або впровадженні технологій, 
що скорочують шкідливий вплив на клімат і 
зменшують витрати енергії  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами проєкту є:  
1) розробка програм, порядків, механізмів із надання:  
фінансово-кредитної підтримки МСП;  
безповоротної фінансової допомоги МСП;  
інноваційних, маркетингових ваучерів на розвиток 
підприємницької діяльності.  
2) впровадження фінансової підтримки МСП за 
рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок 
за кредитами банків;  
3) залучення грантових проєктів з фінансової та 
технічної допомоги;  
4) організація та проведення конкурсів, стартапфестів 
серед МСП на кращі бізнес-плани, стартапи, надання 
переможцям фінансової підтримки на їх впровадження 
(безповоротна підтримка, компенсація окремих витрат 
тощо)  

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 
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 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

50 

2. Назва технічного 
завдання 

Розвиток туристичних інфраструктурних об‘єктів 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.3.1 Розвиток туристичної інфраструктури та навігації 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Верховинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Одна з найпріоритетніших галузей району є туризм. З 
початку 2000-х років туризм  стрімко розвивається і 
користується популярністю.  
За  2018 рік  Верховинщину  відвідало більше 200 000 
туристів, що на 10 відсотків більше 2017 року.  
Верховина славиться чудовими краєвидами, 
природою, чистим повітрям, де збережена автентична 
культура та традиції. Проте, перебування туриста 
триває не більше 2-3 днів. Турист не залишається на 
триваліший термін, особливо взимку, це пов‘язано з 
тим, що відсутня туристична інфраструктура, а саме 
гірськолижні витяги, завдяки яким перебування 
туриста  продовжуватиметься до 7 днів.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво гірськолижного витягу протяжністю  
7 кілометрів 
 

 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення туристичної інфраструктури регіону 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

– розробка проектно-кошторисної документації 
– будівництво об‘єкту 
– здача об‘єкту в експлуатацію 
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
60000,0 

2022 
110000,0 

2023 
100000,0 

 

Усього 
270000,0 

державний бюджет: 60000,0 110000,0 100000,0 270000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - - - - 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

51 

2. Назва технічного 
завдання 

Індустріальний парк «Бурштин» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.2. Підготовка та супровід інвестиційних проектів 
(створення індустріальних, технологічних парків) 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія м.Бурштин та с.Вигівка. Згідно з 
перспективним планом при створенні ОТГ ще 16 сіл. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Створення індустріального парку «Бурштин» 
дозволить сконцентрувати промислове виробництво 
на обмежених площах за межами житлових, історико-
культурних та рекреаційних територій міста. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Залучення інвестицій в економіку м.Бурштин  
Проектом буде забезпечено фінансову автономність 
заходів проекту згідно фінансового прогнозу 
розрахунків  Концепції ІП «Бурштин» щорічно: 
- Орендна плата в рік за користування земельними 
ділянками   
- Пенсійний фонд України  
- Податок на доходи з фізичних осіб  
- Податок на додану вартість  
- Податок на прибуток  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підготовчий етап: 
1. Підготовка проектних завдань та залучення 
відповідних експертів до розробки оголошення на 
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вибір виконавців підрядних робіт згідно ПКД . 
Проведення спільної робочої групи по обговоренню 
розробки технічних умов: 
- водопровідна та каналізаційна мережа: КП 
«Житловик» підтримує в належному технічному стані, 
обладнання і комунікації водопровідно-каналізаційного 
господарства в місті – розробка технічних умов  на 
каналізацію та водовідведення, водопостачання. 
Завдання: розробити проект локальних очисних 
мереж, з урахуванням вимог санітарних та екологічних 
норм. Розробити проект водопостачання та 
водоочистки. 
2. Оголошення конкурсів на виконавця підрядних робіт 
по мережах: 
Водопровідна каналізаційна та очисна 
Реалізація проекту 
3. Проведення комунікацій водопостачання та 
водовідведення  на основі проектів. 
 Проект передбачає  забезпечення  земельної  
ділянки,  на  якій буде розташовано            
індустріальний парк   Бурштин,   необхідною  
інженерною інфраструктурою, а саме водопровідна, 
каналізаційна та очисна мережі. 
Ми  очікуємо,  що будівництво об‘єктів  сервісної  та  
логістичної  інфраструктури  розпочнеться  після  
виконання  основних  робіт  по  заведенню  
комунікацій. Благоустрій території та організація 
внутрішньої системи доріг має виконуватись по мірі  
заповнення  парку  резидентами,  а  тому  може  
тривати  до  завершення будівництва  останнього 
підприємства парку. 
4. Висвітлення основних етапів та досягнутих 
результатів  в ході виконання проекту в засобах 
масової інформації. 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

державний бюджет: 5950,0 11900,0 11900,0 29750,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

_ _ _ _ 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 50,0 100,0 100,0 250,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

52 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення індустріального парку «Боднарів» в 
Калуському районі 
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3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.2. Підготовка та супровід інвестиційних проектів 
(створення індустріальних, технологічних парків) 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Проєкт буде реалізовуватися на території колишнього 
льонозаводу в с. Боднарів, Калуського району Івано-
Франківської області. Даний проєкт матиме вплив як 
на м. Калуш, м. Бурштин так і на інші сусідні райони 
Івано-Франківської області такі як Галицький, 
Рогатинський, Тисменицький, Рожнятівський та 
Львівської області – Жидачівський 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Індустріальний парк «Боднарів» створюється на 
засадах державно-приватного партнерства з метою 
сприяння вирішенню основної мети та завдань 
проєкту. 
Ідея створення індустріального парку народилася 
виходячи з актуальних проблем громади Калущини, а 
саме залежність економіки району в переважній 
більшості від однієї галузі – сільського господарства. 
Для сталого соціально-економічного розвитку 
Калуського району необхідно залучити достатній обсяг 
коштів як із внутрішніх, так і з зовнішніх джерел. 
Залучені інвестиції дають змогу створювати нові 
робочі місця, збільшити обсяг податкових відрахувань, 
що сприятливо вплине на формування додаткових 
джерел фінансування соціально-економічного 
розвитку, а також підвищити якість інфраструктури, 
стимулювати розвиток підприємницької діяльності на 
певній території та диверсифікувати її галузеву 
структуру, скоротити ризики, пов‘язані із циклічністю 
галузевого розвитку. Оскільки залучення інвестиційних 
ресурсів до району може суттєвою мірою позитивно 
вплинути на зміну його економічного становища, 
модифікувати його виробничу структуру, викликати 
зміни на ринках робочої сили та капіталу, тому йому 
потрібно приділяти особливу увагу. 
Одним із найрезультативніших підходів у досягненні 
вищезазначеної мети є створення та розвиток 
індустріальних парків – визначення земельних 
ділянок, привабливих для започаткування на них 
промислового виробництва, облаштування їх 
необхідною інженерно-технічною інфраструктурою. У 
селі Боднарів наявна земельна ділянка колишнього 
льонозаводу загальною площею 25 га. На базі цієї 
території і пропонується створити індустріальний парк. 
Це дасть змогу не тільки збільшувати надходження до 
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бюджетів різних рівнів, а й вирішувати соціально-
економічні проблеми шляхом створення нових 
робочих місць та забезпечення зростання рівня 
зайнятості населення. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Буде визначена в процесі розробки концепції 
індустріального парку «Боднарів» 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Розроблена повноцінна концепція індустріального 
парку «Боднарів» з використанням міжнародного 
досвіду, що посприяє формуванню сприятливого 
інвестиційного клімату в районі; 
2. Модернізовані системи водопостачання, каналізації 
та водовідведення в індустріальному парку; 
3. Створена система електропостачання та 
газопостачання в індустріальному парку; 
4. Створено інвест-портал для промоції 
індустріального парку. 
5. До 2027 року на території індустріального парку 
«Боднарів» буде створено 5 підприємств. 
6. Протягом 2021-2023 років буде створено 150 нових 
робочих місць (на яких працевлаштовано близько 70 
жінок та 80 чоловіків) та протягом 2021-2027 років – 
800 робочих місць, де 50% складають молодь. також 
протягом цього періоду буде створено не менше 20 
нових робочих місць для людей з обмеженими 
можливостями. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Розробка концепції індустріального парку 
«Боднарів» з використанням міжнародного досвіду. 
2. Вибір керуючої компанії індустріального парку. 
3. Будівництво під‘їзних доріг та освітлення. 
4.Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури 
майданчика (в т.ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації на приєднання майданчика 
індустріального парку до мереж водо-, газо- та 
електропостачання. 
5. Розробка бізнес-плану індустріального парку. 
 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 5000,0 20000,0 12500,0 37500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1500,0 3000,0 3000,0 7500,0 

- інші джерела 500,0 1500,0 3000,0 5000,0 

11. Інша інформація  
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1. Номер технічного 
завдання 

53 

2. Назва технічного 
завдання 

Формування енергоефективного суспільства 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.2.2.Формування енергоефективного суспільства 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія Калуського району, ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В рамках проекту передбачається проведення 
енергетичного аудиту, сертифікації енергетичної 
ефективності будівель бюджетних установ та 
впровадження енергозберігаючих заходів,   новітніх 
енергоефективних та енергоощадних технологій,   
проведення модернізації котельного обладнання,  
утеплення стін та горищ, заміна вікон і дверей. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Реалізація державної політики у сфері 
енергозбереження та енергоефективності 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Скорочення  бюджетних видатків на використання  
паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних 
установах,   скорочення рівня втрат енергоресурсів 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Проведення енергозберігаючих заходів у закладах 
освіти, культури, КНП «Калуський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Калуської районної ради» 
та адміністративних приміщеннях органів місцевого 
самоврядування 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 12850,0 15520,0 14630,0 43000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1650,0 1980,0 1870,0 5500,0 

- інші джерела 500,0 500,0 500,0 1500,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 
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1. Номер технічного 
завдання 

54 

2. Назва технічного 
завдання 

Посилення аналітичної спроможності Івано-
Франківської області шляхом розбудови ресурсно-
інфраструктурного забезпечення потреб регіону  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

1.1.1.Розвиток інноваційної складової видів 
економічної діяльності зі значним потенціалом (у 
сфері деревообробки, хімічної промисловості, 
агропромислового комплексу та креативних індустрій, 
тощо) 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Потреба в інформаційно-аналітичному забезпеченні 
галузей на основі інноваційних технологій особливо 
вагома в контексті реформи децентралізації та інших 
напрямів реформування, якісне впровадження яких 
потребує належного рівня аналітичного забезпечення 
та інформаційного супроводу на регіональному рівні 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- покращено ресурсне та інфраструктурне 
забезпечення аналітичного центру дослідницького 
типу. Кількість: 1 од.  
- створено 2 робочі групи фахівців з впровадження  
прикладних досліджень за напрямами кількісних та 
якісних досліджень. Кількість груп: 2. Кількість членів 
робочих груп 14.   
- створено робочу групу фахівців з медіа-аналітики та 
контент-аналізу інформаційного простору Івано-
Франківської області. Кількість груп: 1. Кількість членів 
робочої групи - 5.  
- створено робочу групу експертного консультування 
та супроводу пріоритетних галузей  розвитку регіону. 
Кількість: 1 од. Кількість членів робочої групи – 18.  
- створено інформаційну платформу проведення 
опитувань громадської думки із високим ступенем 
захисту надійності даних та автоматичними 
механізмами формування масивів даних. Кількість: 1 
од.   
- створено лабораторію для проведення якісних 
досліджень (1 од.) лабораторію обробки даних 
кількісних досліджень (1 од.) та відділ польових 
досліджень (1 од.).  
- створено стратегічну групу партнерства розвитку 
аналітичного центру дослідницького типу на території 
Івано-Франківської області. Кількість: 1 од.  Кількість 
учасників стратегічної групи партнерства – 25 
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8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращено інституційний потенціал Івано-
Франківщини в галузі аналітики; посилено економічну 
спроможність та покращено інвестиційну 
привабливість регіону; підвищено ефективність 
практик управління та прийняття рішень; збільшено 
обсяги залучених коштів.  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Покращення ресурсного та інфраструктурного 
забезпечення Центру шляхом адаптації приміщень до 
потреб аналітичного центру дослідницького типу,  
придбання необхідного обладнання та формування 
ресурсного потенціалу лабораторій.  
2.Створення робочих груп з впровадження кількісних, 
якісних та медіа-досліджень на території Івано-
Франківської області. 
3.Створення лабораторій забезпечення кількісних та 
якісних досліджень на території Івано-Франківської 
області. 
4.Розробка інформаційної платформи проведення 
опитувань громадської думки. 
5.Формування мережі партнерства та стратегування 
розвитку інституції.   

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет:     

 державний фонд 
регіонального розвитку 

37800,0 4500,0 2500,0 44800,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 37800,0 4500,0 2500,0 44800,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

Заходи з впровадження проекту реалізуватимуться  на 
базі Навчально-наукового Центру соціологічних 
досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»  у співпраці з ТОВ ―Науковий парк 
‖Прикарпатський університет‖.  

 

1. Номер технічного 
завдання 

55 

2. Назва технічного 
завдання 

Забезпечення інформаційно-аналітичних потреб 
Івано-Франківської області шляхом запровадження 
комплексного щорічного моніторингу громадської 
думки 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 

1.1.3.Підвищення інвестиційної привабливості та 
міжнародна промоція регіону 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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відповідає технічне 
завдання 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Аналітичне забезпечення індикаторів соціально-
економічного розвитку Івано-Франківської області  є 
актуальним завданням розвитку регіону з огляду 
потреби забезпечення даними галузей,  процесів 
стратегування та моніторингу їх виконання, 
ефективності врядування та проектного підходу до 
розвитку територій.  Нестача даних моніторингового 
характеру суттєво знижує темпи економічного 
розвитку регіону з причини відсутності даних для 
ефективного планування, моніторингу та оцінювання, 
а, також, обґрунтування проектних заявок 
спрямованих на покращення розвитку території. 
Також, відсутність системних, порівняльних даних 
вивчення громадської думки моніторингового 
характеру утруднює ефективне управління галузями, 
знижує якість прийняття рішень, ускладнює 
комунікацію між стейкхолдерами регіону, таким чином  
інтегрально,  знижуючи рівень економічного 
добробуту, міжнародного співробітництва та 
інвестиційної привабливості регіону в цілому.   

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1) створення міжвідомчої платформи з розробки та 
координації комплексного моніторингового вивчення 
громадської думки на території Івано-Франківської 
області; Кількість: 1 од., кількість членів – 30 осіб.) 
2) формування наукового обґрунтованого переліку 
базових індикаторів та розробка інструментарію 
комплексного моніторингу з огляду актуальних 
проблем  регіонального розвитку (Кількість: 1 од.). 
3)  імплементація інноваційної технології проведення 
вивчення громадської думки (спеціалізована цифрова 
платформа; 1 од.) 
4) масиви даних моніторингу громадської думки на 
території Івано-Франківської області (2021, 2022, 2023 
роки).   

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Реалізація проекту забезпечить формування бази 
даних індикаторів  суспільно-економічного розвитку 
Івано-Франківської області, сприяючи підвищенню 
рівня якості проектних  заявок та пропозицій, 
ефективності прийняття рішень та якісній внутрішній 
та зовнішній комунікації потреб регіону.  Загалом, 
запровадження моніторингу сприятиме зміцненню 
інституційної спроможності  та покращенню  практик 
доброго врядування на території, слугуватиме 
платформою даних для наукових, соціальних, 
економічних та інших видів розробок на території 
області.  
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9. Основні заходи 
технічного завдання 

1) розробка  інструментарію моніторингового 
порівняльного  вивчення громадської думки на 
території Івано-Франківської області.  
2) імплементація інноваційної технології проведення 
вивчення громадської думки на основі цифрових 
можливостей на базі  ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника». 
3) проведення трьох хвиль щорічного  комплексного 
моніторингового вивчення громадської думки на 
території Івано-Франківської області (2021, 2022, 2023 
роки).  

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет:     

 державний фонд 
регіонального розвитку 

3500,0 2000,0 2000,0 8500,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 3500,0 2000,0 2000,0 8500,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Заходи з впровадження проекту реалізуватимуться  на 
базі Навчально-наукового Центру соціологічних 
досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»  у співпраці з ТОВ ―Науковий парк 
‖Прикарпатський університет‖. 

 
 

 
Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, включені до 

Програми 2 «Розвиток інфраструктури області» 
 
 

1. Номер технічного 
завдання 

1 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт та утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення  Івано-Франківської 
області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Населені пункти  Івано-Франківської області 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


111 
 

технічним завданням 
матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільні дороги загального користування 
місцевого значення та штучні споруди на них 
знаходиться в край незадовільному транспортно-
експлуатаційному стані. Це пов‘язано системним 
недофінансуванням  дорожньої галузі, що  призвело 
до знищення дорожнього покриття та виникнення 
ямковості. Така ситуація сповільнює розвиток 
населених пунктів, особливо у гірських районах, 
призводить до зниження доступності та якості 
надання послуг населенню, створює негативну 
тенденцію у розвитку підприємництва, призводить до 
зниження безпеки руху, руйнування транспортних 
засобів та негативних транспортно-експлуатаційних 
показників. Незадовільний стан дорожнього покриття 
призводить до частих поломок транспорту, який 
перевозить пасажирів та створюють аварійні ситуації 
на автошляхах. Для покращення експлуатаційних 
якостей та забезпечення безпеки руху, автомобільні 
дороги місцевого значення області та штучні споруди 
на них потребують  виконання робіт з капітального та 
поточного ремонту, а також належного утримання . 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проведено капітальний ремонт доріг, км 
автомобільних доріг 
Здійснено утримання автомобільних доріг, км  
Скорочено час доїзду від одного населеного пункту до 
іншого. 
Зменшено витрати на експлуатацію транспортних 
засобів 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- покращено  транспортну доступність для жителів 
області; 
- створено умови для розвитку дорожньо-
транспортної інфраструктури та створено 
безперервні, безпечні, економічні та зручні умови руху 
транспортних засобів; 
- підвищено підприємницьку активність на території 
населених пунктів. 
- створено нові робочі місця. 
- створено умови для інвестиційної діяльності та 
розвитку туризму. 
- покращено транспортну сполученість між 
населеними пунктами Івано-Франківської області 
- створено умови для поширення позитивних процесів 
розвитку сільської місцевості в районі; 
- приведено у відповідність стан автомобільних доріг 
області та штучних споруд на них  діючим нормам 
безпеки руху. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Проведення тендерних процедур та укладення 
договору – підряду з виконавцем робіт. 
2.Проведення ремонтних робіт. 
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3.Проведення звітності про реалізацію проекту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 

2023 
 
 

Усього 
 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

150 000,0 150 000,0 150 000,0 450 000,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 
(дорожній фонд) 

540 901,2 553 007,5 565 120,3 1 659 029 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Проект реалізується ДП «Дороги Прикарпаття» 

 

1. Номер технічного 
завдання 

2 

2. Назва технічного 
завдання 

Розвиток вуличної мережі автомобільних доріг Івано-
Франківської міської об'єднаної територіальної 
громади 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська міська об'єднана територіальна 
громада 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Значна кількість вулиць та штучних споруд не 
відповідає вимогам нормативів з експлуатації, 
становить загрозу безпечному дорожньому руху, про 
що свідчить досить велика кількість дорожньо-
транспортних пригод, які виникають через неналежний 
стан вулично-дорожньої мережі та неналежне її 
утримання, особливо в зимовий період, збільшення 
кількості заторів. Крім того, дані вулиці мають 
стратегічне значення для області, оскільки саме ними 
здійснюються транспортні перевезення пасажирів, які 
прямують до населених пунктів безпосередньо Івано-
Франківської області, а також прямують у інші області 
України. Здійснюються транспортні перевезення 
товарів як великогабаритних, так і повсякденного 
вжитку для задоволення потреб споживачів; обмін та 
постачанням продукції, яка виробляється 
підприємствами Івано-Франківської області та іншими 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


113 
 

областями України. 
Вулиця Коновальця є важливою в`їзною артерією 
міста, на якій розташований міжнародний аеропорт. 
Окрім цього, вулиця Автоливмашівська входить до 
складу так званого Хриплинського промвузла, тобто 
має значне соціальне та економічне значення, а також 
має значний інвестиційний потенціал. 
Ремонт вулиці Курбаса покращить туристичну 
привабливість міста та області. 
Запропоновані вулиці носять стратегічний, 
економічний та соціальний потенціал області та 
створюватимуть привабливий інвестиційний клімат 
завдяки влаштуванню сучасного дорожнього покриття 
та створенню сучасної дорожньої інфраструктури. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

За підсумками впровадження проекту буде капітально 
відремонтовані та реконструйовані частину вулиць 
міста Івано-Франківська, які мають важливе 
стратегічне значення для карпатського регіону. А 
також, будуть розроблені новітні технології щодо 
утримання вулиць і доріг, особливо в зимовий період.                                                                                                  
-зменшення витрат на утримання доріг та проведення 
поточного ремонту вулиць; збільшення пропускної 
здатності доріг та збільшення пасажиро- та 
вантажоперевезень; збільшення кількості відвідувачів 
та гостей міста та розвиток туристичної галузі 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення мешканцям та гостям міста комфортних 
умов проживання та перебування у місті; покращення 
соціально-психологічного клімату та емоційного 
добробуду кожного жителя міста; безбар`єрний доступ 
маломобільних груп населення до об‘єктів 
інфраструктури. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Реконструкція вул. Автоливмашівської (від 
залізничного переїзду до вул. Юності) в м. Івано-
Франківськ.  
2. Капітальний ремонт вул. Івана Павла ІІ в м. Івано-
Франківськ. 
3. Реконструкція вулиці Є. Коновальця в м. Івано-
Франківську. 
4. Капітальний ремонт вул. Курбаса в м. Івано-
Франківську. 
5. Капітальний ремонт вул. Петрушевича в м. Івано-
Франківську. 
6. Влаштування геоінформаційної системи 
управління дорогами. 
7. Застосування сучасних засобів з безпеки 
дорожнього руху: влаштування острівців безпеки на 
пішохідних переходах, будівництво антикишень, 
нанесення "розумної" розмітки на дорогах з 
поліпшеними світлоповертальними властивостями та 
дорожніх знаків, влаштування піднятих пішохідних 
переходів, оновлення світлофорних об‘єктів. 
8. Проведення озеленення та  влаштування об‘єктів 
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благоустрою обабіч доріг.  
 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 98000 98000 101280 297280 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 24200 24600 25720 74520 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

3 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво моста через річку Бистриця 
Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. 
Хіміків - Надрічна /ПВР + роботи/ ( "ІІ черга – 
"Будівництво вулиці Хіміків на ділянці від ЗОШ №24 до 
річки Бистриця Солотвинська в м. Івано-Франківську 
/ПВР + роботи/") 
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення‖ 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Івано-Франківськ — місто обласного значення, 
адміністративний, економічний і культурний центр 
Прикарпатського краю. Територія Івано-Франківської 
міської ради — 83,73 кв. км (0,3 % території області). 
Чисельність населення — 260,6 тис. осіб. 
У підпорядкуванні Івано-Франківської міської ради 
(ОТГ)  перебуває 7 навколишніх сіл: Вовчинець, 
Угорники, Микитинці, Крихівці, Хриплин, Черніїв, 
Підлужжя. 
Мережа магістральних автомобільних доріг з‘єднує 
Івано-Франківськ із Львовом, Чернівцями, 
Тернополем, Ужгородом. Івано-Франківськ аеропорт, 
який розташований у південно-західній частині міста, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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здійснює зв‘язки з різними містами міста та 
зарубіжними країнами. Через місто проходить 
транспортне сполучення із курортами Карпат, 
зокрема з гірськолижним курортом України 
"Буковель".  
Наразі в обласному центрі  Прикарпаття, збудований 
в ще в 60-х роках минулого століття, єдиний міст, 
який з‘єднує найбільший мікрорайон міста "Пасічна", 
в якому проживає більше третини мешканців та 
розташована обласна клінічна лікарня. 
приладобудівне підприємство ВО "Карпати" та інші 
заклади, а також використовується як частина 
дороги національного значення Н-09 "Мукачево – 
Рахів –  Івано-Франківськ – Львів". Транзитний 
транспортний потік по мосту та вулиці Галицькій в 
даний час перевищує 10 тис. одиниць 
автотранспорту, в тому числі: 11- міських автобусних 
та 4 тролейбусних маршрути із щоденною кількістю 
автобусів - 79 шт., тролейбусів - 21 шт. 
З метою покращення технічних показників 
експлуатації доріг міста, підвищення безпеки руху, 
економічності і комфортності перевезень пасажирів 
та вантажів автомобільним транспортом,  
спрямування транзитних потоків транспорту в обхід 
центральної частини міста та забезпечення кращого 
сполучення між мікрорайоном "Пасічна" і 
центральною частиною міста, підвищення розвитку 
туризму Карпатського регіону необхідно збудувати 
вулицю Хіміків на ділянці від ЗОШ № 24 до річки 
Бистриця Солотвинська (частину об‘єкту: ― 
Будівництво моста через річку Бистриця 
Солотвинська та транспортної розв'язки в районі 
вул. Хіміків - Надрічна в м. Івано-Франківську ‖).  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- реалізація даного проекту допоможе покращити 
соціально-економічне становище на території Івано-
Франківської міської ради та вирішить одну з 
ключових його проблем; 
- будуть створені нові робочі місця, ПДФО 
працевлаштованих надходитиме в місцевий бюджет; 
- новозбудований міст деякий час не потребуватиме 
жодних ремонтних робіт. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Короткострокові результати: розвантаження 
існуючого мосту, покращення якості доріг в місті та  
сполучення спальних районів міста з центральною 
його частиною. 
Довгострокові результати:  
- будівництво вулиці Хіміків на ділянці від ЗОШ №24 
до річки Бистриця Солотвинська в сукупності із 
мостом через річку Бистриця Солотвинська та 
транспортною розв‘язкою на вул. Надрічна 
сприятиме реалізації державної політики в 
поліпшенні транспортної доступності в межах 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%C2%BB
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регіону; 
- збудована вулиця Хіміків на ділянці від ЗОШ № 24 
до річки Бистриця Солотвинська в сукупності із 
мостом через річку Бистриця Солотвинська та 
транспортною розв‘язкою на вул. Надрічна 
дозволить оптимізувати транспортні потоки на 
території Івано-Франківської міської ради; 
- будуть створені належні умови для покращення 
іміджу та туристичної привабливості міста та регіону. 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

В рамках проєкту планується здійснити наступні 
заходи: 
1. Проведення будівельно-монтажних робіт. 
2. Здача об‘єкту в експлуатацію. 
3. Підсумки проєкту. 
4. Висвітлення основних етапів та досягнутих 
результатів в ході виконання проекту на сайті міста 
Івано-Франківська (www.mvk.if.ua), в засобах масової 
інформації та постійний щорічний моніторинг оцінки 
громадою ефективності використання коштів, що 
висвітлюватимуть на сайті міста (www.mvk.if.ua). 
 
 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 30000 - - 30000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 9000 - - 90000 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Проект підпадає під дію Закону України "Про 
стратегічну екологічну оцінку". 

 

1. Номер технічного 
завдання 

4 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво моста через річку Бистриця 
Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. 
Хіміків - Надрічна /ПВР + роботи/ ( "ІІІ черга – 
"Будівництво моста через річку Бистриця 
Солотвинська  в районі вул. Хіміків – Надрічна в 
м.Івано-Франківську /ПВР + роботи/") 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

http://www.mvk.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Івано-Франківськ — місто обласного значення, 
адміністративний, економічний і культурний центр 
Прикарпатського краю. Територія Івано-Франківської 
міської ради — 83,73 кв. км (0,3 % території області). 
Чисельність населення — 260,6 тис. осіб. 
У підпорядкуванні Івано-Франківської міської ради 
(ОТГ)  перебуває 7 навколишніх сіл: Вовчинець, 
Угорники, Микитинці, Крихівці, Хриплин, Черніїв, 
Підлужжя. 
Мережа магістральних автомобільних доріг з‘єднує 
Івано-Франківськ із Львовом, Чернівцями, 
Тернополем, Ужгородом. Івано-Франківськ аеропорт, 
який розташований у південно-західній частині міста, 
здійснює зв‘язки з різними містами міста та 
зарубіжними країнами. Через місто проходить 
транспортне сполучення із курортами Карпат, 
зокрема з гірськолижним курортом України 
"Буковель".  
Наразі в обласному центрі  Прикарпаття, 
збудований в ще в 60-х роках минулого століття, 
єдиний міст, який з‘єднує найбільший мікрорайон 
міста "Пасічна", в якому проживає більше третини 
мешканців та розташована обласна клінічна лікарня. 
приладобудівне підприємство ВО "Карпати" та інші 
заклади, а також використовується як частина 
дороги національного значення Н-09 "Мукачево – 
Рахів –  Івано-Франківськ – Львів". Транзитний 
транспортний потік по мосту та вулиці Галицькій в 
даний час перевищує 10 тис. одиниць 
автотранспорту, в тому числі: 11- міських автобусних 
та 4 тролейбусних маршрути із щоденною кількістю 
автобусів - 79 шт., тролейбусів - 21 шт. 
З метою покращення технічних показників 
експлуатації доріг міста, підвищення безпеки руху, 
економічності і комфортності перевезень пасажирів 
та вантажів автомобільним транспортом,  
спрямування транзитних потоків транспорту в обхід 
центральної частини міста та забезпечення кращого 
сполучення між мікрорайоном "Пасічна" і 
центральною частиною міста, підвищення розвитку 
туризму Карпатського регіону необхідно збудувати 
міст через річку Бистриця Солотвинська (частину 
об‘єкту: ― Будівництво моста через річку Бистриця 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%C2%BB
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Солотвинська та транспортної розв'язки в районі 
вул. Хіміків - Надрічна в м. Івано-Франківську ‖).  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- реалізація даного проєкту допоможе покращити 
соціально-економічне становище на території Івано-
Франківської міської ради та вирішить одну з 
ключових його проблем; 
- будуть створені нові робочі місця, ПДФО 
працевлаштованих надходитиме в місцевий бюджет; 
- новозбудований міст деякий час не потребуватиме 
жодних ремонтних робіт. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- реалізація державної політики в галузі розвитку 
транспортної інфраструктури; 
- забезпечення розвитку туризму Карпатського 
регіону; 
- збільшення довіри та покращення взаємовідносин 
між місцевою владою та територіальною громадою 
міста завдяки вирішенню актуальної соціально-
економічної проблеми. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

В рамках проєкту планується здійснити наступні 
заходи: 
1. Проведення будівельно-монтажних робіт. 
2.Здача об‘єкту в експлуатацію. 
3. Підсумки проєкту. 
4. Висвітлення основних етапів та досягнутих 
результатів в ході виконання проекту на сайті міста 
Івано-Франківська (www.mvk.if.ua), в засобах масової 
інформації та постійний щорічний моніторинг оцінки 
громадою ефективності використання коштів, що 
висвітлюватимуть на сайті міста (www.mvk.if.ua). 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 50000 - - 50000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 100000 - - 100000 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Проект підпадає під дію Закону України "Про 
стратегічну екологічну оцінку". 

 

1. Номер технічного 
завдання 

5 

2. Назва технічного 
завдання 

Розвиток безпечної дорожньої інфраструктури міста 
Івано-Франківська 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

http://www.mvk.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.3. Безпека транспортної інфраструктури 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія  міста Івано-Франківської ОТГ та області. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Одним з найбільших місць концентрації ДТП є 
перехрестя магістральних, об‘їзних доріг. 
Спроектовані ще за старих радянських норм, в даний 
час кільця не відповідають сучасним вимогам безпеки 
дорожнього руху,  є ділянкою з високим ступенем 
аварійності та абсолютно не призначені для руху 
пішоходів, велосипедистів, а також не розраховані на 
існуючі транспортні навантаження, які суттєво зросли 
за кілька десятків років. 
До основних причин дорожньо-транспортних пригод 
належать перевищення швидкості, керування у стані 
алкогольного сп`яніння, відсутність програм 
технічного огляду транспортних засобів і пристроїв, 
що забезпечують безпеку. А також, відсутність 
пристроїв, знаків, "розумної" розмітки на дорогах, що 
забезпечують безпеку руху на дорогах. 
Адміністративні важелі впливу на забезпечення 
безпеки дорожнього руху, зокрема підвищення 
розмірів штрафів за порушення правил дорожнього 
руху, поступово втрачають свою ефективність.  
Як свідчить досвід країн Європейського Союзу, 
подальше зниження показників аварійності потребує 
здійснення комплексу заходів з підвищення безпеки 
дорожнього руху, в основі яких лежить принцип 
"нульової смертності", що полягає в досягненні 
нульової смертності на дорогах за рахунок  
перекладання відповідальності з учасників 
дорожнього руху на проектувальників доріг. Тобто, 
необхідно створювати безпечну дорожню 
інфраструктуру, яка б дозволяла унеможливлення 
аварійних ситуацій на дорогах. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зменшення витрат на утримання доріг та проведення 
поточного ремонту вулиць; збільшення пропускної 
здатності кілець та збільшення вантажо- та 
пасажироперевезення; збільшення кількості 
відвідувачів і гостей та розвиток туристичної галузі. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Реалізація проекту сприятиме зменшенню аварійності 
на проблемних ділянках, переплануванню дорожнього 
простору та забезпеченню безпеки усіх учасників, в 
тому числі громадського транспорту, велосипедистів 
та пішоходів. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Організація дорожнього руху на кільцевій розв'язці Г. 
Мазепи - Довженка - Крихівецька - Набережної ім. 



120 
 

В. Стефаника в м. Івано-Франківськ;  
- реконструкція перехрестя по вул. Довга-Берегова-
Північний Бульвар з влаштуванням кільцевого руху в 
м. Івано-Франківськ;  
 - реконструкція перехрестя Галицької, 
Горбачевського та Калуського шосе в м. Івано-
Франківську; 
- реконструкція перехрестя вул. Гетьмана Мазепи – 
Романа Гурика в м. Івано-Франківську; 
- застосування сучасних засобів з безпеки дорожнього 
руху: влаштування пішохідних переходів з острівцями 
безпеки, нанесення "розумної" розмітки з 
поліпшеними світлоповертальними властивостями та 
дорожніх знаків, створення піднятих пішохідних 
переходів, будівництво мережі велодоріжок навколо 
транспортних розв'язок для поєднання уже існуючих 
веломаршрутів на прилягаючих вулицях, 
влаштування пішохідно-велосипедних світлофорів 
для безпечного перетину перехрестя, а також монтаж  
енергозберігаючого освітлення. 
- озеленення та влаштування об‘єктів благоустрою на 
транспортних розв`язках. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 10500 10100 11100 31700 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 2200 2500 2800 7500 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

6 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво моста через річку Бистриця 
Солотвинська та транспортної розв'язки в районі 
вул.Хіміків - Надрічна /ПВР + роботи/ ( "І черга – 
"Будівництво транспортної розв‘язки по вул. Надрічна 
в м. Івано-Франківську /ПВР + роботи/") 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Івано-Франківськ — місто обласного значення, 
адміністративний, економічний і культурний центр 
Прикарпатського краю. Територія Івано-Франківської 
міської ради — 83,73 кв. км (0,3 % території області). 
Чисельність населення — 260,6 тис. осіб. 
У підпорядкуванні Івано-Франківської міської ради 
(ОТГ)  перебуває 7 навколишніх сіл: Вовчинець, 
Угорники, Микитинці, Крихівці, Хриплин, Черніїв, 
Підлужжя. 
Мережа магістральних автомобільних доріг з‘єднує 
Івано-Франківськ із Львовом, Чернівцями, 
Тернополем, Ужгородом. Івано-Франківськ аеропорт, 
який розташований у південно-західній частині міста, 
здійснює зв‘язки з різними містами міста та 
зарубіжними країнами. Через місто проходить 
транспортне сполучення із курортами Карпат, 
зокрема з гірськолижним курортом України 
"Буковель".  
Наразі в обласному центрі  Прикарпаття, 
збудований в ще в 60-х роках минулого століття, 
єдиний міст, який з‘єднує найбільший мікрорайон 
міста "Пасічна", в якому проживає більше третини 
мешканців та розташована обласна клінічна лікарня. 
приладобудівне підприємство ВО "Карпати" та інші 
заклади, а також використовується як частина 
дороги національного значення Н-09 "Мукачево – 
Рахів –  Івано-Франківськ – Львів". Транзитний 
транспортний потік по мосту та вулиці Галицькій в 
даний час перевищує 10 тис. одиниць 
автотранспорту. 
З метою покращення технічних показників 
експлуатації доріг міста, підвищення безпеки руху, 
економічності і комфортності перевезень пасажирів 
та вантажів автомобільним транспортом,  
спрямування транзитних потоків транспорту в обхід 
центральної частини міста та забезпечення кращого 
сполучення між мікрорайоном "Пасічна" і 
центральною частиною міста, підвищення розвитку 
туризму Карпатського регіону необхідно збудувати 
транспортну розв‘язку по вул. Надрічній (частину 
об‘єкту: ― Будівництво моста через річку Бистриця 
Солотвинська та транспортної розв'язки в районі 
вул. Хіміків - Надрічна в  м. Івано-Франківську ‖.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- реалізація даного проекту допоможе покращити 
соціально-економічне становище на території Івано-
Франківської міської ради та вирішить одну з 
ключових його проблем; 
- будуть створені нові робочі місця, ПДФО  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%C2%BB
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працевлаштованих надходитиме в місцевий бюджет; 
 - новозбудована розв‘язка деякий час не    
потребуватиме жодних ремонтних робіт. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- реалізація державної політики в галузі розвитку 
транспортної інфраструктури; 
 - забезпечення розвитку туризму  Карпатського 
регіону; 
 - збільшення довіри та покращення взаємовідносин 
між місцевою владою та територіальною громадою 
міста завдяки вирішенню актуальної соціально-
економічної проблеми;                                                             
- зменшення викидів в атмосферу та зменшення 
загазованості в місті, внаслідок оптимізації 
транспортних потоків та зменшення заторів. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

В рамках проєкту планується здійснити наступні 
заходи: 
1. Проведення будівельно-монтажних робіт. 
2.Здача об‘єкту в експлуатацію. 
3. Підсумки проєкту. 
4. Висвітлення основних етапів та досягнутих 
результатів в ході виконання проекту на сайті міста 
Івано-Франківська (www.mvk.if.ua), в засобах масової 
інформації та постійний щорічний моніторинг оцінки 
громадою ефективності використання коштів, що 
висвітлюватимуть на сайті міста (www.mvk.if.ua).  

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 120000 100000 - 220000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 80000 40500 - 120500 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

Проект підпадає під дію Закону України "Про 
стратегічну екологічну оцінку". 

 

1. Номер технічного 
завдання 

7 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт мосту на км 254+302 автомобільної дороги 
загального користування державного значення Н-09 
Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - 
Рогатин - Бібрка - Львів 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

- 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

http://www.mvk.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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відповідає технічне 
завдання 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На балансі Служби автомобільних доріг в Івано-
Франківській області на дорогах загального 
користування державного значення знаходиться 363 
мости загальною довжиною 10517,74 м.п., з них 355 
мостів залізобетонних та 8 мостів металевих. 
60% мостів на автомобільних дорогах державного 
значення області побудовані до 70-тих років минулого 
століття із залізобетонними прогоновими будовами 
(92%), із них 77 % - із збірного залізобетону. На жаль, 
як показала практика, це найбільш уразливі 
конструкції прогонових будов, Їх довговічність не 
перевищує 40 років в умовах коли відсутній догляд та 
поточні ремонти і 70 років – при належній 
експлуатації.  
Ремонт мосту на км 254+302 автомобільної дороги 
державного значення Н-09 Мукачеве – Львів є одним з 
першочергових завдань. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення задовільного технічного стану мосту 
Зменшення витрат від ДТП, створення нових робочих 
місць, зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 91 пог. м. мосту 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 46000 - - 46000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

8 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт мосту на км 82+881 автомобільної дороги 
загального користування державного значення Н-10 
Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига 
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3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На балансі Служби автомобільних доріг в Івано-
Франківській області на дорогах загального 
користування державного значення знаходиться 363 
мости загальною довжиною 10517,74 м.п., з них 355 
мостів залізобетонних та 8 мостів металевих. 
60% мостів на автомобільних дорогах державного 
значення області побудовані до 70-тих років минулого 
століття із залізобетонними прогоновими будовами 
(92%), із них 77 % - із збірного залізобетону. На жаль, 
як показала практика, це найбільш уразливі конструкції 
прогонових будов, Їх довговічність не перевищує 40 
років в умовах коли відсутній догляд та поточні 
ремонти і 70 років – при належній експлуатації.  
Ремонт мосту на км 82+881 автомобільної дороги 
державного значення Н-10 Стрий – Мамалига є одним 
з першочергових завдань. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення задовільного технічного стану мосту 
Зменшення витрат від ДТП, створення нових робочих 
місць, зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 45 пог. м. мосту 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 88000 - - 88800 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 
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11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

9 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт мосту на км 12+506 автомобільної дороги 
загального користування державного значення Т-09-05 
Делятин - Раківчик 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На балансі Служби автомобільних доріг в Івано-
Франківській області на дорогах загального 
користування державного значення знаходиться 363 
мости загальною довжиною 10517,74 м.п., з них 355 
мостів залізобетонних та 8 мостів металевих. 
60% мостів на автомобільних дорогах державного 
значення області побудовані до 70-тих років минулого 
століття із залізобетонними прогоновими будовами 
(92%), із них 77 % - із збірного залізобетону. На жаль, 
як показала практика, це найбільш уразливі конструкції 
прогонових будов, Їх довговічність не перевищує 40 
років в умовах коли відсутній догляд та поточні 
ремонти і 70 років – при належній експлуатації.  
Ремонт мосту на км 12+506 автомобільної дороги 
державного значення Т-09-05 Делятин - Раківчикє 
одним з першочергових завдань. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення задовільного технічного стану мосту 
Зменшення витрат від ДТП, створення нових робочих 
місць, зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 
 

Ремонт 38 пог. м. мосту 
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 6600 - - 6600 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

10 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт мосту на км 0+178 автомобільної дороги 
загального користування державного значення Р-24 
Татарів - Кам'янець-Подільський 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На балансі Служби автомобільних доріг в Івано-
Франківській області на дорогах загального 
користування державного значення знаходиться 363 
мости загальною довжиною 10517,74 м.п., з них 355 
мостів залізобетонних та 8 мостів металевих. 
60% мостів на автомобільних дорогах державного 
значення області побудовані до 70-тих років минулого 
століття із залізобетонними прогоновими будовами 
(92%), із них 77 % - із збірного залізобетону. На жаль, 
як показала практика, це найбільш уразливі конструкції 
прогонових будов, Їх довговічність не перевищує 40 
років в умовах коли відсутній догляд та поточні 
ремонти і 70 років – при належній експлуатації.  
Ремонт мосту на км 0+178 автомобільної дороги 
державного значення Р-24 Татарів – Кам‘янець-
Подільський є одним з першочергових завдань. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


127 
 

технічного завдання експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення задовільного технічного стану мосту 
Зменшення витрат від ДТП, створення нових робочих 
місць, зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 55 пог. м. мосту 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 20 500 - - 20 500 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

11 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт мосту на км 94+415 автомобільної дороги 
загального користування державного значення Р-24 
Татарів - Кам'янець-Подільський 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

- 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На балансі Служби автомобільних доріг в Івано-
Франківській області на дорогах загального 
користування державного значення знаходиться 363 
мости загальною довжиною 10517,74 м.п., з них 355 
мостів залізобетонних та 8 мостів металевих. 
60% мостів на автомобільних дорогах державного 
значення області побудовані до 70-тих років минулого 
століття із залізобетонними прогоновими будовами 
(92%), із них 77 % - із збірного залізобетону. На жаль, 
як показала практика, це найбільш уразливі 
конструкції прогонових будов, Їх довговічність не 
перевищує 40 років в умовах коли відсутній догляд та 
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поточні ремонти і 70 років – при належній 
експлуатації.  
Ремонт мосту на км 94+415 автомобільної дороги 
державного значення Р-24 Татарів – Кам‘янець-
Подільський є одним з першочергових завдань. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення задовільного технічного стану мосту 
Зменшення витрат від ДТП, створення нових робочих 
місць, зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Ремонт 69 пог. м. мосту 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 20000 - 20 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

12 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт мосту на км 16+391 автомобільної дороги 
загального користування державного значення Р-24 
Татарів - Кам'янець-Подільський 
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На балансі Служби автомобільних доріг в Івано-
Франківській області на дорогах загального 
користування державного значення знаходиться 363 
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мости загальною довжиною 10517,74 м.п., з них 355 
мостів залізобетонних та 8 мостів металевих. 
Ремонт мосту на км 16+391 автомобільної дороги 
державного значення Р-24 Татарів – Кам‘янець-
Подільський є одним з першочергових завдань. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення задовільного технічного стану мосту 
Зменшення витрат від ДТП, створення нових робочих 
місць, зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Ремонт 18,5 пог. м. мосту 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 19 300 - 19 300 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

13 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт мосту на км 30+478 автомобільної дороги 
загального користування державного значення Р-24 
Татарів - Кам'янець-Подільський 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На балансі Служби автомобільних доріг в Івано-
Франківській області на дорогах загального 
користування державного значення знаходиться 363 
мости загальною довжиною 10517,74 м.п., з них 355 
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мостів залізобетонних та 8 мостів металевих. 
60% мостів на автомобільних дорогах державного 
значення області побудовані до 70-тих років минулого 
століття із залізобетонними прогоновими будовами 
(92%), із них 77 % - із збірного залізобетону..  
Ремонт мосту на км 30+478 автомобільної дороги 
державного значення Р-24 Татарів – Кам‘янець-
Подільський є одним з першочергових завдань. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 
 

Забезпечення задовільного технічного стану мосту 
Зменшення витрат від ДТП, створення нових робочих 
місць, зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Ремонт 85 пог. м. мосту 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 10500 - 10500 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

14 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт мосту на км 50+359 автомобільної дороги 
загального користування державного значення Р-24 
Татарів - Кам'янець-Подільський 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На балансі Служби автомобільних доріг в Івано-
Франківській області на дорогах загального 
користування державного значення знаходиться 363 
мости загальною довжиною 10517,74 м.п., з них 355 
мостів залізобетонних та 8 мостів металевих. 
Ремонт мосту на км 50+359 автомобільної дороги 
державного значення Р-24 Татарів – Кам‘янець-
Подільський є одним з першочергових завдань. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення задовільного технічного стану мосту 
Зменшення витрат від ДТП, створення нових робочих 
місць, зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Ремонт 127 пог. м. мосту 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 35000 - 35000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація  щодо 
технічного завдання  

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

15 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво мосту на км 28+750 автомобільної 
дороги загального користування державного 
значення Т-09-09 Снятин - Косів - Старі Кути 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На балансі Служби автомобільних доріг в Івано-
Франківській області на дорогах загального 
користування державного значення знаходиться 363 
мости загальною довжиною 10517,74 м.п., з них 355 
мостів залізобетонних та 8 мостів металевих. 
60% мостів на автомобільних дорогах державного 
значення області побудовані до 70-тих років минулого 
століття із залізобетонними прогоновими будовами 
(92%), із них 77 % - із збірного залізобетону. Ремонт 
мосту на км 28+750 автомобільної дороги державного 
значення Т-09-09 Снятин – Косів – Старі Кути є одним 
з першочергових завдань. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення задовільного технічного стану мосту 
Зменшення витрат від ДТП, створення нових робочих 
місць, зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 108 пог. м. мосту 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 52000 - - 52000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

16 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція та капітальний ремонт автомобільної 
дороги загального користування державного значення 
М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам‘янка 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 
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5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

       Автомобільна дорога загального користування 
державного значення (міжнародна) М-12 Стрий-
Тернопіль-Кіровоград-Знам‘янка займає важливе 
значення в транспортній системі України, проходить 
по території України і зв‘язує між собою по 
найкоротшій відстані західний коридор (Львівська, 
Тернопільська область) і  центральні райони 
України.   Метою Проекту є збереження існуючої 
автомобільної дороги та забезпечення задовільних 
умов руху автомобільного транспорту та безпеки 
дорожнього руху. Завданням проекту передбачено 
відновлення автомобільної дороги державного 
значення М-12 Стрий – Знам‘янка 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зменшення витрат від ДТП, створення нових робочих 
місць, зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 
 

Реконструкція 16,6 км, капітальний ремонт 14,5 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 230097 553000 - 783097 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

17 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Н-18 Івано-
Франківськ - Бучач - Тернопіль на ділянці км 0+000 - 
км 33+811 
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


134 
 

якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога загального користування 
державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Бучач 
– Тернопіль збудована у 1860 – 1880 роках - білого 
шосе. У 1956 – 1962 роках на всій протяжності 
проведено капітальний ремонт із заміною на чорне 
покриття.  
Дорога має дуже горбисту траєкторію з численними 
населеними пунктами і різкими поворотами, 
транспортно-експлуатаційний стан автомобільної 
дороги та її пропускна спроможність не відповідають 
існуючій інтенсивності руху транспорту.    Дане 
транспортне сполучення є надзвичайно важливим. 
Якісна дорога є пріоритетним завданням, оскільки 
збільшить транспортний потенціал Тернопільської, 
Івано-Франківської та інших областей. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зменшення витрат від ДТП, створення нових робочих 
місць, зменшення забруднення навколишнього 
природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Капітальний ремонт 33,8 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 507000 - - 507000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 
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1. Номер технічного 
завдання 

18 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Н-10 Стрий - 
Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога Н-10 Стрий – Мамалига – 
дорога національного значення, протяжністю 286,2 км, 
яка проходить територією Львівської, Івано-
Франківської, Чернівецької областей, і закінчується на 
пропускному пункті Мамалига на кордоні з 
Республікою Молдова, де переходить у молдовську 
автомобільну дорогу М14. Зазначена автомобільна 
дорога забезпечує вихід з Івано-Франківської області 
до міжнародного транспортного коридору № 5 (Трієст 
– Любляна – Будапешт – Братислава – Чоп – Стрий – 
Львів). В Івано-Франківській області дорога проходить 
територією 6 районів: Долинського, Рожнятівського, 
Калуського, Тисменицького, Коломийського, 
Снятинського.  
Транспортна інфраструктура належить до стратегічно 
важливих елементів регіонального розвитку, що 
включає забезпечення розширеного доступу до 
суспільних послуг населення віддалених регіонів, 
реалізацію туристичного потенціалу країни, а також 
зміцнення виробничих зв‘язків між адміністративно-
територіальними одиницями. Таким чином, її стан, і 
дорожнього господарства зокрема, впливає на 
ефективність роботи виробничого сектору, розвиток 
туристичної галузі та соціальної сфери. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 
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9. Основні заходи 
технічного завдання 

Капітальний ремонт 40 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 850000 - 200000 1 050 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

19 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Н-09 Мукачеве - 
Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - 
Бібрка - Львів 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога Н-09 Мукачеве – Рахів – 
Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – 
Львів є стратегічно важливою ланкою для інтеграції 
економічного потенціалу України з економіками 
Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови, 
Болгарії, розвитку туристично-рекреаційної галузі 
області. Ремонт дороги суттєво покращує 
транспортне сполучення між Івано-Франківською і 
Львівською областями з виходом на міжнародний 
транспортний коридор №5 (Трієст – Любляна – 
Будапешт – Братислава – Чоп – Стрий – Львів). 
Автомобільна дорога проходить через 5 районів 
області: Надвірнянський, Богородчанський, 
Тисменицький, Галицький, Рогатинський. 
Ця дорога – не єдина найкоротша дорога, яка з‘єднує 
всі обласні центри України з туристичним комплексом 
―Буковель‖ і сприяє розвитку туристичної 
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інфраструктури Прикарпаття та України. 
Транспортна інфраструктура належить до стратегічно 
важливих елементів регіонального розвитку, що 
включає забезпечення розширеного доступу до 
суспільних послуг населення віддалених регіонів, 
реалізацію туристичного потенціалу країни, а також 
зміцнення виробничих зв‘язків між адміністративно-
територіальними одиницями. Таким чином, її стан, і 
дорожнього господарства зокрема, впливає на 
ефективність роботи виробничого сектору, розвиток 
туристичної галузі та соціальної сфери. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 52 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 360000 410000 - 770000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

20 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Р-20 Снятин - 
Тязів 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Івано-Франківська область 
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технічним завданням 
матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В незадовільному експлуатаційному стані перебуває 
більшість доріг державного та місцевого значення в 
області через багаторічне недофінансування на 
проведення поточних ремонтних робіт та відсутності 
капітальних видатків. Практично половина доріг 
уражена ямковістю, а окремі ділянки є аварійно 
небезпечними. Обсяг фінансування з державного і 
місцевого бюджетів упродовж останніх років не 
забезпечує нормативних термінів проведення 
ремонтних робіт на автомобільних дорогах. 
Автомобільна дорога загального користування 
державного значення Снятин – Тязів займає важливе 
значення у транспортній системі України. Проходить 
по території Снятинського, Городенківського, 
Тлумацького та Тисменицького районів Івано-
Франківської області. Забезпечує сполучення з 
дорогами державного значення Н-09 Мукачеве – 
Львів, Н-10 Стрий – Мамалига, Н-18 Івано-Франківськ 
– Тернопіль та Р-24 Татарів – Кам‘янець-Подільський 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 101 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 600000 815000 172000 1 587 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

21 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Р-24 Татарів - 
Косів - Коломия - Борщів - Кам'янець-Подільський 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
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регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога Р-24 Татарів – Косів – Коломия 
– Борщів – Кам'янець-Подільський – має стратегічне 
значення в розвитку туристичної інфраструктури  
Прикарпаття, з'єднує туристичні центри 
Тернопільщини з зонами відпочинку та дозвілля в 
Карпатах.  Вона примикає до автомобільної дороги Н-
09 Мукачеве – Львів в центральній частині Карпат.  
Проходить у підніжжі гори Говерла, через гуцульську 
столицю смт. Верховина, через  перлину гуцульського 
краю м. Косів та через "писанкову" Коломийщину. 
Дорога з'єднує територію Яремчанської міської ради, 
Верховинський, Косівський, Коломийський і 
Городенківський та прямує Тернопільською областю. 
Розвиток інфраструктури району сприятиме 
залученню інвестицій у пріоритетні види економічної 
діяльності для підвищення рівня економічного 
розвитку, створення нових робочих місць, ліквідації 
диспропорцій у рівні життя населення гірських районів 
та населення рівнинних територій, втрати 
етнокультурної спадщини місцевого населення, для 
розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків, збільшення 
обсягів високоякісних товарів та послуг, створення 
сучасної виробничої, соціальної, ринкової 
інфраструктури, ефективного використання 
природних ресурсів гір. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 75 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 
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- державний бюджет: 400000 722000 - 1 122 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

22 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Р-38 Богородчани 
- Гута 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога Р-38 Богородчани - Гута – має 
стратегічне значення в розвитку туристичної 
інфраструктури  Прикарпаття. Розвиток 
інфраструктури району сприятиме залученню 
інвестицій у пріоритетні види економічної діяльності 
для підвищення рівня економічного розвитку, 
створення нових робочих місць, ліквідації 
диспропорцій у рівні життя населення гірських районів 
та населення рівнинних територій, втрати 
етнокультурної спадщини місцевого населення, для 
розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків, збільшення 
обсягів високоякісних товарів та послуг, створення 
сучасної виробничої, соціальної, ринкової 
інфраструктури, ефективного використання 
природних ресурсів гір. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
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технічного завдання забруднення навколишнього природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 38 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - 563000 563 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

23 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Р-62 Криворівня - 
Усть - Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - 
Чернівці 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога Р-62 Криворівня – Чернівці  – 
має стратегічне значення в розвитку туристичної 
інфраструктури  Прикарпаття, Розвиток 
інфраструктури району сприятиме залученню 
інвестицій у пріоритетні види економічної діяльності 
для підвищення рівня економічного розвитку, 
створення нових робочих місць, ліквідації 
диспропорцій у рівні життя населення гірських районів 
та населення рівнинних територій, втрати 
етнокультурної спадщини місцевого населення, для 
розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків, збільшення 
обсягів високоякісних товарів та послуг, створення 
сучасної виробничої, соціальної, ринкової 
інфраструктури, ефективного використання 
природних ресурсів гір. 
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7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 17 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 122000 - - 122 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

24 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т-09-03 Галич - 
Підгайці - Сатанів 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Дорожнє господарство є одним з елементів 
транспортної інфраструктури, що забезпечує 
конституційні гарантії громадян на свободу 
пересування і забезпечує вільне переміщення товарів 
і послуг. Однак вже досить тривалий час дорожнє 
господарство перебуває у кризовому стані: низький 
технічний рівень мережі автомобільних доріг, спад 
обсягів дорожніх робіт, застаріла матеріально-
технічна база, незадовільне фінансування, низька 
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інвестиційна привабливість. Недостатній розвиток 
дорожнього господарства стає перепоною 
ефективному функціонуванню та росту багатьох 
галузей економіки, що в свою чергу позначається на 
економічних темпах розвитку як області, так країни в 
цілому. Таким чином, стійкий розвиток і ефективне 
функціонування дорожнього господарства є 
необхідною умовою стабілізації, підйому й структурної 
перебудови економіки, забезпечення цілісності та 
національної безпеки, поліпшення рівня життя 
населення. 
В незадовільному експлуатаційному стані перебуває 
більшість доріг державного та місцевого значення в 
області через багаторічне недофінансування на 
проведення поточних ремонтних робіт та відсутності 
капітальних видатків. Практично половина доріг 
уражена ямковістю, а окремі ділянки є аварійно 
небезпечними.  
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 12,7 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 160000 - 160 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

25 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т-09-05 Делятин – 
Раківчик 
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
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якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Дорожнє господарство є одним з елементів 
транспортної інфраструктури, що забезпечує 
конституційні гарантії громадян на свободу 
пересування і забезпечує вільне переміщення товарів 
і послуг. Однак вже досить тривалий час дорожнє 
господарство перебуває у кризовому стані: низький 
технічний рівень мережі автомобільних доріг, спад 
обсягів дорожніх робіт, застаріла матеріально-
технічна база, незадовільне фінансування, низька 
інвестиційна привабливість. Недостатній розвиток 
дорожнього господарства стає перепоною 
ефективному функціонуванню та росту багатьох 
галузей економіки, що в свою чергу позначається на 
економічних темпах розвитку як області, так країни в 
цілому. Таким чином, стійкий розвиток і ефективне 
функціонування дорожнього господарства є 
необхідною умовою стабілізації, підйому й структурної 
перебудови економіки, забезпечення цілісності та 
національної безпеки, поліпшення рівня життя 
населення. В незадовільному експлуатаційному стані 
перебуває більшість доріг державного та місцевого 
значення в області через багаторічне 
недофінансування на проведення поточних 
ремонтних робіт та відсутності капітальних видатків. 
Практично половина доріг уражена ямковістю, а 
окремі ділянки є аварійно небезпечними. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 20 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 
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- державний бюджет: 164000 - - 164 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

26 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т-09-06 Івано-
Франківськ - Надвірна 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Дорожнє господарство є одним з елементів 
транспортної інфраструктури, що забезпечує 
конституційні гарантії громадян на свободу 
пересування і забезпечує вільне переміщення товарів 
і послуг. Однак вже досить тривалий час дорожнє 
господарство перебуває у кризовому стані: низький 
технічний рівень мережі автомобільних доріг, спад 
обсягів дорожніх робіт, застаріла матеріально-
технічна база, незадовільне фінансування, низька 
інвестиційна привабливість. Недостатній розвиток 
дорожнього господарства стає перепоною 
ефективному функціонуванню та росту багатьох 
галузей економіки, що в свою чергу позначається на 
економічних темпах розвитку як області, так країни в 
цілому. Таким чином, стійкий розвиток і ефективне 
функціонування дорожнього господарства є 
необхідною умовою стабілізації, підйому й структурної 
перебудови економіки, забезпечення цілісності та 
національної безпеки, поліпшення рівня життя 
населення.В незадовільному експлуатаційному стані 
перебуває більшість доріг державного та місцевого 
значення в області через багаторічне 
недофінансування на проведення поточних 
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ремонтних робіт та відсутності капітальних видатків. 
Практично половина доріг уражена ямковістю, а 
окремі ділянки є аварійно небезпечними. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 23 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 250000 - - 250 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

27 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т-09-09 Снятин - 
Косів - Старі Кути 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

- 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Дорожнє господарство є одним з елементів 
транспортної інфраструктури, що забезпечує 
конституційні гарантії громадян на свободу 
пересування і забезпечує вільне переміщення товарів 
і послуг. Однак вже досить тривалий час дорожнє 
господарство перебуває у кризовому стані: низький 
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технічний рівень мережі автомобільних доріг, спад 
обсягів дорожніх робіт, застаріла матеріально-
технічна база, незадовільне фінансування, низька 
інвестиційна привабливість. Недостатній розвиток 
дорожнього господарства стає перепоною 
ефективному функціонуванню та росту багатьох 
галузей економіки, що в свою чергу позначається на 
економічних темпах розвитку як області, так країни в 
цілому. Таким чином, стійкий розвиток і ефективне 
функціонування дорожнього господарства є 
необхідною умовою стабілізації, підйому й структурної 
перебудови економіки, забезпечення цілісності та 
національної безпеки, поліпшення рівня життя 
населення.В незадовільному експлуатаційному стані 
перебуває більшість доріг державного та місцевого 
значення в області через багаторічне 
недофінансування на проведення поточних 
ремонтних робіт та відсутності капітальних видатків. 
Практично половина доріг уражена ямковістю, а 
окремі ділянки є аварійно небезпечними. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 46 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 60000 440000 - 500 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

28 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т-09-10 Бурштин - 
Калуш 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
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регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Дорожнє господарство є одним з елементів 
транспортної інфраструктури, що забезпечує 
конституційні гарантії громадян на свободу 
пересування і забезпечує вільне переміщення товарів 
і послуг. Однак вже досить тривалий час дорожнє 
господарство перебуває у кризовому стані: низький 
технічний рівень мережі автомобільних доріг, спад 
обсягів дорожніх робіт, застаріла матеріально-
технічна база, незадовільне фінансування, низька 
інвестиційна привабливість. Недостатній розвиток 
дорожнього господарства стає перепоною 
ефективному функціонуванню та росту багатьох 
галузей економіки, що в свою чергу позначається на 
економічних темпах розвитку як області, так країни в 
цілому. Таким чином, стійкий розвиток і ефективне 
функціонування дорожнього господарства є 
необхідною умовою стабілізації, підйому й структурної 
перебудови економіки, забезпечення цілісності та 
національної безпеки, поліпшення рівня життя 
населення. В незадовільному експлуатаційному стані 
перебуває більшість доріг державного та місцевого 
значення в області через багаторічне 
недофінансування на проведення поточних 
ремонтних робіт та відсутності капітальних видатків. 
Практично половина доріг уражена ямковістю, а 
окремі ділянки є аварійно небезпечними. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 
 

Ремонт 33 км 
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 400000 - - 400 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

29 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т-14-17 Куровичі - 
Рогатин 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Дорожнє господарство є одним з елементів 
транспортної інфраструктури, що забезпечує 
конституційні гарантії громадян на свободу 
пересування і забезпечує вільне переміщення товарів 
і послуг. Однак вже досить тривалий час дорожнє 
господарство перебуває у кризовому стані: низький 
технічний рівень мережі автомобільних доріг, спад 
обсягів дорожніх робіт, застаріла матеріально-
технічна база, незадовільне фінансування, низька 
інвестиційна привабливість. Недостатній розвиток 
дорожнього господарства стає перепоною 
ефективному функціонуванню та росту багатьох 
галузей економіки, що в свою чергу позначається на 
економічних темпах розвитку як області, так країни в 
цілому. Таким чином, стійкий розвиток і ефективне 
функціонування дорожнього господарства є 
необхідною умовою стабілізації, підйому й структурної 
перебудови економіки, забезпечення цілісності та 
національної безпеки, поліпшення рівня життя 
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населення.В незадовільному експлуатаційному стані 
перебуває більшість доріг державного та місцевого 
значення в області через багаторічне 
недофінансування на проведення поточних 
ремонтних робіт та відсутності капітальних видатків. 
Практично половина доріг уражена ямковістю, а 
окремі ділянки є аварійно небезпечними. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 13 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 100000 80000 - 180 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

30 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т-14-19 Миколаїв 
- Жидачів - Калуш 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Івано-Франківська область 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Дорожнє господарство є одним з елементів 
транспортної інфраструктури, що забезпечує 
конституційні гарантії громадян на свободу 
пересування і забезпечує вільне переміщення товарів 
і послуг. Однак вже досить тривалий час дорожнє 
господарство перебуває у кризовому стані: низький 
технічний рівень мережі автомобільних доріг, спад 
обсягів дорожніх робіт, застаріла матеріально-
технічна база, незадовільне фінансування, низька 
інвестиційна привабливість. Недостатній розвиток 
дорожнього господарства стає перепоною 
ефективному функціонуванню та росту багатьох 
галузей економіки, що в свою чергу позначається на 
економічних темпах розвитку як області, так країни в 
цілому. Таким чином, стійкий розвиток і ефективне 
функціонування дорожнього господарства є 
необхідною умовою стабілізації, підйому й структурної 
перебудови економіки, забезпечення цілісності та 
національної безпеки, поліпшення рівня життя 
населення.В незадовільному експлуатаційному стані 
перебуває більшість доріг державного та місцевого 
значення в області через багаторічне 
недофінансування на проведення поточних 
ремонтних робіт та відсутності капітальних видатків. 
Практично половина доріг уражена ямковістю, а 
окремі ділянки є аварійно небезпечними. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Економія матеріалів на експлуатаційне утримання, 
економія  від  витрати  на  ресурси  
(електроенергія, газ, вода, тощо), економія витрат на 
експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після 
завершення реалізації проекту 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Приведення автомобільної дороги до задовільного 
технічного стану, зменшення витрат від ДТП, 
створення нових робочих місць, зменшення 
забруднення навколишнього природного середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт 15 км 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - 185000 185 000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 
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1. Номер технічного 
завдання 

31 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт доріг комунального значення 
міста Яремче 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м.Яремче 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Пошкодження доріг, а також дорожнього покриття 
обумовлено навантаженням від транспорту та впливу 
природно-кліматичних факторів. Капітальний ремонт 
доріг передбачає проведення комплексу робіт, при 
якому проводиться повне відновлення та підвищення 
працездатності дорожнього покриття, земляного 
покриття та дорожніх споруд, відбувається зміна 
зношених конструкцій і деталей або заміна їх на більш 
міцні та довговічне. Капітальний ремонт доріг 
передбачає оновлення зношеного дорожнього 
покриття на сучасні матеріали, що підвищують рівень 
експлуатації дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Відремонтовано 17 км. доріг комунального значення. 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення технічного стану дорожнього покриття;  
сприяння більш комфортного та безпечного руху на 
дорогах. 

 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Розробка проектно-кошторисної документації на 
будівельні робіт. 
2. Проведення тендеру, вибір підрядної організації та 
укладання договорів. 
3. Капітальний ремонт дорожнього покриття 
4. Прийняття об‘єкта в експлуатацію. 
5. Підготовка звіту про реалізацію проекту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 
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 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 15000,00 15000,00 16000,00 46000,00 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

32 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О091501 Болехів-Козаківка км 
0+000-км 19+000 Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м. Болехів, с. Тисів, с. Бубнище, с. Поляниця,  
с. Буковець, с. Козаківка, с. Сукіль 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога Болехів-Козаківка є дорогою 
загального користування місцевого обласного 
значення, довжина якої складає 19 км. Дана дорога 
з‘єднує місто обласного значення Болехів Івано-
Франківської області з 6 селами Болехівської міської 
ради (Сукіль, Козаківка, Буковець, Поляниця, 
Бубнище, Тисів), які є гірськими населеними пунктами. 
Автомобільна дорога забезпечує сполучення цих 
населених пунктів з об‘єктами інфраструктури міста 
(КНП «Центр первинної медичної допомоги», КНП 
«Болехівська центральна міська лікарня», міський суд, 
Прикарпатський лісогосподарський коледж, 
управління праці та соціального захисту населення, 
дитяча школа мистецтв, міський центр зайнятості). В 
сільських населених пунктах знаходяться заклади 
охорони здоров‘я, культури, освіти, зокрема 
загальноосвітні школи, до яких здійснюється 
підвезення дітей та вчителів шкільним автобусом. 
Дана дорога веде до комплексної пам‘ятки природи 
загальнодержавного значення «Скелі Довбуша» в селі 
Бубнище, Поляницького  регіонального ландшафтного 
парку які користуються популярністю у туристів. 
Щорічно цією дорогою на екскурсії проїжджає близько 
23 тисяч туристів. На автомобільній дорозі Болехів-
Козаківка з асфальтним покриттям за останні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


154 
 

десятиріччя тільки у 2016 році було проведено 
капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки 
дороги Болехів-Тисів (близько 2,5 км) за рахунок 
субвенції з державного бюджету, освоєно 997,6 
тис.грн. На сьогоднішній день полотно дороги є в 
надзвичайно незадовільному стані, з глибокими 
вибоїнами, ямами, що ускладнює рух транспорту 
(особливо автобусів, машин невідкладної допомоги, 
пожежних та ін.), пішоходів, а також створює загрозу 
травматизму та негативно впливає на відвідуваність 
рекреаційних місць Болехівщини. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Відремонтовано дорожнє покриття автомобільної 
дороги Болехів-Козаківка протяжністю 19 км;  
- зменшено травматизм серед пішоходів; 
 
- знято соціальну напругу серед населення. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- створено комфортні умови сполучення між містом і 
гірськими населеними пунктами, що входять до 
Болехівської міської ради: Тисів, Бубнище, Поляниця, 
Буковець, Козаківка, Сукіль;  
- забезпечено сполучення з комплексною пам‘яткою 
природи загальнодержавного значення «Скелі 
Довбуша» (с.Бубнище); 
 - покращено позитивний імідж Болехівщини; 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О091501 Болехів-Козаківка км 
0+000-км 19+000 Івано-Франківської області 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 
 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 56188,0 56188,0 56188,7 168564,7 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - - - - 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

33 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво мостового переходу через р.Черемош в 
селищі Кути Косівського району Івано-Франківської 
області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
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4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. – Будівництво, реконструкція, капітальний 
ремонт мостів і автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія Кутської селищної ради, смт. Вижниця 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Історично склалось, що мостовий перехід в селищі 
Кути Косівського району з‘єднував 2 держави – 
Польщу та Румунію. В 1939 році через цей міст 
Польський уряд відступаючи перейшов на територію 
Румунії. На місці цього пішохідного переходу існував 
залізничний міст.  
Мостовий перехід через р. Черемош був повністю 
зруйнований в 2008 році через різке підняття води в 
річці під час повені. Відсутність такого переходу 
значно ускладнює рух жителів смт Кути, прилеглих сіл 
Косівського району Івано-Франківської області, 
м.Вижниця та прилеглих сіл Вижницького району 
Чернівецької області. Дорослі та діти змушені 
ходити автотранспортним мостом, долаючи додаткову 
відстань у 3-5 км.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Сприятиме збільшенню надходжень до місцевих 
бюджетів. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечить більш комфортні умови проживання 
жителів Косівського та Вижницького районів; 
зменшить соціальну напругу в регіоні, пов‘язану з 
відсутністю мостового переходу. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Планується будівництво мостового переходу 
протяжністю198 м/п 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 7000,0 - - 7000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 600,0 - - 600,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

34 

2. Назва технічного 
завдання 
 

Капітальний ремонт дороги Болехів-Міжріччя 
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3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м. Болехів, с. Гузіїв, с. Підбереж, с. Міжріччя,  
с. Заріччя 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога Болехів-Міжріччя є дорогою 
загального користування місцевого районного 
значення, довжина якої складає 11 км, а ширина – 6,5-
7 м. Балансоутримувачами дороги є: Болехівська 
міська рада – 2,0 км; департамент будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації – 9,0 км. Дана 
дорога з‘єднує місто обласного значення Болехів 
Івано-Франківської області з 4 селами Болехівської 
міської ради (Гузіїв, Підбереж, Міжріччя, Заріччя). 
Автомобільна дорога забезпечує сполучення цих 
населених пунктів з об‘єктами інфраструктури міста 
(КНП «Центр первинної медичної допомоги», КНП 
«Болехівська центральна міська лікарня», міський суд, 
Прикарпатський лісогосподарський коледж, управління 
праці та соціального захисту населення, дитяча школа 
мистецтв, міський центр зайнятості). В сільських 
населених пунктах знаходяться заклади охорони 
здоров‘я, культури, освіти, зокрема загальноосвітні 
школи, до яких здійснюється підвезення дітей та 
вчителів шкільним автобусом. За останні десятиріччя 
тільки у 2016 році було проведено ремонт дорожнього 
покриття на ділянці Болехів-Гузіїв автомобільної 
дороги Болехів-Міжріччя за кошти обласного бюджету. 
На сьогоднішній день полотно дороги є в надзвичайно 
незадовільному стані, з глибокими вибоїнами, ямами, 
що ускладнює рух транспорту (особливо автобусів, 
машин невідкладної допомоги, пожежних та ін.), 
пішоходів, а також створює загрозу травматизму. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Відремонтовано дорожнє покриття автомобільної 
дороги Болехів-Міжріччя протяжністю 11 км; 
- зменшено травматизм серед пішоходів; 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Створено комфортні умови сполучення між містом та 
населеними пунктами, що входять до Болехівської 
міської ради: с. Гузіїв, с. Підбереж, с. Міжріччя,  
с. Заріччя; 
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- покращено позитивний імідж Болехівщини; 
- знято соціальну напругу серед населення. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Капітальний ремонт дороги Болехів-Міжріччя 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 30000,0 30000,0 20000,0 80000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - - - - 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

35 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення  та обласних доріг Івано-
Франківської області на території Рожнівської ОТГ 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рожнівська ОТГ, Косівський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На дорогах загального користування місцевого 
значення та обласних дорогах в межах села Рожнів 
Рожнівської ОТГ за 28 років один раз проводився 
ремонт на ділянці протяжністю 1,4 км.  
Стан дорожнього покриття катастрофічний. 
До такого стану дороги призвело значне транспортне 
навантаженням так як дана дорога з‘єднує Косівський, 
Снятинський та Коломийський райони.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 
 

Капітальний ремонт доріг протяжністю  40,0 км; 
збільшення кількості туристів;  
збільшення пасажиро потоку. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 

Покращення безпеки дорожнього руху;  
збереження існуючої мережі доріг від руйнування;  
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проектів на виконання 
технічного завдання 

покращення транспортної інфраструктури у громаді; 
збільшення товарообороту в громаді. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Створення робочої групи; 
проведення державної закупівлі; 
укладання договору підряду на виконання робіт; 
проведення капітального ремонту автодоріг; 
підготовка  звіту  про  ефективність    впровадження 
проекту та висвітлення в ЗМІ. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 44600,0 44600,0 44600,0 133800,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 12000,0 12000,0 12000,0 36000,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

36 

2. Назва технічного 
завдання 

Газопостачання с.Микуличин Яремчанської міської 
ради з перспективою газифікації сіл Татарів, Ворохта, 
Яблучниця, Поляниця 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.2.2.Покращення житлово-комунальної 
інфраструктури 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Населення села Микуличин, Яремчанська міська рада 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Зазначений проект направлений на розвиток 
інфраструктури села Микуличин. Проект передбачає 
будівництво основної гілки газопроводу. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проведено 15 км газопроводу. 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 
 

Забезпечення безперебійного та безаварійного 
постачання природним газом; 
покращення соціально-побутових умов 
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9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Проведення торгів на закупівлю робіт, підписання 
договорів. 
2.Будівництво газопроводу 
3. Проведення пусконалагоджувальних робіт. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 30000,00 30000,00 40000,00 100000,00 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

37 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення О091101 Креховичі-
Дзвиняч км 0+000-км 24+598 км 30+517-км 46+482 
Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Населені пункти Креховичі, Рожнятів, Цінева, 
Князівське, Дуба, Вільхівка, Перегінське, Небилів, 
Слобода Небилівська, Красне Рожнятівського району 
Івано-Франківської обл., Росільна, Дзвиняч  
Богородчанського району Івано-Франківської обл. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога Креховичі-Дзвиняч знаходиться 
в край незадовільному транспортно-експлуатаційному 
стані. Це пов‘язано з недостатнім обсягом 
фінансування, на ремонт і утримання мережі доріг в 
Рожнятівському та Богородчанському районах, 
що  призвело до знищення дорожнього покриття та 
виникнення ямковості. Незадовільний стан 
дорожнього покриття призводить до частих поломок 
транспорту, який перевозить пасажирів та створюють 
аварійні ситуації на автошляхах. Для покращення 
експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки 
руху, автомобільна дорога Креховичі-Дзвиняч 
потребує  виконання робіт з капітального ремонту 
дорожнього покриття. 
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7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

проведення капітального ремонту автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення 
О091101 Креховичі-Дзвиняч км 0+000-км 24+598 км 
30+517-км 46+482  Івано-Франківської області 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- покращення  транспортної доступності для жителів 
та гостей населених пунктів Креховичі, Рожнятів, 
Цінева, Князівське, Дуба, Вільхівка, Перегінське, 
Небилів, Сл.-Небилівська, Красне Рожнятівського 
району та Росільна, Дзвиняч Богородчанського 
району; 
- розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та 
створено безперервні, безпечні, економічні та зручні 
умови руху транспортних засобів; 
- покращено транспортну сполученість між 
населеними пунктами Рожнятівського та 
Богородчанського районів; 
- створено умови для поширення позитивних процесів 
розвитку сільської місцевості в районі; 
- приведено у відповідність стан автомобільних доріг 
діючим нормам безпеки руху. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Проведення тендерних процедур та укладення 
договору – підряду з виконавцем робіт. 
2.Проведення капітального ремонту автомобільної 
дороги Креховичі-Дзвиняч. 
3.Проведення звітності про реалізацію проекту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 

2023 
 

 

Усього 
 

- державний бюджет: 107 781,0 107  781,0 107 782,0 323 344,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 11 976,0 11 976,0 11 976,691 35 928,691 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

38 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О090602 Калуш-Осмолода км 
0+300 - км 2+000, км 5+200 – км 15+300, км 17+100 – 
20+500, км 21+900 км 27+900, км 29+400 – км 31+600, 
км 33+400 – км 35-700, км 38+800 – км 54-900 Івано-
Франківської області 
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
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якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Населені пункти с.Вербівка, с.Красне, с.Небилів, 
с.Сливки, с.Ясень, с.Гриньків. с.Кузьмінець, 
с.Осмолода  Рожнятівського району Івано-
Франківської обл. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога Калуш-Осмолода знаходиться в 
незадовільному транспортно-експлуатаційному стані. 
Стан автомобільних доріг району – є одне з 
найважливіших проблемних питань, яке має значних 
вплив на життєдіяльність району, його розвиток – 
роботи служб екстреного реагування, пасажирських і 
вантажних перевезень, розвиток підприємництва, 
туризму, залучення інвестицій.  Незадовільний стан 
дорожнього покриття призводить до частих поломок 
транспорту, який перевозить пасажирів та створюють 
аварійні ситуації на автошляхах. Для покращення 
експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки 
руху, автомобільна дорога загального користування 
місцевого значення 0090602 Калуш-Осмолода  
потребує  виконання робіт з капітального ремонту 
дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 
проведення капітального ремонту автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення 
0090602 Калуш-Осмолода 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Очікуваними результатами проекту є: 
- покращення  транспортної доступності для жителів 
та гостей Калуського та Рожнятівського районів Івано-
Франківської області 
- розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та 
створено безперервні, безпечні, економічні та зручні 
умови руху транспортних засобів; 
- покращено транспортну сполученість між 
населеними пунктами Рожнятівського та Калуського 
районів; 
- створено умови для поширення позитивних процесів 
розвитку сільської місцевості в районі; 
- приведено у відповідність стан автомобільних доріг 
діючим нормам безпеки руху; 
- підвищено комфорт та безпеку руху (відсутні 
напруження психічних і фізіологічних функцій 
організму водія і пасажирів: дратівливість, утома 
тощо). 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Проведення тендерних процедур та укладення 
договору – підряду з виконавцем робіт. 
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Проведення капітального ремонту автомобільної 
дороги Калуш-Осмолода. 
Проведення звітності про реалізацію проекту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 121724,0 121725,0 121725,0 365174,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 13525,0 13525,0 13525,977 40575,977 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 
 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

39 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
автомобільної дороги Рожнятів-Липовиця в межах 
с.Нижній Струтинь, с. Верхній Струтинь, с. Спас, 
с.Луги, с. Суходіл, с. Липовиця Рожнятівського району 
Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 
 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Населені пункти смт. Рожнятів, с. Нижній Струтинь, с. 
Верхній Струтинь, та с. Липовиця Рожнятівського 
району Івано-Франківської обл., населені пункти 
Спаської ОТГ (с. Спас, с. Погорілець, с. Підсухи, 
с.Луги, с. Підсухи) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога Рожнятів – Липовиця – з‘єднює 
адміністративний центр Рожнятівського районі з 
віддаленими гірськими територіями, а також із 
сусіднім Долинським районом та пролягає через 
Спаську сільську об‘єднану територіальну громаду, 
знаходиться в край незадовільному стані та 
непридатна для подальшого використання – 
відбулося руйнування покриття у вигляді вибоїн, 
вижимів, значної сітки тріщин. Незадовільний стан 
дорожнього покриття призводить до частих поломок 
транспорту, який перевозить пасажирів та створюють 
аварійні ситуації на автошляхах. Водії відмовляються 
виконувати перевезення пасажирів. 
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7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- проведення капітального ремонту дорожнього 
покриття автомобільної дороги Рожнятів-Липовиця в 
межах с. Нижній Струтинь, с. Верхній Струтинь, с. 
Спас, с. Луги, с. Суходіл, с. Липовиця Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- покращення  транспортної доступності для жителів 
та гостей населених пунктів Нижній Струтинь, Верхній 
Струтинь, Спас, Луги, Суходіл, Липовиця 
Рожнятівського району 
- розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та 
створено безперервні, безпечні, економічні та зручні 
умови руху транспортних засобів; 
- покращено транспортну сполученість між 
населеними пунктами Рожнятівського та Долинського 
районів; 
- створено умови для поширення позитивних процесів 
розвитку сільської місцевості в районі; 
- приведено у відповідність стан автомобільних доріг 
діючим нормам безпеки руху; 
- підвищено комфорт та безпеку руху (відсутні 
напруження психічних і фізіологічних функцій 
організму водія і пасажирів: дратівливість, утома 
тощо). 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Проведення тендерних процедур та укладення 
договору – підряду з виконавцем робіт. 
2.Проведення капітального ремонту автомобільної 
дороги Рожнятів-Липовиця. 
Звітність про реалізацію проекту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 25620,0 38430,0 38425,0 102475,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1721,2 2583,4 2583,0 6887,6 

- інші джерела  1123,8 1686,6 1686,4 4496,8 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 
 

 

1. Номер технічного 
завдання 

40 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального 
користування місцевого та державного значення 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 

2.1.1. – Будівництво, реконструкція, капітальний 
ремонт мостів і автомобільних доріг загального 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

користування державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія Косівського району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Однією з нагальних і болючих проблем у Косівському 
районі є незадовільний стан доріг та їх неналежне 
утримання. Асфальтне покриття дорожньої мережі 
має чисельні пошкодження та руйнування, що не 
відповідає технічним вимогам і створює неналежні 
умови безпеки дорожнього руху. Жахливий нинішній 
стан автомобільних доріг в районі, поза всяким 
сумнівом, став проблемою, яка регулярно 
висвітлюється в ЗМІ. І це не дивно, оскільки протягом 
останніх декілька років витрати на ремонт і 
будівництво автомобільних шляхів не забезпечували 
відновлення їх належного стану. Наявний технічний 
стан дорожнього покриття викликає масове 
незадоволення власників транспортних засобів, водіїв 
та пішоходів, жителів району, що створює 
соціальну напругу. Соціально-економічна 
спрямованість проекту полягає в забезпеченні 
розвитку мережі автомобільних доріг та поліпшенні їх 
транспортно-експлуатаційного стану як необхідної 
умови для подальшого соціально-економічного 
розвитку регіону 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Ремонт -   95,5 км доріг 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Реалізація даного проекту дасть поштовх для 
розвитку механізмів соціально-економічної 
самодостатності району, в тому числі, розвитку 
дорожньо-вуличної мережі. Втілення проекту в життя 
підвищить соціальний рівень життя населення, 
забезпечить більш комфортні умови автомобільних 
перевезень пасажирів та вантажів, збільшить 
туристичну привабливість регіону та доступність 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Планується ремонт -   95,5 км автомобільних доріг 
загального користування місцевого та державного 
значення, а саме: 
1) Р-62 Криворівня-Чернівці, км 33+694-35+200 
2) Т-09-09 Снятин-Косів-Старі Кути, км 25+714-
38+000км 48+240-50+510 
3) О 090801 Розтоки-Барвінків Км 0+000-10+880 
4) О 091201 Попельники-Кобаки-Смодна км 5+170-
13+500  
5) С090811 Рожнів-Кути Км 0+000-4+376 Км 5+956-
13+051 
6) С090808 Вербовець-Рожнів(ч-з Хімчин)Км 0+000-
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13+614 
7) С090806 Яворів-Снідавка Км 0+000-7+494 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 298000,0 198000,0 71500,0 567500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - -  

- місцевий бюджет 2000,0 2000,0 1000,0 5000,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

41 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого (обласного значення) 
О090801 Барвінків – Розтоки на ділянці Барвінків – 
Білоберізка. 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення. 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Всі населені пункти Білоберізької ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Через всю територію Білоберізької ОТГ проходять дві 
автомобільні дороги  державного значення – Р-62 
Криворівня-Чернівці на відрізку Барвінків – Устеріки та 
місцевого (обласного) значення – О090801 Барвінків – 
Розтоки, яка в селі Барвінків виходить до Р-62. 
Автомобільна дорога О090801 Барвінків – Розтоки на 
має твердого покриття, дорожнє полотно-щебеневе, 
дуже часто вибивається і потребує проведення 
поточних ремонтів. Останній раз такий ремонт 
проводився в 2017 році, і вже зараз знову необхідно 
проведення ремонту, а це додаткові щорічні витрати. 
Крім того, що незадовільне дорожнє покриття 
спричиняє збільшення аварійності на даній дорозі, 
також значні затрати несуть власники автотранспорту, 
як фізичні, так і юридичні особи. Ці затрати пов‘язані 
як із завищеним споживанням паливно-мастильних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


166 
 

матеріалів (відрізок Білоберізка – Устеріки 
протяжністю 10 км автобус долає 35-45 хвилин),так 
частими поломками транспортних засобів через 
незадовільний стан автомобільної дороги. 
Для вирішення даної проблеми пропонується 
провести капітальний ремонт автомобільної дороги 
О090801 Барвінків – Розтоки на ділянці Білоберізка – 
Барвінків з прокладенням твердого покриття. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Проведення капітального ремонту автомобільної 
дороги  загального користування місцевого (обласного 
значення) О090801 Барвінків – Розтоки на ділянці 
Барвінків – Білоберізка. 
Зменшення витрат на паливно-мастильні матеріали та 
незаплановані ремонти транспортних засобів. 
Реалізація проєкту збільшить кількість туристів, які 
відвідують населені пункти громади, зросте рівень 
доходів місцевого населення та сплати податків від 
діяльності у сфері зеленого туризму до місцевого 
бюджету ОТГ. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення безпечних умов для руху автомобільних 
засобів та пішоходів. 
Позитивний вплив на стан мобільності місцевого 
населення. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації. 
Проведення тендерних процедур з визначення 
підрядника для здійснення ремонтних робіт та 
укладення договору на виконання ремонтних робіт. 
Проведення капітального ремонту автомобільної 
дороги місцевого (обласного значення) О090801 
Барвінків  – Розтоки на ділянці Білоберізка – Барвінків. 
Інформування про хід та завершення реалізації 
проєкту у місцевих засобах масової інформації та на 
офіційному веб-сайті Білоберізької ОТГ. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,              
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

40 000,0 10 000,0 10 000,0 60 000,0 

- державний бюджет: 40 000,0 10 000,0 10 000,0 60 000,0 

державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела   - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

42 

2. Назва технічного 
завдання 

Поточний середній ремонт місцевої автомобільної 
дороги С090414 об‘їзна  міста Городенки км0+000 до 
км4+684 
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3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Місто Городенка та навколишні села 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В районі давно назріла гостра проблема ремонту 
об‘їзної дороги міста Городенки. Район є 
сільськогосподарським і дорогами районного центру 
регулярно пересувається великогабаритна 
сільськогосподарська техніка, оскільки на багатьох 
ділянках об‘їзної дороги вибиті глибокі ями і 
неможливо пересуватися транспортним засобам. 
Постійне зростання інтенсивності руху та особливо 
підвищення осьових навантажень автомобілів та 
частки важких автомобілів у складі транспортного 
потоку спричинили деформації та руйнування 
дорожнього покриття, а також спричинили появу 
тріщин та осідань будинків вздовж автомобільних 
доріг.  Інтенсивний рух великогабаритної техніки 
підвищує соціальну напругу і породжує ланцюгову 
реакцію невдоволення жителів району.  
На даний час об‘їзна дорога м. Городенка знаходяться 
в незадовільному технічному стані та потребує 
нагального ремонту. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Покращення транспортно-експлуатаційного стану 
автомобільних доріг загального користування.  
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Поліпшення транспортного сполучення із населеними 
пунктами району. 
Розвантаження руху великогабаритного с/г транспорту 
на автомобільних дорогах міста Городенки. 
Покращення доступу  місцевих товаровиробників до 
ринків збуту. 
Підвищення рівня безпеки дорожнього руху. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Проведення поточного середнього ремонту місцевої 
автомобільної дороги С090414 об‘їзна м. Городенки 
км0+000 до км4+684   

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,               
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 40 300,0 - - 40 300,0 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 4 500,0 - - 4 500,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

43 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт дорожнього покриття сіл Гошів – 
Лужки (18 км.) Витвицької об'єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Витвицька об'єднана територіальна громада (села 
Витвиця, Кальна, Розточки, Станківці, Слобода-
Болехівська, Церківна, Липа, Лужки, селище 
Вигодівка).  
Село Гошів, Долинського району, Івано-Франківської 
області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Через населені пункти району проходять внутрішні 
пасажирські маршрути, які забезпечують автобусні 
перевезення пасажирів району та області.  В зв‘язку зі 
значним транспортним навантаженням шляхова 
мережа втрачає свої експлуатаційні якості. В 
результаті на сьогодні, проїзна частина автомобільних 
доріг  значно пошкоджені, а окремі ділянки практично 
зруйновані.  
Проект носить соціально-економічний (безпека та 
попередження матеріальних збитків в майбутньому у 
зв‘язку з руйнуванням дороги регіонального значення, 
облагородження автомобільно-вуличної 
інфраструктури території громади та ін.) 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Капітальний ремонт дороги (довжина 18 км.) 
Зменшено кількість ДТП (дані районного відділ 
поліції); 
Збільшення кількості машинообігу; 
Розвиток малого та середнього підприємництва 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення транспортної сполученості між 
віддаленими населеними пунктами району та області. 
Створення умов для поширення позитивних процесів 
розвитку сільської місцевості зокрема та ОТГ загалом; 
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Створення сприятливих умов розвитку в‘їзного та 
внутрішнього туризму, сільського, екологічного 
(зеленого) туризму; 
Підвищення інвестиційної привабливості району тощо 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Згідно з проектом передбачено наступні заходи: 
Засідання робочої групи проекту з розглядом 
поточного стану справ (щодекадно) 
Проміжний звіт стану виконання запланованих заходів 
проекту та відстеження наявності чи відсутності 
побічних наслідків реалізації проекту (щомісяця) 
Висвітлення процесу реалізації проекту у ЗМІ 
(щомісяця) 
Проведення відкритого круглого столу за 
результатами реалізації проекту з заслуховуванням 
звіту робочої групи та громадської оцінки ефективності 
заходів проекту (після реалізації всіх заходів проекту) 
Публікація кінцевих результатів реалізації конкурсу та 
відгуків учасників (після реалізації всіх заходів 
проекту) 
Проведення моніторингу якості результатів проекту 
(кожні півроку протягом 5 років після завершення 
реалізації проекту) 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 1500,0 500,0 500,0 2500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела     

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

44 

2. Назва технічного 
завдання 

Відновлення об‘єктів інфраструктури та капітальний 
ремонт вулиць і доріг загального користування 
місцевого значення та комунальної власності 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Снятинський район 
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технічним завданням 
матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

У зв‘язку зі значним транспортним навантаженням 
шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості і 
потребує виконання робіт з утримання та капітального 
ремонту.  
На даний час здійснюється у більшості випадків 
поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, який 
не має довготривалого ефекту і через деякий час 
потребує його повторного здійснення. Більш 
економічно вигідним за ямковий ремонт є капітальний 
ремонт дорожнього покриття, що відповідає всім 
сучасним стандартам та буде служити десятки років. 
Основна проблема полягає в невдоволенні жителів 
сіл щодо стану доріг, які перебувають в поганому 
стані, що призводить до частих поломок 
автотранспорту, необхідність шукати вільного часу 
для батьків, щоб доправити дітей до садків, шкіл. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збереження існуючої мережі доріг комунальної 
власності від руйнування; виконання заходів з безпеки 
дорожнього руху;  
Ліквідація незадовільних умов руху автотранспорту, у 
тому числі маршрутів загального користування,  на 
аварійних ділянках шляхом проведення на них 
ремонтних робіт; 
 Покращення транспортного, пішохідного зв‘язку та 
безпеки дорожнього руху; 
Покращення експлуатаційного стану  доріг і вулиць 
комунальної власності; 
Проведення ремонтних робіт на об‘єктах  доріг  
комунальної власності, віднесених до 
інфраструктурного розвитку територій; 
Ефективне використання наявних коштів та 
підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі 
шляхом упровадження нових матеріалів та технологій. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 10000 10000 10000 30000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація  
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1. Номер технічного 
завдання 

45 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт автомобільного моста через 
р.Прут в м. Снятин 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Снятинський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Міст збудовано у 80-х роках під нормативне 
навантаження того часу. Міст балочний, 
залізобетонний. Опори мосту пальові, об‘єднані між 
собою ригелем. 
Згідно обстеження автомобільного мосту на несучих 
конструкціях опор виявлено певну кількість дефектів 
корозійного походження як бетону, так і арматури, 
відшарування та руйнування захисного шару бетону, 
оголення та значна корозія робочої та розподільчої 
арматури залізобетонних конструкцій. Наявні дефекти 
знижують вантажопідйомність опор. При обстеженні 
конструкцій прогонових будов також виявлено 
дефекти корозійного походження бетону. Аналіз 
результатів та проведені теоретичні розрахунки 
показали, що відсутнє об‘єднання між монолітною 
консольно-прогоновою будовою та розрізною 
прогоновою будовою, тобто порушено просторову 
роботу конструкції. На мосту спостерігається 
руйнування деформаційних швів та зношення 
тротуарів, є дефекти, які знижують несучу здатність 
конструкцій мосту. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 об'єкт - Міст 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечено безпечний рух та технічну справність 
мосту через р. Прут в м. Сянтин; 
Підвищено загальний рівень дорожньо-транспортної 
інфраструктури району; 
Забезпечено зниження викидів транспортом у зв‘язку 
із пропускною спроможністю мосту; 
Підвищено рівень безпеки дорожнього руху. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 2000,0 2000,0 1000,0 5000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

46 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт автомобільного моста через 
р.Рибниця в с. Джурів. Снятинського району 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

с. Джурів, с. Новоселиця, с. Попельники, с.Тучапи, с. 
Драгасимів. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проект «Капітальний ремонт автомобільного моста 
через р. Рибниця в с. Джурів» спрямований на 
покращення транспортно-експлуатаційного 
сполучення сіл Запрутянської зони Снятинського 
району. Реалізація цього проекту дасть 
можливість  забезпечити підвищення надійності 
автотранспортного руху, доступності та ефективності 
надання транспортних послуг. Проект має важливе 
значення для розвитку громад Снятинського району. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 об'єкт - Міст 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечено безпечний рух та технічну справність 
мосту через р. Рибниця в с. Джурів; 
Підвищено загальний рівень дорожньо-транспортної 
інфраструктури району; 
Забезпечено зниження викидів транспортом у зв‘язку 
із пропускною спроможністю мосту; 
Підвищено рівень безпеки дорожнього руху. 
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9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 4000,0 6000,0 - 10000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

47 

2. Назва технічного 
завдання 

Проведення ремонтних робіт на дорогах загального 
користування місцевого значення (обласного та 
районного) Коломийського району  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Протяжність всіх автомобільних доріг в 
Коломийському районі складає понад 1550,1 км. Дані 
дороги, в основному, побудовані в 60-70 роках 
минулого століття. На сьогоднішній день дорожньо-
транспортна інфраструктура району потребує ремонту 
та значних капіталовкладень. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Відремонтовані відрізки доріг: Товмачик – Торговиця, 
Отинія – Боднарів, Раківчик – Коршів, Мишин – Спас, 
Джурків – Пищаче та інші, а також ремонт 4 мостів в 
селах Корнич, Спас, Остапківці, Струпків. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращиться стан об‘єктів дорожнього господарства, 
що в свою чергу вплине на розвиток туризму, 
збільшення кількості впроваджених інфраструктурних 
проєктів.  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Будівництво, реконструкція та модернізація об‘єктів 
дорожньо-транспортної інфраструктури району. 
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 45000,0 45000,0 45000,0 135000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (Державний 
дорожній фонд)  

45000,0 45000,0 45000,0 135000,0 

- місцевий бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

48 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт автомобільних доріг місцевого значення 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний  ремонт  
мостів і  автомобільних доріг  загального користування 
державного та місцевого значення  

 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Аавтомобільні дороги місцевого значення знаходиться 
у вкрай незадовільному транспортно-
експлуатаційному стані. Це пов‘язано з недостатнім 
обсягом фінансування на ремонт і утримання мережі 
доріг в Рогатинському районаі, що  призвело до 
знищення дорожнього покриття та виникнення 
ямковості 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Ремонт автомобільних доріг місцевого значення у 
Рогатинському районі забезпечить покращення умов 
безпеки дорожнього руху та покращення сполучення 
населених пунктів для 39,0 тис.чол. жителів району 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Очікуваним результатом реалізації проекту є 
безпечний  та комфортний рух транспорту та 
пішоходів, безперешкодний  під‘їзд швидкої допомоги 
та пожежно-рятувальних автомобілів, спокій та 
добробут населення 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Проведення підготовчих та початок ремонтних робіт, 
проведення ремонтних робіт, завершення робіт, 
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упорядкування узбіч, прийняття в експлуатацію 
виконаних робіт. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 27900,0 30300,0 34500,0 92700,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

49 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О090301 Більшівці – Княгиничі км 
0+000 – км 3+538, км 3+799 – км 45+182 Івано-
Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1.Будівництво, реконструкція, капітальний  ремонт  
мостів і  автомобільних доріг  загального користування 
державного та місцевого значення  
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рогатинський та Галицький райони Івано-Франківської 
області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільна дорога Більшівці - Княгиничі 
знаходиться у вкрай незадовільному транспортно-
експлуатаційному стані. Це пов‘язано з недостатнім 
обсягом фінансування на ремонт і утримання мережі 
доріг в Рогатинському та Галицькому районах, 
що  призвело до знищення дорожнього покриття та 
виникнення ямковості.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Ремонт автомобільної дороги Більшівці - Княгиничі 
забезпечить покращення умов безпеки дорожнього 
руху та покращення сполучення населених пунктів 
для 80,0 тис. жителів районів 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Очікуваним результатом реалізації проекту є 
безпечний  та комфортний рух транспорту та 
пішоходів, безперешкодний  під‘їзд швидкої допомоги 
та пожежно-рятувальних автомобілів, спокій та 
добробут населення. 
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9. Основні заходи 
технічного завдання 

Проведення підготовчих та початок ремонтних робіт, 
проведення ремонтних робіт, завершення робіт, 
упорядкування узбіч, прийняття в експлуатацію 
виконаних робіт. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 396870,3 - - 396870,3 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

44096,7 - - 44096,7 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела     

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

50 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт дорожнього покриття обласної  
дороги місцевого значення О 090101 Богородчани – 
Ланчин( на ділянці Ланчин - Середній Майдан ) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

- 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.2. Розвиток інфраструктури територіальних громад . 
Завдання 2.2.2.Покращення житлово-комунальної 
інфраструктури 

 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Проект буде мати вплив на територію 5 населених 
пунктів Ланчинської  ОТГ, а також потенційно 
заохочуватиме людей з інших населених пунктів 
відвідувати громаду. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

       У  зв'язку  з  багаторічним   недофінансуванням  
на  проведення  капітальних  і поточних  ремонтних  
робіт  на сьогодні  експлуатаційний  стан більшості  
доріг  державного, обласного  та  місцевого  значення  
ОТГ  є  незадовільним.  Окремі  ділянки доріг  є  
аварійно  небезпечними та  потребують   капітального,  
поточного  та середнього  ремонтів, ливнева 
каналізація також потребує ремонту. Такий  стан   
доріг гальмує  соціально-економічний  розвиток,  
створює  соціальну  напругу. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде : 
- відремонтовано 8,4 км дороги обласного значення. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 

В результаті реалізації проекту буде : 
- поліпшення  умов благоустрою населених  
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проектів на виконання 
технічного завдання 

пунктів; 
- надання  населенню  та  суб'єктам 
господарювання  різних форм  власності якісних  та  
доступних послуг  автоперевезень; 
- безпечні та зручні умови руху пішоходів; 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 1. Підготовчий. 
 2. Організаційний 
 3. Впровадження проекту 
 4. Завершальний 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 15 000,0 15 000,0 16 000,0 46 000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

15 000,0 15 000,0 16 000,0 46 000,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 500,0 - 500,0 1000,0 

- інші джерела                      
( програма DOBRE) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

51 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги 
місцевого значення С 09-09-02 Надвірна - Ланчин 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.2. Розвиток інфраструктури територіальних громад . 
Завдання 2.2.2.Покращення житлово-комунальної 
інфраструктури 

 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Проект буде мати вплив на територію 3 населених 
пунктів Ланчинської  ОТГ, а також потенційно 
заохочуватиме людей з інших населених пунктів 
відвідувати громаду. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

У  зв'язку  з  багаторічним   недофінансуванням  на  
проведення  капітальних  і поточних  ремонтних  робіт  
на сьогодні  експлуатаційний  стан більшості  доріг  
державного, обласного  та  місцевого  значення  ОТГ  
є  незадовільним.  Окремі  ділянки доріг  є  аварійно  
небезпечними та  потребують   капітального,  
поточного  та середнього  ремонтів, ливнева 
каналізація також потребує ремонту.  Такий  стан   
доріг гальмує  соціально-економічний  розвиток,  
створює  соціальну  напругу. 
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7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде : 
- відремонтовано 1 км дороги обласного значення. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде : 
- поліпшення  умов благоустрою населених  

пунктів; 
- надання  населенню  та  суб'єктам 

господарювання  різних форм  власності якісних  та  
доступних послуг  автоперевезень; 

- безпечні та зручні умови руху пішоходів. 
-  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 1. Підготовчий. 
 2. Організаційний 
 3. Впровадження проекту 
 4. Завершальний 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 3000,0 - 3000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - 300,0 - 300,0 

- інші джерела                      
( програма DOBRE) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

52 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги 
районного значення С091201 Тулуків-Стецева та  
обласного значення Т 0904Озеряни-Кути в межах 
населених пунктів Заболотівської селищної ОТГ 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Cнятинський район  Заболотівська ОТГ. 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На дорогах загального користування місцевого 
значення та обласних дорогах в межах сіл Ганьківці 
Тростянець Балинці Заболотівської ОТГ за 28 років 
один раз проводився ремонт на ділянці протяжністю 
2,4 км. Стан дорожнього покриття катастрофічний. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Капітальний ремонт доріг протяжністю 13,0 км. 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збереження існуючої мережі доріг від руйнування;  
покращення безпеки дорожнього руху;  
збільшення пасажиропотоку; 
збільшення асортименту продукції завдяки зростанню; 
покращення транспортної інфраструктури у громаді 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Створення робочої групи; 
проведення державної закупівлі  
укладання договору підряду на виконання робіт; 
проведення капітального ремонту автодоріг; 
підготовка  звіту  про  ефективність     

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 8500,0 8500,0 23660,0 40660,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 6500,0 6500,0 13740,0 26740,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

53 

2. Назва технічного 
завдання 

Підвищення якості надання адміністративних послуг 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.2.1.Забезпечення якісними адміністративними 
послугами в об‘єднаних територіальних громадах в 
т.ч. для людей з інвалідністю 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 

Поступово до переліків надання адміністративних 
послуг ЦНАП області включаються додаткові послуги, 
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технічне завдання надання яких потребує спеціалізованого обладнання 
та каналів зв‘язку. Крім цього, для зменшення часових 
та транспортних витрат населення при отриманні 
адміністративних послуг необхідна подальша 
стандартизація та електронізація бізнес-процесів їх 
надання, а також розширення мережі ЦНАПів в 
області та забезпечення їх доступупності для всіх 
верств населення, включаючи осіб з інвалідністю 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Оптимізація витрат бюджетних ресурсів на 
забезпечення роботи ЦНАПів, зменшення плинності 
кадрів в ЦНАПах. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення якості та доступності адміністративних і 
соціальних послуг. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами проєкту є: 
 1) розробка проєктно-кошторисної документації, 
архітектурно-дизайнерських рішень інтер‘єру та 
оздоблення приміщень ЦНАП в ОМС;  
2) матеріально-технічне забезпечення, у т.ч. 
придбання меблів та оргтехніки; 
 3) придбання мобільних офісів для ЦНАП; 
 4) створення філій та віддалених робочих місць 
ЦНАП; 
 5) забезпечення функціонування регіонального веб 
порталу надання адміністративних послуг, у т.ч. 
створення комплексної системи захисту інформації 
порталу;  
6) запровадження надання послуг в електронному 
вигляді; 
 7) придбання необхідного спеціалізованого 
обладнання та підключення до відповідних каналів 
зв‘язку для надання послуг з оформлення й видачі 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 
ІDкартки та реєстрації транспортних засобів; 
 8) навчання адміністраторів 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023р 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 10400,0 9600,0 - 20000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела - - - - 

- місцевий бюджет 15690,0 4950,0 3500,0 24140,0 

- інші джерела  500,0 500,0 500,0 1500,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 
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1.Номер технічного 

завдання 

54 

2. Назва технічного 
завдання 

Розвиток систем водопостачання та водовідведення 
населених пунктів області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.2.2. Покращення житлово-комунальної 
інфраструктури 
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Внаслідок тривалої експлуатації без необхідного 
поточного ремонту систем водопостачання, більшість 
об‘єктів водопровідного господарства області 
знаходяться у незадовільному технічному стані, 
частина з них – в аварійному.  
Ситуація, існуюча у сфері водопостачання Івано-
Франківської області внаслідок зношеності 
водопроводів, призводить до значних втрат питної 
води при транспортуванні, а також до погіршення 
якості питної води за рахунок її забруднення.  
Розвиток водопровідно-каналізаційних мереж, 
підвищення ефективності і надійності їх 
функціонування суттєво стримується внаслідок 
недостатнього фінансування. Обсяги коштів, які 
виділяються з усіх джерел, значно менші за потребу 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зменшення споживання енергоресурсів 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшення чисельності споживачів, які мають доступ 
до централізованого водопостачання та 
водовідведення; розширення мережі групових 
водопроводів для забезпечення якісною питною 
водою населених пунктів області; поліпшення режиму 
водопостачання населених пунктів; доведення якості 
питної води та очистки каналізаційних стоків до 
показників безпеки та якості, що відповідають вимогам 
Державних санітарних норм та правил 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Проєкт передбачає здійснення заходів щодо: розробки 
техніко-економічного обґрунтування будівництва 
групових водоводів; проведення капітального 
ремонту, реконструкції та  будівництва мереж 
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водопостачання та водовідведення, групових 
водоводів та споруд на них 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 30000,0 28000,0 25000,0 83000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  4300,0 2000,0 2000,0 8300,0 

- місцевий бюджет 108000,0 92000,0 93000,0 293000,0 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

55 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво автомобільної дороги с. Ільці- с. Явірник 
державний кордон з Румунією та відкриття пункту 
пропуску на українсько-румунському державному 
кордоні в районі поселень Шибене Верховинського 
району (Україна) і Поніеле-де-Суб-Мунте (Республіка 
Румунія) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.2.Розвиток транспортно-логістичної прикордонної 
інфраструктури 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область та повіт Марамуреш 
Республіка Румунія 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Будівництво автомобільної дороги с. Ільці- с. Явірник 
державний кордон з Румунією та відкриття пункту 
пропуску на українсько-румунському державному 
кордоні є приорітетним напрямком розвитку 
Верховинського району. Впровадження даного 
проекту дозволить створити належні умови для 
реалізації мешканцями Івано-Франківської області та 
повіту Марамуреш (Румунія) їх права на спрощений 
порядок перетинання спільного державного кордону 
громадянами, які проживають у прикордонних районах 
і повітах, передбачених відповідною Угодою між 
Урядами України та Румунії. 
Водночас реалізація зазначених проектів сприятиме 
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розвитку прикордонної інфраструктури та співпраці 
між територіальними громадами України та Румунії 
шляхом розроблення та реалізації спільних 
прикордонних проектів та програм соціально-
гуманітарного, економічного, культурного, 
екологічного спрямування. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво автомобільної дороги с. Ільці- с. Явірник 
державний кордон з Румунією загальною протяжністю 
40,5 км 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення належних умов та відкриття пункту 
пропуску на українсько-румунському державному 
кордоні  
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

– проведення переговорів, укладання угод, уточнення 
проектно-кошторисної документації, проведення 
тендеру. 
– будівництво об‘єкту 
– здача об‘єкту в експлуатацію 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
624000,0 

2022 
659000,0 

2023 
659000,0 

 

Усього 
1942000,0 

державний бюджет: 624000,0 659000,0 659000,0 1942000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - - - - 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

56 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт центральної дороги Т-09-10 
Бурштин-Калуш, км 0+000-км 1+200 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія м.Бурштин та с.Вигівка. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 

Ресурси міського бюджету на соціально-економічний 
розвиток є обмеженими, не має можливості 
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технічне завдання забезпечення своєчасного  ремонту  дорожнього 
покриття комунальних доріг та забезпечити безпеку 
руху автотранспорту 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Капітальний ремонт, на відміну від поточного 
ремонту, дасть змогу не вкладати додаткових 
фінансових ресурсів на цей напрямок дороги протягом 
наступних 7 років 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення рівня  безпеки водіїв та пішоходів, 
створення комфортних умов проживання та 
пересування для мешканців та гостей міста 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

-оголошення конкурсу на виконавця робіт; 
-конкурсний відбір 
-виконання робіт 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

державний бюджет: 3950,0 3950,0 - 7900,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

_ _ _ _ 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 50,0 50,0 - 100,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

57 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво та капітальний ремонт мостів і 
автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія Калуського району, ОТГ  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Автомобільні дороги загального користування 
місцевого значення на території району за своїми 
експлуатаційними характеристиками не відповідають 
вимогам нормативних документів за показниками 
рівності поверхності, наявності ямковості та 
деформації покриття проїзної частини. Перш за все 
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викликають занепокоєння ті ділянки доріг по яких 
проходять автобусні сполучення, підвезення дітей до 
навчальних закладів, надання невідкладної медичної 
допомоги.   

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення транспортної логістики 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Безпека руху пасажирських перевезень 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення на території району: 
обласного значення 
О090303 Галич-Цвітова, км 0+000- 29+615,  
О090304 Залуква-Боднарів, км 0+000- 18+600,  
О090307 Темирівці-Мошківці, км 0+000- 18+351,  
О090601 Голинь-Рожнятів, км 0+000- 10+480,   
О090602 Калуш-Осмолода, км 0+000- 54+861,   
районного значення 
С090601 Болохів-Войнилів, км 0+000- 25+331,   
С090602 Добровляни-Завій, км 0+000- 9+035,   
С090603 Пійло-Завадка, км 0+000- 12+313,   
С090604 Войнилів – Копанки, км 0+000- 9+716,   
С090605 Вістова-Грабівка, км 0+000- 22+358,   
С090606 Верхня-Станькова-Довгий Войнилів,  км 
0+000- 13+330,    
С090607 Слобідка – Войнилів (ч/з Перевозець), км 
0+000- 9+380,   
С090608 Новиця-Середній Угринів, км 0+000- 8+280,   
С090609 Вістова-Підмихайля, км 0+000- 7+325,   
С090610 Голинь-Кадобна, км 0+000- 6+058,   
С090611 Верхня-Збора-Кулинка, км 0+000- 7+300,   
С090612 Томашівці-Довгий Войнилів, км 0+000- 6+011,   
С090613 Голинь-Кропивник, км 0+000- 3+921,   
С090614 Мостище-Копанки, км 0+000- 5+475,   
С090615 (а/д Бурштин-Калуш)-Середній Бабин, км 
0+000- 2+020,   
С090616 Добровляни-Пійло, км 0+000- 4+641,   
С090617 Підмихайля-Бережниця, км 0+000- 2+200,   
С090618 Тужилів-Довге-Калуське, км 0+000- 4+446,   
С090619 Кропивник-Кадобна, км 0+000- 3+483,   
С090620 Бабин Зарічний- Вістова, км 0+000- 4+394,   
С090621 Завадка-Степанівка, км 0+000- 2+669,   
С090622 Довгий Войнилів-Перекоси, км 0+000- 1+135,   
С090623 Дубовиця-Войнилів, км 0+000- 1+927,   
С090624 Лука-Діброва, км 0+000- 5+852,   
С090625 (а/д Бурштин-Калуш)-Студінка, км 0+000- 
2+797,    
С090626 Дорогів-Довжка, км 0+000- 4+385,   
Завершення будівництва мостового переходу на  км 
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19+720 автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О090303 Галич – Цвітова в с. 
Мошківці, протяжністю 106 п/м   
Капітальний ремонт автомобільного моста через річку 
Сівка в с. Голинь на автомобільній дорозі загального 
користування місцевого значення С090610 Голинь-
Кадобна. 
Завершення будівництва мостового переходу на км 
0+978 автомобільної дороги  загального користування 
місцевого значення Дубовиця – Войнилів, протяжністю 
54 п/м. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 70500,0 100000,0 101800,0 272300,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела - - - - 

- місцевий бюджет 28400,0 33000,0 36000,0 97400,0 

- інші джерела 5100,0 7000,0 7200,0 19300,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

58 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво та капітальний ремонт мостів і 
автомобільних доріг загального користування 
державного значення 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

2.1.1.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія Калуського району, ОТГ та Івано-
Франківської  області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В рамках проекту передбачається проведення 
капітального ремонту автомобільних доріг загального 
користування державного значення та будівництво 
двох мостів, що були зруйновані під час повені 2008 
року.  
Будівництво мостового переходу  на автомобільній 
дорозі державного значення Стрий-Чернівці-Мамалига 
в с. Боднарів км 82+881 через р. Луква протяжністю 55 
п/м.(залишкова вартість 88780,9 тис.грн.) 
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 Будівництво мостового переходу через річку Дністер 
протяжністю 241 м/п на км 9+442 автомобільної 
дороги загального користування державного значення 
Т-09-10 Бурштин-Калуш поблизу с. Сівка Войнилівська 
(залишкова вартість  44811,2 тис. грн.).  
На даний час є загроза руйнування мостів, що може 
призвести до виникнення надзвичайної ситуації, 
скоєння дорожньо-транспортних пригод, травмування 
людей та ускладнення транспортного сполучення.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення транспортної логістики 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Безпека руху пасажирських перевезень 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального 
користування державного значення на території 
району: 
- Т-09-10 Бурштин-Калуш км 9+200 – км 32+862 – 23,7 
км 
- Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш км 52+264 – 
67+776 – 15,5 км 
- Н-10 Стрий-Чернівці-Мамалига км 54+805 км 82+331 
– 7,0 км 
Будівництво мостового переходу  на автомобільній 
дорозі державного значення Стрий-Чернівці-Мамалига 
в с. Боднарів км 82+881 через р. Луква протяжністю 55 
п/м  
Будівництво мостового переходу через річку Дністер 
протяжністю 241 м/п на км 9+442 автомобільної 
дороги загального користування державного значення 
Т-09-10 Бурштин-Калуш поблизу с. Сівка Войнилівська 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 130000,0 130000,0 81000,0 341000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - -- 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 
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Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, включені до 
Програми 3 «Створення комфортних та безпечних умов проживання на 

території області» 
 

1. Номер технічного 
завдання 

1 

2. Назва технічного 
завдання 

Придбання  цифрового  рентген апарату  на  два  
робочих  місця 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1.Підвищення якості та доступності медичних 
послу: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м. Яремче 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Неякісні рентген знімки призводять до неможливості 
достовірної діагностики невідкладних станів та 
вчасного виявлення захворювань у хворих. Проект 
передбачає підвищення якості медичних послуг, 
шляхом запровадження якісної медичної послуги – 
рентгенологічної  діагностики. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

  
Наявність цифрового  рентген апарату 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення якості та ефективності надання медичної 
допомоги;  
досягнуто своєчасного та достовірного діагностування 
хворіб; 
забезпечено оптимальні умови лікувально-
діагностичного процесу; 
зміцнена матеріально-технічна база закладу. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Придбання цифрового рентген апарату 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 2000,0 - - 2000,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація  
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1. Номер технічного 
завдання 

2 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення умов для забезпечення якісної діагностики 
населення Рожнятівського району шляхом придбання 
сучасного рентген діагностичного обладнання 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рожнятівський район Івано-Франківської обл. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проблемою є стан рентгенівського обладнання, що 
використовується в лікарні, що  морально застаріле і 
зношене. Наявний рентген апарат перманентно 
виходить з ладу з подальшими тривалими та 
малоефективними ремонтами, що тягне за собою 
фінансове навантаження на бюджет і не вирішує 
проблему належної якості та інформативності 
обстеження. В середньому протягом дня у 
рентгенологічному кабінеті проводиться 35 
рентгенологічних та 45 флюрографічних обстежень. 
Крім того існуючий апарат працює за екранно-
плівковою технологією. Станом на сьогоднішній день 
відсутність сучасного рентгенологічного обладнання 
на базі Рожнятівської центральної районної лікарні 
позбавляють можливості виявлення захворювань на 
ранніх стадіях та ускладнює процес лікування. 
Неякісні рентгенівські знімки призводять до 
неможливості достовірної діагностики невідкладних 
станів та вчасного виявлення захворювань у хворих. 
Все це відображається на неналежному рівні надання 
медичних послуг у мешканцям району. 

7.Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Закупівля рентгенологічного обладнання 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Амбулаторні та стаціонарні пацієнти отримають 
якісну медичну допомогу в частині рентгенологічної 
діагностики. 
2. Медичні працівники рентгенодіагностичного 
кабінету будуть працювати в належних умовах 
(щорічно 19000-22000 осіб охоплено оглядами). 
3.  В наслідок своєчасної та якісної діагностики 
онкологічних, туберкульозних та інших хвороб 
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лікування буде мати більш високу ефективність. 
4. Підвищення оперативності отримання діагностичної 
інформації та її висока якість; 
5. Зниження дози радіоактивного опромінення  на 
пацієнта при проведенні дослідження; 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Оголошення процедури закупівлі та проведення 
тендерних процедур відповідно до Закону України 
«Про публічні закупівлі»; 
Придбання рентгендіагностичного обладнання. 
Встановлення обладнання, введення 
рентгендіагностичного комплексу в експлуатацію, 
інструктаж медичного персоналу 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 5900,0 - - 5900,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - -_ 

- місцевий бюджет 590,0 - - 590,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

3 

2. Назва технічного 
завдання 

Підвищення якості медичного обслуговування шляхом 
придбання ультразвукового діагностичного сканеру 
для КНП «Богородчанська центральна районна 
лікарня» Богородчанської районної ради Івано-
Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Богородчанський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Медичну допомогу населенню Богородчанського 
району надає КНП «Богородчанська центральна 
районна лікарня» в якій щорічно лікується більше 11,0 
тисяч пацієнтів. 

Для обстеження хворих в кабінеті УЗД проводяться 
ультразвукові дослідження органів черевної 
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порожнини, серця, сечостатевої системи, органів 
малого тазу, щитоподібної та молочної залоз та інші. 

Через застарілість та невідповідність сучасним 
вимогам медичного обладнання діагностика 
захворювань внутрішніх органів у КНП 
«Богородчанська центральна районна лікарня» 
перебуває у незадовільному стані.  

Придбання нового ультразвукового діагностичного 
сканера для КНП «Богородчанська центральна 
районна лікарня» надасть  можливість населенню 
отримувати  якісну своєчасну і сучасну медичну 
допомогу, знизить  рівень смертності населення 
району через несвоєчасну діагностику та надання 
медичної допомоги, що зумовить відповідно ріст 
середньої тривалості життя,  зменшить кількість 
звернень до третинної ланки медицини. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Придбання ультразвукового діагностичного сканера 
для КНП «Богородчанська центральна районна 
лікарня». 

Зниження рівня захворюваності та смертності 
населення району завдяки проведенню своєчасної 
діагностики захворювань. 

Збільшення частки населення, охопленої 
кваліфікованою лікарською допомогою. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Покращення умов праці медичних працівників. 
Покращення диференціальної діагностики 

захворювань за рахунок різноманітних датчиків. 
Вчасне виявлення онкопатолії у пацієнтів на ранніх 

стадіях, вад розвитку плоду, кист, патолій судин та 
кистково-суглобового апарату, захворювань серця та 
ендокринної системи 

 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Проведення процедури закупівлі ультразву-кового 
діагностичного сканеру  відповідно до чинного 
законодавства. 

Придбання ультразвукового діагностичного сканеру 
для КНП «Богородчанська центральна районна 
лікарня». 

Здача ультразвукового діагностичного сканеру в 
експлуатацію. 

Прийняття ультразвукового діагностичного сканеру 
на баланс КНП «Богородчанська центральна районна 
лікарня» 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,                
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

2500,0 - - 2500,0 

- державний бюджет:     

державний фонд 
регіонального розвитку 

2250,0 - - 2250,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 
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- місцевий бюджет 250,0 - - 250,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

4 

2. Назва технічного 
завдання 

Мобільність та своєчасність надання медичної 
допомоги жителям Богородчанщини – як запорука 
успішної діагностики та лікування пацієнтів КНП 
«Богородчанська центральна районна лікарня» 
Богородчанської районної ради Івано-Франківської 
області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Богородчанський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проєкт передбачає придбання автомобіля швидкої 
допомоги класу В для якісного обслуговування 
викликів  та комфортного перевезення важких хворих 
до обласного центру необхідний спеціалізований 
транспорт, що буде укомплектований відповідним 
медичним обладнанням, а саме оксиметром, 
дифебрилятором, електрокардіографом, пристроєм 
для вливання під тиском, пристроєм для іммобілізації 
та ін. 

Саме впровадження Проєкту дасть змогу 
забезпечити КНП «Богородчанська центральна 
районна лікарня» автомобілем швидкої медичної 
допомоги відповідно до потреб населення, що, в свою 
чергу, підвищить ефективність та якість надання 
кваліфікованої медичної допомоги населенню. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Придбання автомобіля швидкої медичної допомоги 
класу В. 

Зниження рівня захворюваності та смертності 
населення району завдяки проведенню своєчасної 
діагностики захворювань. 

Збільшення частки населення, охопленої 
кваліфікованою медичною допомогою. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 

Підвищення якості надання послуг охорони 
здоров‘я мешканцям району. 
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проєктів на виконання 
технічного завдання 

Покращення умов праці медичних працівників. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Придбання автомобіля швидкої медичної допомоги 
класу В для КНП «Богородчанська центральна 
районна лікарня». 

Оформлення необхідної документації на придбання 
автомобіля швидкої медичної допомоги класу В. 

Прийняття автомобіля швидкої медичної допомоги 
класу В на баланс КНП «Богородчанська центральна 
районна лікарня» Богородчанської районної ради. 

 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,                 
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- - 2700,0 2700,0 

- державний бюджет:     

державний фонд 
регіонального розвитку 

- - 2430,0 2430,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - 270,0 270,0 

- інші  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

5 

2. Назва технічного 
завдання 

Впровадження енергозберігаючих технологій у 
комерційному неприбутковому підприємстві  
«Богородчанська центральна районна лікарня» 
Богородчанської районної ради Івано-Франківської 
області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Богородчанський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Богородчанська центральна районна лікарня 
введена в експлуатацію у грудні 1986 року. Більшість 
дерев‘яних вікон було поставлено саме тоді. 
Починаючи з 2009 року поступово найбільш проблемні 
та пошкоджені керівництво лікарні замінювало на 
металопластикові. Така ж сама проблема виникала з 
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вхідними дверями до лікувальних корпусів лікарні. За 
цей час з 730 було демонтовано та замінено близько 
70% від застарілих вікон та дверей. На даний час 
залишились не заміненими 129 вікон та 32 дверей до 
різних корпусів та кабінетів, що знаходяться на 
першому поверсі в лікувальному закладі. Зважаючи на 
це в деяких палатах, кабінетах та коридорах лікарні в 
зимовий час холодно та можливі протяги при поривах 
вітру. 

Враховуючи те, що з кожним роком стан дерев‘яних 
вікон та дверей погіршується і вони потребують 
затратних косметичних ремонтів викає необхідність в 
заміні їх на металопластикові. Слід констатувати, що 
вартість теплової енергії для лікувального закладу  
починаючи з 2014 року постійно зростає. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Проведення заміни вікон та дверей на 
металопластикові у приміщені лікарні. 

Скорочення споживання енергоносіїв та видатків на 
енергоносії. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення комфортних умов для отримання 
медичної допомоги вторинного рівня мешканцям 
району. 

Покращення умов праці медичних працівників. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підписання необхідних договорів з підрядною 
організацією на проведення заміну вікон та дверей на 
металопластикові у лікарні. 

Створення  комфортних умови перебування хворих 
у медичному закладі. 

Підвищення якості надання медичних послуг. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,               
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- 1600,0 - 1600,0 

- державний бюджет:     

державний фонд 
регіонального розвитку 

- 1440,0 - 1440,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - 160,0 - 160,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

6 

2. Назва технічного 
завдання 

Покращення якості надання медичних послуг шляхом 
ремонту приміщень та перекриття дахів сільських 
амбулаторій 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
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4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я. 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Села Саджава, Іваниківка та Горохолино 
Богородчанського району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Для ефективної роботи сфери охорони здоров‘я 
району необхідне впорядкування інфраструктури в 
сільській місцевості – приміщень та перекриття дахів 
медичних амбулаторій для підвищення доступності та 
якості медичного обслуговування в сільській 
місцевості та надання якісних медичних послуг. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Зниження рівня захворюваності за найбільш 
поширеними хворобами. 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення надання якісної невідкладної 
медичної допомоги дорослому та дитячому 
населенню районну. 

Забезпечення надання якісних лікарських послуг 
первинної медичної допомоги мешканцям сільської 
місцевості. 

Дотримання санітарно-гігієнічного та 
протиепідеміологічного режиму і створення 
комфортних умов перебування пацієнтів. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Укладання договору з підрядною організацією на 
проведення будівельних робіт. 

Виконання підготовчих робіт. 
Проведення ремонту приміщення сільських 

амбулаторій. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,                  
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

3000,0 3000,0 2000,0 8000,0 

- державний бюджет:     

державний фонд 
регіонального розвитку 

2700,0 2700,0 1800,0 7200,0 

-  інші джерела - - - - 

- місцевий бюджет 300,0 300,0 200,0 800,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

7 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт даху та водоканалізайційної системи в 
Будинку культури в с. Саджава Богородчанського 
району Івано-Франківської області 
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3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.3.1. Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів  культури області 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Село Саджава  Богородчанського району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Збереження будівлі Саджавського Будинку 
культури з метою  надання  якісних культурно-
мистецьких послуг  щляхом ремонту даху 
Саджавського Будинку культури, створення 
комфортних умов для проведення культурно-
мистецьких заходів у закладі та занять клубних 
формувань, забезпечення дотримання санітарно-
гігієнічних вимог у приміщенні,  котре відвідує значна 
кількість людей. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Проведення поточного ремонту  даху Саджавського 
будинку культури. 

Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог у приміщенні, яке відвідує значна кількість 
людей. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення комфортних умов для проведення 
культурно-мистецьких заходів у закладі та занять 
клубних формувань. 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підписання необхідних договорів з підрядною 
організацією та проведення ремонтних робіт. 

Ремонт даху  та водоканалізаційної системи 
Будинку культури с. Саджава. 

Створення  належних санітарно-гігієнічних умов 
для організації та проведення масових заходів у 
закладі культури. 

Підвищення якості надання культурно-мистецьких 
послуг. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,                          
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

1020,0 - - 1020,0 

- державний бюджет:     

державний фонд 
регіонального розвитку 

918,0 - - 918,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 102,0 - - 102,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


197 
 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

8 

2. Назва технічного 
завдання 

Поточний ремонт покрівлі дахів лікувальних корпусів  
комерційного неприбуткового підприємства 
«Богородчанська центральна районна лікарня» 
Богородчанської районної ради Івано-Франківської 
області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1 Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я. 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Богородчанський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Медичну допомогу населенню Богородчанського 
району надає КНП «Богородчанська центральна 
районна лікарня» в якій щорічно лікується більше 11,0 
тисяч пацієнтів. 

Основні корпуси лікарні: головний корпус, 
травматологічне відділення, поліклінічне відділення, 
інфекційне відділення здане в експлуатацію в 1986 
році, а дитяче відділення в 1992 році. Площа 
покрівель цих корпусів становить 7910 м2. Дах цих 
корпусів був покритий керамічною черепицею 
коломийського виробництва. Термін експлуатації 
керамічної черепиці в середньому становить 25 років, 
на даний час минуло вже 33 роки після введення в 
експлуатацію лікувального закладу. За цей період 
існування установи від буревіїв, грози, граду, 
шквальних вітрів дах неодноразово пошкоджувався, 
внаслідок чого відбувалось підмокання штукатурок, 
стель, пошкодження електропроводки у відділеннях 
лікарні. Проектом передбачається проведення 
поточного ремонту покрівлі даху інфекційного, 
травматологічного, поліклінічного, дитячого відділень 
та головного корпусу лікарні задля збереження 
належного стану та цілісності приміщення КНП 
«Богородчанська центральна районна лікарня». 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Проведення поточного ремонту покрівлі даху 
інфекційного, травматологічного, поліклінічного, 
дитячого відділень та головного корпусу лікарні. 

Скорочення споживання енергоносіїв та видатків на 
енергоносії. 
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8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення комфортних умов для отримання 
медичної допомоги вторинного рівня мешканцями 
району. 

Покращення умов праці медичних працівників. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підписання необхідних договорів з підрядною 
організацією на проведення ремонтних робіт. 

Проведення поточного ремонту покрівель дахів 
інфекційного, травматологічного, поліклінічного, 
дитячого відділень та головного корпусу КНП 
«Богородчанська центральна районна лікарня». 

Створення  комфортних   умови  перебування 
хворих у  медичному закладі. 

Підвищено якість надання медичних послуг. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,               
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет:     

державний фонд 
регіонального розвитку 

4410,0 - - 4410,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 490,0 - - 490,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

9 

2. Назва технічного 
завдання 

Ремонт даху Ластівецького клубу в с. Ластівці 
Богородчанського району Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.3.1. Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів  культури області 

5.Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Село Ластівці Богородчанського району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Головною проблемою закладу  на сьогодні є 
протікання даху, спричинене природними факторами. 
Покрівля даху, площею 400 кв.м   з азбестно-
цементних листів пошкоджено внаслідок дії природних 
факторів (дощ, град, буревії), що  в свою чергу 
призвело до руйнування дерев‘яних конструкцій 
(крокви, лати, мауерлати, прогони.). Зашивка 
фронтонів з дощок прогнила. Горищне перекриття з 
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дерев‘яних балок з накатом з дощок також прогнило. 
Це призвело до руйнації стелі та замокання стін в 
приміщенні  закладу. Тому необхідно провести ремонт  
даху Ластівецького клубу для  створення комфортних 
умов проведення культурно-мистецьких заходів та 
занять клубних формувань у клубному закладі. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Проведення ремонту  даху Ластівецького клубу. 
Скорочення споживання енергоносіїв та видатків на 

енергоносії. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення комфортних умов для проведення 
культурно-мистецьких заходів та занять клубних 
формувань у клубному закладі. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підписання необхідних договорів з підрядною 
організацією та проведення ремонтних робіт. 

Проведення ремонту даху Ластівецького клубу. 
Підвищення якості надання культурно-мистецьких 

послуг. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,                  
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет:     

державний фонд 
регіонального розвитку 

913,50 - - 913,50 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 101,50 - - 101,50 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

10 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція з добудовою приміщення спортзалу, 
їдальні, актової зали, майстерні та класних кімнат до 
Кадобнянської гімназії Брошнів-Осадської селищної 
ради об'єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг:  будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Брошнів-Осадська ОТГ, Калуський район 
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технічним завданням 
матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проектом передбачається реконструкція 
Кадобнянської гімназії з добудовою приміщення 
спортзалу, їдальні, актової зали, майстерні та класних 
кімнат. 
Актуальність проєкту обумовлена необхідністю 
забезпечити належні умови для здобуття освіти на 
базі Кадобнянської гімназії. Під належними 
розуміються безпечні та комфортні умови отримання 
якісних освітніх послуг, що є важливим для 
збереження здоров‘я вихованців, учнів і персоналу 
закладу. Реалізація проєкту також дозволить 
забезпечити термомодернізацію будівлі школи та 
оптимізувати витрати на її утримання, надасть 
можливість створити новий освітній та культурний 
простір на базі закладу освіти. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

-проведено ремонті роботи в приміщенні 
Кадобнянської гімназії, добудовано приміщення 
спортзалу, їдальні, актової зали, майстерні та класні 
кімнати; 
-зменшено втрати тепла, витрати бюджетних коштів; 
- збереження існуючих робочих місць та створення 
нових 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

-створено сучасне освітнє середовище для 
забезпечення комфортного проведення навчально-
виховного процесу. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Укладення договору-підряду з виконавцем робіт; 
2. Демонтажні роботи (підготовлення території 
будівництва); 
3.Будівництво об‘єктів основного призначення; 
4.Будівництво об‘єктів енергетичного господарства; 
5.будівництво зовнішніх мереж та споруд 
водопостачання, водовідведення, теплопостачання та 
газопостачання; 
6.Благоустрій та озеленення території; 
7.Звітність про реалізацію проєкту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 27718,7 27718,7 - 55437,4 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

27718,7 27718,7 - 55437,4 

 інші джерела (зазначити)  2771,7 2771,7 - 5543,4 

- місцевий бюджет 2771,7 2771,7 - 5543,4 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 
 



201 
 

1. Номер технічного 
завдання 

11 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво закладу дошкільної освіти  в 
с.Новоселиця Вигодської селищної ради  Долинського 
району Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

с. Новоселиця Вигодської селищної ради Долинського 
району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В населеному пункті проживає 1433 жителі, діти 
дошкільного віку відвідують садочки в смт.Вигода чи 
м.Долини. У 2012 році був закладений фундамент під 
будівництво ЗДО. Жителі села та депутати звернулися 
до Вигодської селищної ради з пропозицією 
продовжити будівництво ЗДО (чи спільної будівлі для 
ФАПу та НВК) 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1) збудовано ЗДО в с.Новоселиця 
2) створено  нові робочі місця 
3) створено умови для перебування 20 дітей 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створено комфортні умови перебування в ДНЗ 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Розробка проектної документації 
Будівництво ЗДО в с.Новоселиця Вигодської селищної 
ради  Долинського району Івано-Франківської області 
Інформаційна кампанія 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 9000,0 3000,0 3000,0 15000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - - - - 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  
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1. Номер технічного 
завдання 

12 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення центру промоції психічного здоров‘я 
 на Прикарпатті   

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності надання 
освітніх послуг: будівництво, реконструкція та 
покращення матеріально-технічної бази закладів 
освіти. 
3.2.2. Розвиток якісного інклюзивного середовища 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На сьогодні однією з проблем є збільшення кількості 
осіб з депресивними розладами, а відтак, зниження 
якості життя осіб через недостатній рівень володіння 
ними методами психологічної самодопомоги / 
взаємодопомоги збереження та відновлення 
психічного здоров‘я. Причинами цього є слабка 
обізнаність щодо психічного здоров‘я у суспільстві, 
відсутність системи профілактики психічних розладів у 
найбільш вразливих верств населення (молоді, осіб з 
особливими потребами та ін.), низький рівень 
усвідомлення населенням важливості психологічної 
самодопомоги у кризових ситуаціях, недостатня 
кількість методичного забезпечення та низький рівень 
кваліфікації фахівців допомагальних професій з 
питань збереження та відновлення психічного 
здоров‘я, відсутність умов для навчання зацікавлених 
осіб методам психологічної самодопомоги / 
взаємодопомоги. Така ситуація знижує якість життя 
населення, обмежує можливості успішної 
самореалізації, призводить до стигматизації, 
психосоматичних захворювань, ризику розвитку 
суїцидальної та залежної поведінки. Створення 
Центру сприятиме підвищенню рівня знань та навичок 
психологічної самодопомоги / взаємодопомоги 
збереження та відновлення психічного здоров‘я 
громади. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створено Центр промоції психічного здоров‘я в 
регіоні та команду проекту (10 осіб); 

- Підвищено кваліфікацію 60 фахівців з психології 

(у тому числі, фахівцям Центру) щодо надання 

психологічної самодопомоги / взаємодопомоги  

збереження та відновлення психічного здоров‘я у 
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Центрі промоції психічного здоров‘я; 

- Підвищено кваліфікацію 60 фахівців з психології 

щодо надання психологічної самодопомоги / 

взаємодопомоги  збереження та відновлення 

психічного здоров‘я у Центрі промоції психічного 

здоров‘я; 

- Розроблено веб-сторінку Центру для 

популяризації новітніх психотехнологій збереження та 

відновлення психічного здоров‘я; 

- Розроблено навчально-методичний комплекс з 

питань збереження та відновлення психічного 

здоров‘я; 

- Проведено 120 тренінгів-практикумів для молоді 

(1200 осіб), осіб з особливими потребами (400 осіб), 

фахівців допомагальних професій (800 осіб) за 3 роки; 

- Проведено 2 Круглі столи для обговорення 

актуальних питань збереження та відновлення 

психічного здоров‘я; 

- Придбано легковий автомобіль для організації 

мобільного центру промоції психічного здоров‘я, що 

дозволить дістатися найвіддаленіших населених 

пунктів області; 

- Забезпечено 2460 год. психологічного 

супроводу для учасників проекту за 3 роки. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Удосконалено компетентності фахівців з 

психології з питань збереження та відновлення 

психічного здоров‘я; 

- Підвищено якість та доступність надання 

освітніх послуг з психологічної самодопомоги / 

взаємодопомоги збереження та відновлення 

психічного здоров‘я молоді, осіб з особливими 

потребами, фахівців допомагальних професій; 

- Розроблено та впроваджено програмне 

забезпечення діяльності Центру; 

- Впроваджено новітні технології та створено 

систему промоції психічного здоров‘я в регіоні; 

- Удосконалено розвиток інклюзивного 

середовища в громаді; 

- Підвищено якість психологічного супроводу 

молоді, осіб з особливими потребами, фахівців 

допомагальних професій з питань збереження та 

відновлення психічного здоров‘я. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Створення Центру промоції психічного здоров‘я  
шляхом модернізації (розробка проектно-кошторисної 
документації, капітальний ремонт, реконструкція) 
приміщень філософського факультету ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 
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2. Створення / встановлення веб-сайту Центру 
промоції психічного здоров‘я, підтримка та оновлення. 
 3. Забезпечення матеріально-технічної бази Центру; 
4. Відбір фахівців з психології і підвищення їх 
кваліфікації щодо надання психологічної 
самодопомоги / взаємодопомоги  збереження та 
відновлення психічного здоров‘я.  
5. Розробка, видання інформаційного та 
методичного забезпечення для навчання молоді, осіб 
з особливими потребами, фахівців допомагальних 
професій технологіям збереження та відновлення 
психічного здоров‘я. 
6. Налагодження співпраці з освітніми та медичними 
закладами громади з питань промоції психічного 
здоров‘я; 
7. Організація, проведення очних тренінгів-
практикумів з питань збереження та відновлення 
психічного здоров‘я для молоді, осіб з особливими 
потребами, фахівців допомагальних професій. 
8. Проведення Круглих столів для обговорення 
актуальних питань збереження та відновлення 
психічного здоров‘я. 
9. Придбання легкового автомобіля для організації 
мобільного центру промоції психічного здоров‘я, що 
дозволить дістатися найвіддаленіших населених 
пунктів області.  
10. Організація психологічного супроводу цільової 
аудиторії проєкту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1808,00 600,00 500,00 2908,00 

- інші джерела  

МТД, благодійні фонди 
тощо. 

1000,00 500,00 400,00 1900,00 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Координатори проекту: 
Кафедра загальної та клінічної психології 
філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
(ініціатор, реалізація, партнерство), проектно-освітній 
центр «Агенти змін» Прикарпатського національного 
університету (інституційне забезпечення реалізації, 
партнерство), профільні департаменти ОДА 
(інституційне забезпечення реалізації), інші. 
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1. Номер технічного 
завдання 

13 

2. Назва технічного 
завдання 

Добудова незавершеного будівництва  школи І-ІІ 
ступенів  в с.Верхній Струтин Рожнятівського району 
Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

с. Верхній Струтинь Рожнятівського району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Будівництво  школи розпочато у 1991 році. Навчання 
учнів  проходить в приміщенні 1885 року забудови, а 
також в пристосованих приміщеннях. В ЗОШ не 
забезпечено потрібного стану, складу і площ 
приміщень. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Створено належні умови для навчання  198 учнів у 
загальноосвітній школі. 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

2. Завершено добудову І і ІІ черг незавершеного 
будівництва школи І-ІІ ступенів в с. Верхній Струтин, 
яке розпочато в 1991 році. 

3. Забезпечено належний навчально-виховний процес в 
загальноосвітній школі, відповідно до Закону України 
«Про освіту». 

4. Забезпечено потреби громади в необхідних умовах 
для навчання та виховання дітей шкільного віку 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Організація забезпечення підготовки до будівельних 
робіт. 

2. Проведення тендеру для визначення організації-
виконавця будівельних робіт. 

3. Будівництво школи. 
4. Комплектація (поставка) обладнання для навчально-

виховного процесу. 
5. Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ та 

мережі Інтернет. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: - 24000 22395,597 26395,597 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - 2600 2600 5200 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

14 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт з добудовою загальнооствітньої 
школи І-ІІІ ступенів в с. Дуба 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Дубівська ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Загальноосвітня школа розташована в центрі 
об‘єднаної територіальної громади. В ЗОШ не 
забезпечено потрібного стану, складу і площ 
приміщень. В рамках проекту буде створено 
комфортне середовища для навчання дітей та сталого 
розвитку об‘єднаної громади, буде організовано 
сучасне освітнє середовище з дотриманням 
будівельних, санітарно-епідеміологічних норм 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створено належні умови для здобуття учнями освіти. 
Забезпечено необхідний для загальноосвітнього 
навчального закладу склад приміщень, скорочено 
споживання енергоносіїв 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Організація забезпечення підготовки до будівельних 
робіт. 

1. Проведення тендеру для визначення організації-
виконавця будівельних робіт. 

2. Капітальний ремонт з добудовою школи. 
3. Комплектація (поставка) обладнання для навчально-

виховного процесу. 
Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ та 
мережі Інтернет. 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 22000 - - 22000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 2200 - - 2 200,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

15 

2. Назва технічного 
завдання 

Введення в експлуатацію ІІ  черги  Солотвинського 
НВК «ЗОШ-ліцей»  в с-щі  Солотвин  
Богородчанського району Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

селище Солотвин, село Раковець Богородчанського 
району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Солотвинський НВК «ЗОШ-ліцей» введений в 
експлуатацію 03.11.2006 року (перша черга: корпус 
№1 та корпус №2,  де розміщені навчальні 
приміщення) через рік планувалося здати корпус №3  
(їдальня, актовий та спортивний зал і бібліотека) та 
мало бути зроблено водовідведення і пожежна 
сигналізація. На сьогодні 98% будівельних робіт у 
корпусі №3 виконано.  

Будівництво школи розпочато у 1986 році. 
Проектна потужність – 800 місць. 

Загальна площа двох корпусів, які здані в 
експлуатацію складає 4712 м². 

На сьогоднішній день основною найбільшою 
проблемою закладу є відсутність їдальні, актового та 
спортивного залу, забезпечення закладу питною 
водою,  належного водовідведення та пожежної 
сигналізації. 

Тому, задля проведення безпечного освітнього 
процесу, збереження належного стану та цілісності 
приміщення, необхідно провести роботи по введенню 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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в експлуатацію ІІ черги Солотвинського НВК «ЗОШ-
ліцей» Богородчанського району Івано-Франківської 
області. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Введення в експлуатацію ІІ черги Солотвинського 
НВК «ЗОШ-ліцей»,  де розміщені їдальня, актовий та 
спортивний зали і бібліотека, буде зроблено 
водовідведення та пожежна сигналізація. 

Зменшення захворюваності учасників освітнього 
процесу. 

Зменшення витрат бюджетних коштів на 
проведення поточних ремонтів школи. 

Скорочення споживання енергоносіїв та видатків 
на енергоносії. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення належних та безпечних умов для 
здобуття освіти учнями та вихованцями 
Солотвинського НВК «ЗОШ-ліцей»,  учителів та 
обслуговуючого персоналу школи. 

Підвищення значення школи в районі, її престижу 
серед інших навчальних закладів, що стимулюватиме 
жителів  сіл  направляти дітей на навчання в даний 
заклад. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації. 
Підписання необхідних договорів з підрядною 

організацією. 
Проведення робіт по введенню в експлуатацію ІІ 

черги Солотвинського НВК «ЗОШ-ліцей». 
Створення комфортних   умов перебування учнів, 

вихованців, учителів та обслуговуючого персоналу у 
школі. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,                 
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

8000,0 7000,0 - 15000,0 

- державний бюджет:     

державний фонд 
регіонального розвитку 

7200,0 6300,0 - 13500,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 800,0 700,0 - 1500,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

16 

2. Назва технічного 
завдання 

Поточний ремонт покрівлі Яблунської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  в с. Яблунька Богородчанського району 
Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
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4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

Стратегічна ціль 3. Створення комфортних та 
безпечних умов проживання на території Івано-
Франківської області; 3.1. Забезпечення рівного 
доступу, підвищення якості медичних, освітніх послух 
та розвиток спорту в громадах; 3.1.2. Підвищення 
якості та доступності освітніх послуг: будівництво, 
реконструкція та покращення матеріально-технічної 
бази закладів освіти. 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Села Яблунька, Кривець, Богрівка, Кричка та Луквиця 
Богородчанського району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На сьогоднішній день основною найбільшою 
проблемою Яблунської ЗОШ І-ІІІ ступенів є 
необхідність поточного ремонту покрівлі основного 
корпусу школи. 

Дах центрального приміщення покритий шифером 
червоного кольору, який внаслідок буревіїв, граду, 
шквальних вітрів неодноразово пошкоджувався-
шиферні плити потріскали, що призводить до 
протікання покрівлі. В результаті цього руйнується 
стеля в окремих кабінетах біології, хімії, фізики, 
інформатики, відпадає штукатурка, пошкоджується 
електропроводка, почала руйнуватися цегляна 
кладка. У деяких класах зайва волога призводить до 
появи плісняви, яка є небезпечною для здоров‘я 
школярів. 

Також від сильних поривів вітру потрісканий шифер 
часто зривається, що є загрозою травмування 
учасників освітнього процесу. Всі ці чинники 
несприятливо впливають на життя і здоров‘я дітей та 
працівників школи. 

Адміністрація закладу постійно намагалась 
локалізувати та усувати наслідки, завдані стихією. 
Внаслідок сильних вітрів неодноразово зривало 
шифер з даху, що могло призвести до нещасних 
випадків травмування дітей, вчителів, батьків, осіб, які 
перебувають на території закладу. 

Тому, задля проведення безпечного освітнього 
процесу, збереження належного стану та цілісності 
приміщення, необхідно провести поточний ремонт 
покрівлі Яблунської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Яблунька 
Богородчанського району Івано-Франківської області. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Проведення поточного ремонту покрівлі даху 
Яблунської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Зменшення захворюваності учасників освітнього 
процесу. 

Зменшення витрат бюджетних коштів на 
проведення поточних ремонтів школи. 

Скорочення споживання енергоносіїв та видатків на 
енергоносії. 

 



210 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення належних та безпечних умов для 
здобуття освіти учнями Яблунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
учителів та обслуговуючого персоналу школи. 

Підвищення значення школи в районі, її престижу 
серед інших навчальних закладів, що стимулюватиме 
жителів  сіл направляти дітей на навчання в даний 
заклад. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підписання необхідних договорів з підрядною 
організацією на проведення ремонтних робіт. 

Проведення поточного ремонту покрівлі даху 
Яблунської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Створення комфортних   умов перебування учнів, 
учителів та обслуговуючого персоналу у школі. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,                
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

1650,0 - - 1650,0 

- державний бюджет: - - - - 

державний фонд 
регіонального розвитку 

1485,0 - - 1485,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 165,0 - - 165,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

17 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво берегоукріплень на річці Черемош в 
населених пунктах Білоберізка, Хороцеве, Барвінків 
Білоберізької об‘єднаної громади Верховинського 
району Івано-Франківської області. 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області. 
 
 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Реалізація проєкту матиме вплив на всі населені 
пункти Білоберізької ОТГ. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Через всі населені пункти Білоберізької ОТГ 
протікає річка Черемош, вздовж річки проходять 
автомобільні дороги Р-62 Криворівня-Чернівці на 
відрізку Барвінків – Устеріки та місцевого (обласного) 
значення – О090801 Барвінків –Розтоки, яка в селі 
Барвінків виходить до Р-62. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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Через відсутність берегоукріплень річка Черемош 
часто виходить з берегів, а під час повеней руйнує як 
дорожню інфраструктуру, так і земельні ділянки як 
приватної так і комунальної форми власності. 
Найбільш катастрофічною була повінь в 2008 році, 
менш руйнівною в 2010 році, але з періодичністю в 2-3 
роки відбуваються виходи річки Черемош з берегів, 
що призводить до значних руйнацій. За останні  5-7 
років були збудовані захисні берегоукріплення в селі 
Устеріки, але села Білоберізка, Хороцеве, Барвінків 
залишилися незахищеними від руйнівних паводків та 
повеней. Найбільш загрозлива ситуація в селі 
Білоберізка на присілку Паркан, де існує реальна 
загроза житловим будинкам громадян, а також на 
окремих ділянках в селах Хороцеве та Барвінків. 

Вирішити дану проблему пропонується шляхом 
будівництва берегоукріплень в найбільш загрозливих 
місцях на річці Черемош в населених пунктах 
Білоберізка, Хороцеве, Барвінків. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Очікуваним результатом від реалізації проєкту буде 
зменшення кількості виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов‘язаних з виходом з берегів річки 
Черемош та масштабів руйнувань дорожнього 
полотна, земельних ділянок, житлових будинків, 
господарських споруд та виробничих приміщень 
різних форм власності. 

Реалізація проєкту матиме економічний ефект, 
оскільки зменшаться витрати на ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій пов‘язаних з виходом з берегів 
річки Черемош, ремонт знищених чи пошкоджених 
автомобільних доріг та будівель і споруд різної форми 
власності. 

Реалізація даного проєкту матиме безпосередній 
екологічний вплив на стан навколишнього 
середовища, оскільки будуть укріплені береги річки 
Черемош, зменшиться ризик виникнення 
надзвичайних ситуацій, пошкодження чи знищення 
земельних ділянок та майна громадян та суб‘єктів 
підприємницької діяльності. 

 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Реалізація проєкту позитивно вплине на стан  
мобільності місцевого населення, сприятиме 
безперешкодному доступу громадян до місць надання 
адміністративних, соціальних та інших послуг, а також 
сприятиме збільшенню рівня довіри населення до 
місцевої влади 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Виготовлення проєктно-кошторисної 
документації. 

2. Проведення тендерних процедур з визначення 
підрядника для здійснення будівельних робіт та 
укладення договору на виконання будівельних робіт. 

3. Здійснення будівництва берегоукріплень на річці 
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Черемош в населених пунктах Білоберізка, Хороцеве, 
Барвінків Білоберізької ОТГ. 

4. Інформування про хід та завершення реалізації 
проєкту у місцевих засобах масової інформації та на 
офіційному веб-сайті Білоберізької ОТГ. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,                
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 70 000,0 20 000,0 15 000,0 105000,0 

державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

18 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція очисних споруд  в м. Городенка Івано-
Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2. Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Городенківський район, частково територія басейну р. 
Дністер 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В м. Городенка  очисні споруди, які знаходяться на 
балансі Городенківського підприємства  ДВУВКГ 
знаходяться в аварійному стані. Аварія на вказаному 
об‘єкті може привести до надзвичайної 
кризової екологічної ситуації, оскільки це спричинить 
забруднення поверхневих вод не тільки на території 
району але і річок, що входять до басейну р. Дністер. 
Очисні споруди в м. Городенка забезпечують очистку 
господарсько-побутових стічних вод міста, кількість 
жителів якого становить близько 10 тис. осіб. 

Понад 35 років безперервної експлуатації очисних 
каналізаційних мереж без капіталовкладень в 
проведення ремонтних робіт, реконструкції, без 
застосування комплексного підходу очистки стічних 
вод, сушки та використання мулу призвели систему 
водовідведення і в тому числі очисних споруд 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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Городенківського ДВУВКГ до критичного аварійного 
стану. Щодо стану очисних споруд - зношеність 
споруд аеротенки, бетонних конструкцій, 
каналізаційних стальних труб відведення стоків від 
насосної до піскоуловлювачів, проведення тільки 
незначних поточних ремонтів – фактори, що стали 
причиною аварійного стану вищевказаного об‘єкту. 
Існуючий комплекс біологічної очистки стічних вод 
зношений на 90%, запірна арматура та повітряні 
трубопроводи при довготривалій експлуатації через 
корозію металу зруйновані на 85%. Перехідні містки та 
перила перебувають в аварійному стані, практично не 
працюють решітки для затримання і вилучення 
крупних механічних домішок. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Зменшення витрат підприємства  на 
обслуговування очисних споруд. 

 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості стічних вод. 
Ліквідовано загрозу виникнення екологічної 

катастрофи. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Реконструкція каналізаційної насосної станції. 
Реконструкція очисних споруд. 
Реконструкція компресорної контейнерного типу. 
Реконструкція аварійного мулового майданчика. 
Реконструкція силового електрообладнання та 

електроосвітлення. 
Реконструкція виробничого будинку. 

Реконструкція зовнішніх мереж та споруд 
водопостачання, водовідведення, теплопостачання та 
газопостачання. 

Проведення благоустрою та озеленення території. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,                
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

23169,8 - - 23169,8 

- державний бюджет: 20 852,8 - - 20852,8 

- бюджет громади 2 317,0 - - 2317,0 

державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - -   

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

19 

2. Назва технічного 
завдання 

Покращення матеріально-технічної бази медичного 
закладу КНМП «Рогатинська ЦРЛ» 
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3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Капітальний ремонт приміщень не проводився. 
Обладнання застаріле 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Придбання сучасної діагностичної апаратури, що 
забезпечить покращення якості надання медичних 
послуг для 39,0 тис. жителів району 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості надання медичних послуг 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Придбання сучасної діагностичної апаратури 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 20600,0 2500,0 - 23100,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела     

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

20 

2. Назва технічного 
завдання 

Придбання спеціалізованого автомобіля для 
транспортування важких хворих в обласні медичні 
заклади  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Незабезпечення транспортування важких хворих до 
закладів охорони здоров‘я вторинного та третинного 
рівнів 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Придбання 1 спеціалізованого автомобіля для 
транспортування важких хворих забезпечить доступ 
до якісної медичної допомоги жителям м.Рогатина та 
району  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості надання медичних послуг 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Придбання спеціалізованого автомобіля 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 1500,0 - - 1500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела     

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

21 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт ліфтів КНМП «Рогатинська ЦРЛ» 
для швидкого і безпечного доставлення хворих в 
відділення 
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
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5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Незабезпечення швидким і безпечним доставленням 
хворих у відділення центральної районної лікарні 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Ремонт ліфтів 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості надання медичних послуг. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Створення робочої групи по реалізації проекту; 
2.Виготовлення кошторисної документації ; 
3.Вибір підрядної організації і укладання з нею 
договору-підряду; 
4.Реалізація плану заходів проекту; 
5.Проведення моніторингу виконання проекту; 
6.Висвітлення результатів реалізації проекту у 
районних ЗМІ 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 900,0 - - 900,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

  

  

1. Номер технічного 
завдання 

22 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт терапевтичного відділення КНМП 
«Рогатинська ЦРЛ» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


217 
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В терапевтичному відділенні центральної районної 
лікарні може перебувати одночасно на лікуванні 30 
хворих.  
Приміщення збудовано ще в 1983 році, має допоміжні 
приміщення і пункт роздачі їди, кожна палата 
індивідуальна з індивідуальним санвузлом. Будівля – 
чотириповерхова, терапевтичне відділення розгорнуте 
на четвертому поверсі, де вже капітально 
відремонтовані кардіологічне та неврологічне 
відділення.   
На даний час приміщення потребує повного 
капітального ремонту, так як матеріально- технічна 
база повністю зношена. За час експлуатації будівлі 
жодного разу не проводився капітальний ремонт. 
Результати впровадженого проекту будуть спрямовані 
на покращення умов лікування стаціонарних хворих та 
надання послуг медичного спрямування медичним 
персоналом. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращені умови 30 ліжко-місць 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості надання медичних послуг 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Створення робочої групи по реалізації проекту; 
2.Виготовлення кошторисної документації ; 
3.Вибір підрядної організації і укладання з нею 
договору-підряду; 
4.Реалізація плану заходів проекту; 
5.Проведення моніторингу виконання проекту; 
6.Висвітлення результатів реалізації проекту у 
районних ЗМІ 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 2500,0 - 2500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 



218 
 

1. Номер технічного 
завдання 

23 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт фасаду (утеплення), покрівель та 
огорожі Рогатинської центральної районної лікарні 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

КНМП «Рогатинська ЦРЛ» збудована в 1983 році, з 
того часу капітальний ремонт приміщень не 
проводився. Комплекс ЦРЛ включає такі об‘єкти: 
- приймальна мурована двоповерхова; 
- стаціонар чотирьохповерховий   з підвалом та 
горищем; 
- галерея одноповерхова, прямокутна; 
- поліклініка триповерхова з горищем; 
- інфекційне відділення двоповерхове з підвалом та 
горищем.  
Результати впровадженого проекту будуть спрямовані 
на покращення умов лікування хворих та надання 
послуг медичного спрямування медперсоналом.   

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращені умови для 39,0 тис.чол. жителів району 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості надання медичних послуг 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами виконання робіт на об‘єкті є: 
- проведення робіт щодо розбирання та демонтажу;   
- проведення архітектурно-будівельних робіт; 
- упорядкування приміщення та території. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 12500,0 - - 12500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 
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- інші джерела 

(зазначити) 

    

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

24 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт приміщення комунального 
підприємства «Центральна районна аптека № 47» з 
метою розміщення комунального некомерційного 
підприємства «Рогатинський центр первинної медико-
санітарної допомоги 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Будівля центральної районної аптеки одноповерхова, 
збудована у 1980 роках. На даний час приміщення 
потребує повного капітального ремонту, так як 
матеріально - технічна база повністю зношена. 
Результати впровадженого проекту будуть спрямовані 
на енергозбереження та покращення умов для 
відвідувачів аптеки та надання послуг медичного 
спрямування медперсоналом   

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення належних умов для 39,0 тис.чол. жителів 
району при наданні первинної медико-санітарної 
допомоги  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості надання медичних послуг 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами виконання робіт на об‘єкті є: 
- проведення робіт щодо розбирання та демонтажу;   
- проведення архітектурно-будівельних робіт; 
- упорядкування приміщення та території. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 5700,0 - - 5700,0 

 державний фонд     
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регіонального розвитку 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

25 

2. Назва технічного 
завдання 

Покращення матеріально технічної бази КНП СРР 
Снятинської ЦРЛ, шляхом придбання сучасного 
універсального рентгенологічного комплексу та 
електронно-оптичного перетворювача 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1 Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Снятинський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Основною проблемою Снятинської ЦРЛ є незабез-
печеність закладу сучасним високоякісним діагно-
стичним обладнанням, що дасть змогу виявляти та 
лікувати рад важких хвороб на ранній стадії 
захворювання. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 об'єкт 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Підготовлено приміщення для розміщення обладнан-
ня, закуплено та встановлено універсальний 
рентгенологічний комплекс, закуплено та встановлено 
електронно-оптичний перетворювач, організовано 
роботу програм та впроваджено методики обстеження 
із використанням зазначеного обладнання. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 5 000,0 2 000,0 - 7 000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      
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- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

26 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт поліклінічного відділення 
Снятинської ЦРЛ по вул. Т.Шевченка в  м.Снятин, 
Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1 Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Снятинський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Основними  енергоресурсами, які  споживає  
поліклініка,  є  електроенергія  та  теплова  енергія. 
Враховуючи  щорічне зростання  тарифів  на   
енергоресурси, затрати  на  їх  закупівлю  з  кожним 
роком збільшуються. Заходи  спрямовані  на  
економне використання енергоресурсів (використання  
енергозберігаючих  ламп, утеплення  вікон  та  дверей 
в  зимовий  період, встановлення  приладів обліку) не  
дають  бажаних  результатів, оскільки      теплові  
втрати  через  огороджуючі  конструкції  будівлі  ( 
вікна, двері, стіни) є занадто великими порівняно із 
ефектом від економії. 
Враховуючи  значні  теплові  втрати  через  стару 
неефективну систему опалення в  зимовий  період  
виникає  проблема  у  створенні  відповідного  
мікроклімату та  комфортних  умов  перебування  та 
обслуговування пацієнтів у поліклінічному відділенні. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Капітальний ремонт 1 будівлі 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення  рівня  енергозбереження   у поліклініці.  
Поліпшення  естетичного  вигляду  будівлі. 
Приведення  до  відповідних  температурних 
показників  приміщень поліклініки. 
Створення комфортних  умов  перебування  пацієнтів  
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та  медпрацівників. 
Зменшення  видатків  місцевого  бюджету на 
енергетичні  ресурси. 
Підвищення рівня  довіри  жителів  міста  до  органів  
місцевого  самоврядування. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 2000,0 2000,0 2000,0 1500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

27 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт приміщень Снятинської 
центральної районної лікарні по вул. Стефаника в 
м.Снятин Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1 Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Снятинський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Центральна районна лікарня у Снятині нараховує 290 
ліжок, має 8 стаціонарних відділень, в яких 
знаходяться ліжка із 12 профілів, поліклініку на 260 
амбулаторних прийомів у зміну.  
Реалізація інвестиційного проекту дає можливість 
скоротити споживання теплової енергії, шляхом 
зменшення втрат через віконні отвори, зовнішні стіни 
на 20%. Зменшення втрат теплової енергії для 
створення комфортних та безпечних умов праці 
медичного лікування хворих та персоналу відділень, 
за рахунок утеплення зовнішніх стін, покрівлі, заміни 
вікон, дверей, капітального ремонту 
відмостки  забезпечує безаварійну експлуатацію 
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будівель та дає змогу забезпечувати якісною 
медичною допомогою всіх, без винятку, жителів 
району, шляхом надання медико-санітарної допомоги, 
в тому числі широкого спектру діагностичних, 
профілактичних, лікувальних та інших послуг 
медичного характеру.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Капітальний ремонт 1 будівлі 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Встановлення відповідного температурного режиму в 
приміщеннях  лікарні північно-західної сторони та 
запобігання руйнуванню будівлі; 
Зменшення бюджетних витрат на теплопостачання; 
Створення нормальних умов для лікування громадян 
та виконання своїх обов‘язків мед. персоналом; 
Збереження самого приміщення від негативного 
впливу перепаду температур та  вологості 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 7457,0 - - 7457,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела     

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

28 

2. Назва технічного 
завдання 

Придбання обладнання та інвентаря для медичних 
установ району 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1.Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Коломийський, Снятинський, Городенківський райони 
разом з ОТГ 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Відсутність сучасного, якісного обладнання та 
інвентаря в медичних установах району 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості медичних послуг, які надаються 
населенню трьох районів (близько 250,0 тис. осіб) 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Надання висококваліфікованої лікувально-
профілактичної медичної допомоги, покращення 
здоров‘я та якості життя населення регіону. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Придбання обладнання та інвентаря для медичних 
установ району, зокрема: оксигенатора, пересувної 
рентген установки, астроскопа, двох лапароскопічних 
стійок, реанімаційного комплексу для 
новонароджених, дихального апарата, монітора для 
реанімації, обладнання для УЗД експертного класу, 
наркозно-дихального апарата, дефібрилятора, 
апаратів для розробки та реабілітації кінцівок при 
травматологічних та неврологічних ураженнях тощо. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 8000,0 8000,0 8000,0 24000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (субвенція з 
державного бюджету)  

8000,0 8000,0 8000,0 24000,0 

- місцевий бюджет 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

- інші джерела  - - - - 

-11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

29 

2. Назва технічного 
завдання 

Продовження загально-будівельних робіт в дитячій 
лікарні (педіатричне відділення), заміна інженерних 
мереж та проведення ремонтних робіт в хірургічному 
відділення та травматології комунального 
некомерційного підприємства «Коломийська 
центральна районна лікарня» Коломийської районної 
ради 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 

3.1.1.Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 
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відповідає технічне 
завдання 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Коломийський, Снятинський, Городенківський райони 
разом з ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Заклад охорони здоров‘я повинен виконувати прямі 
функції у відповідності до санітарно-епідеміологічних 
вимог та бути комфортним і затишним для пацієнтів 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості медичних послуг, які надаються 
населенню трьох районів (близько 250,0 тис. осіб). 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення комфортних умов перебування хворих у 
педіатричному відділенні дитячої лікарні та інших 
відділеннях, створення належних умов праці для 
медичного персоналу, зменшення використання 
енергоносіїв. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Продовження загально-будівельних робіт в дитячій 
лікарні (педіатричне відділення), заміна інженерних 
мереж та проведення ремонтних робіт в хірургічному 
відділенні та травматології 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 12000,0 12000,0 12000,0 36000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (субвенція з 
державного бюджету) 

12000,0 12000,0 12000,0 36000,0 

- місцевий бюджет 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 

- інші джерела     

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

30 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний  ремонт з утеплення фасадів 
(термореновація будівель)  Ланчинського ліцею на 
вул. Карпатська,6 в селищі Ланчин,  Ланчинської 
селищної ради ОТГ, Надвірнянського району 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

- 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг:  будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 
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відповідає технічне 
завдання 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Ланчинська селищна ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Основною проблемою є необхідність впровадження 
енергозберігаючих технологій  в комунальних 
закладах освіти та охорони здоров'я, створення 
належних умов для навчання, виховання учнів школи 
та оздоровлення.  Впровадження енергозберігаючих 
заходів з метою створення комфортних умов 
перебування в закладах освіти та медицини, 
ефективне використання бюджетних коштів, 
найголовніші проблеми сьогодні, які потребують 
невідкладного вирішення. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде : 
- проведено 710 м.кв. утеплення фасаду будівель 
Ланчинського ліцею; 
- покращено матеріально-технічний стан будівель 
бюджетної сфери . 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- зменшення витрат на утримання об‘єктів соціальної 
сфери; 
- збереження та зміцнення здоров'я дітей  шкільного 
віку та жителів громади; 
- підвищення інвестиційної привабливості 
інфраструктури; 
- створення умов для поширення позитивних процесів 
розвитку місцевості в ОТГ 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.  Проведення загальних зборів жителів громади. 

2. Складання проектно-кошторисної документації та 

виготовлення енергопаспорта. 

3. Капітальний ремонт об'єктів (утеплення фасаду 

будівель, теплоізоляція перекриттів). 

 4.   Введення об'єктів в експлуатацію 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 4400,0 - - 4400,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

4400,0 - - 4400,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 670,0 - - 670,0 

- інші джерела                      

( програма DOBRE) 

    

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 
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1. Номер технічного 
завдання 

31 

2. Назва технічного 
завдання 

«Будівництво спортивної зали в Ланчинській гімназії 
Надвірнянського району, Івано-Франківської області (в 
т.ч. виготовлення ПКД) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

- 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг:  будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Ланчинська селищна ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Ланчинська гімназія  заснована у 1999 році на базі 
двох приміщень колективного господарства без 
спортивного залу, що впродовж десятиліть обмежує 
можливості учнів гімназії  у повноцінних заняттях 
фізичної культури та спортом. Наявність спортзалу 
сприятиме  безперервності та послідовності занять 
фізичною культурою і спортом, утвердження етичних 
та моральних цінностей фізичної культури і спорту, 
забезпечення організації та діяльності груп здоров'я 
для широкого кола громадян різних вікових груп. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде : 
- створені умови для всебічного розвитку 628 учнів 

гімназії у сфері фізичної культури і спорту; 

- створено 3 нові  робочі місця; 

- залучено до занять фізичної культури та спорту 300 

осіб різної вікової категорії. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде : 
- отримання сучасного спортивного залу; 

- покращення спортивної інфраструктури; 

- збереження та зміцнення здоров'я дітей  

шкільного віку та жителів громади; 

- створено умови для всебічного розвитку у сфері 

фізичної культури та спорту 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 1. Підготовчий. 
 2. Організаційний 
 3. Впровадження проекту 
 4. Завершальний 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 6000,0 2000,0 - 8000,0 
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 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 600,0 200,0  800,0 

- інші джерела                

- ( програма DOBRE) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

32 

2. Назва технічного 
завдання 

Поточний ремонт покрівлі Іваниківського закладу 
дошкільної освіти «Ромашка»  в с. Іваниківка  
Богородчанського району Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

село Іваниківка Богородчанського району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Іваниківський заклад дошкільної освіти «Ромашка» 
складається з однієї двохповерхової будівлі, де 
розміщені групові кімнати, спальні кімнати, туалетні 
кімнати, їдальня, пральня та музичний зал. На 
сьогоднішній день основною найбільшою проблемою 
закладу є необхідність поточного ремонту даху. 

Дах приміщення покритий шифером, який 
внаслідок буревіїв, граду, шквальних вітрів 
неодноразово пошкоджувався – шиферні  плити 
потріскали, що призводить до протікання покрівлі. В 
результаті цього зруйнувалася стеля у середній групі 
(капітальний ремонт стелі попередньо було зроблено, 
в старшій групі вода протікала крізь стелю, 
пошкодивши старе деревʼяне перекриття  та 
електропроводку. 

Також від сильних поривів вітру потрісканий шифер 
часто зривається, що є загрозою травмування 
учасників освітнього процесу. Всі ці чинники 
несприятливо впливають на життя і здоров‘я дітей та 
працівників ЗДО. 

Адміністрація закладу постійно намагалась 
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локалізувати та усувати наслідки, завдані стихією. 
Внаслідок сильних вітрів неодноразово зривало 
шифер з даху, що могло призвести до нещасних 
випадків травмування дітей, вчителів, батьків, осіб, які 
перебувають на території закладу. 

Тому, задля проведення безпечного освітнього 
процесу, збереження належного стану та цілісності 
приміщення, необхідно провести поточний ремонт 
покрівлі Іваниківського закладу дошкільної освіти 
«Ромашка» в с. Іваниківка Богородчанського району 
Івано-Франківської області. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Проведення поточного ремонту покрівлі даху 
Іваниківського ЗДО «Ромашка». 

Зменшення захворюваності учасників освітнього 
процесу. 

Зменшення витрат бюджетних коштів на 
проведення поточних ремонтів ЗДО. 

Скорочення споживання енергоносіїв та видатків на 
енергоносії. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення належних та безпечних умов для 
здобуття дошкільної освіти вихованцями 
Іваниківського ЗДО «Ромашка», вихователів та 
обслуговуючого персоналу. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації  
на поточний ремонт покрівлі приміщення ЗДО. 

Підписання необхідних договорів з підрядною 
організацією на проведення ремонтних робіт. 

Проведення поточного ремонту покрівлі даху 
Іваниківського ЗДО «Ромашка». 

Створення комфортних   умов перебування 
вихованців, вихователів та обслуговуючого персоналу 
у ЗДО 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,               
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

1000,0 - - 1000,0 

- державний бюджет:     

 державний фонд 
регіонального розвитку 

900,0 - - 900,0 

 інші джерела 
(зазначити)  

- - - - 

- місцевий бюджет 100,0 - - 100,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

33 

2. Назва технічного 
завдання 

Завершення ІІ черги будівництва загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів у селі Підбереж Болехівської 
міської ради 
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3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

с. Підбереж 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Основною проблемою, на розв‘язання якої 
спрямований проект, є відсутність належних умов для 
здобуття загальної середньої освіти, організації 
ефективного навчально-виховного процесу, 
забезпечення здорової життєдіяльності і розвитку 
шкільної молоді в селі Підбереж Болехівської міської 
ради в зв‘язку з незавершеним будівництвом ІІ черги 
Підберезької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів і, 
відповідно, відсутністю спортзалу, бібліотеки, 
медичного пункту, їдальні, майстерень, достатньої 
кількості робочих кабінетів та навчальних класів, 
відпочинкового майданчику для старшокласників. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Введено в експлуатацію блок № 1 (їдальня, 
спортзал, бібліотека, майстерня, медпункт, робочі 
кабінети та навчальні класи). 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Забезпечено школярам належні умови для здобуття 
загальної середньої освіти, зменшено кількість 
простудних захворювань; 
- покращено позитивний імідж Болехівщини; 
- знято соціальну напругу серед населення. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Завершення ІІ черги будівництва загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів у селі Підбереж Болехівської 
міської ради 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

4000,0 

2022 
 

4000,0 

2023 
 
- 

Усього 
 

8000,0 

державний бюджет: 4000,0 4000,0 - 8000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - - - - 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 
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1. Номер технічного 
завдання 

34 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція з добудовою Яремчанської ЗОШ І-
ІІІст.№1 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг, будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м.Яремче 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Яремчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 є 
базовим освітнім закладом в регіоні. Проте існуюча 
будівля, яка збудована у 50-х роках минулого століття 
не забезпечує необхідний   навчально-виховний  
процес  для  учнів.  Враховуючи недостатню кількість 
приміщень у існуючій будівлі школи, початкові класи 
розмістили у дошкільному закладі.  
Для завершення  будівництва Яремчанської ЗОШ 1-
111 ступенів необхідно виконати наступні роботи 
відповідно до локальних кошторисів  : 
-  загальнобудівельні роботи ; 
- внутрішні сантехнічні роботи ; 
- придбання немонтованого устаткування та монтаж 
монтованого  обладнання; 
- влаштування пожежної та охоронної сигналізації ; 
- електромонтажні роботи ; 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- забезпечення дошкільною освітою та вихованням   
дітей  віком від трьох до шести років з 58 до 90 
відсотків; 
- розширити мережу дошкільного навчального закладу 
«Гірський струмочок» та забезпечити в ньому 
навчально-виховний процес відповідно до державних 
санітарних  норм і правил «Влаштування, обладнання, 
утримання дошкільних навчальних закладів та 
організації життєдіяльності дітей», затверджених 
Наказом Міністерства охорони здоров‘я України  від 
01.08.2013 № 678; 
- збільшити потужність Яремчанської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 до 630 учнів 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- створити умови навчально-виховного процесу як 
учнів початкових класів так і учнів середнього та 
старшого шкільного віку які б відповідали ДСанПіН 
5.5.2.008-01 "Державні санітарні правила і норми по 
устаткуванню, утриманню загальноосвітніх 
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навчальних закладів та організації навчально-
виховного процесу"; 
завдяки архітектурно-планувальному рішенню 
об»єднати в одній споруді класні кімнати молодших та 
старших класів, вивільнивши    при цьому приміщення 
дитячого дошкільного закладу; 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Збільшення потужності  загальноосвітньої школи до 
630 учнів 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 9900,0 - - 9900,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1100,0 - - 1100,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

35 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт (заходи з термомодернізації) 
будівлі дошкільного закладу «Гірський струмочок» 
Яремчанської міської ради 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг, будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

м.Яремче 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) ―Гірський струмочок‖ збудована в 1984 році. 
Внутрішній ремонт приміщення закладу здійснюється 
регулярно з метою забезпечення санітарно-гігієнічних 
умов. Однак, гостро постає проблема ремонту 
фасаду, даху та підвального приміщення, зокрема в 
заходах термомодернізацї. 
Основним наслідком неналежного стану будівлі є 
недостатній температурний режим, в результаті чого 
збільшується захворюваність дітей.  
Заходи проекту передбачають  капітальний ремонт 
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фасаду, даху та підвального приміщення ДНЗ 
«Гірський струмочок». Підрядною організацією будуть 
виконані роботи по проведенню капітального ремонту 
будівлі ДНЗ - утеплення покрівлі, утеплення фасаду, 
ремонт підвального перекриття. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- зменшення захворюваності дітей; 
- економія бюджетних коштів шляхом зменшення 
витрат на опалення. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- покращити технічний стан будівлі ДНЗ ―Гірський 
струмочок; 
- уникнути подальшого руйнування та погіршення 
стану будівлі; 
- дотримання температурного режиму; 
- створення комфортних та безпечних умов для всіх 
учасників навчально-виховного процесу; 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Розробка проектно-кошторисної документації на 
будівельні робіт. 
2.   Визначення підрядної організації та заключення 
відповідних договорів. 
3.  Капітальний ремонт(заходи з термомодернізації)  
будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
―Гірський струмочок‖ 
4.   Прийняття об‘єкта в експлуатацію 
5.   Висвітлення результатів реалізації проекту 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 5202,5 - - 5202,5 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

36 

2. Назва технічного 
завдання 

Нове будівництво ДНЗ в с. Хімчин Рожнівської 
сільської ради об‘єднаної територіальної громади 
Косівського району Івано – Франківської області» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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відповідає технічне 
завдання 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рожнівська ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Потреба у забезпеченні дошкільною освітою віком від 
2 до 6 років. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво нового ЗДО у селі Хімчин на 75 місць 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення діток дошкільною освітою 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

2021 р. – початок будівництва (фундамент, стіни, дах, 
вікна, двері) 
2022-2023 р.– завершення будівництва (штукатурка, 
наповнення кімнат та кухні) 
 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 5000,0 3000,0 2500,0 11500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

37 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт покрівлі даху Рожнівського ліцею 
«Гуцульщина» імені Федора Погребенника 
Рожнівської сільської ради об‘єднаної територіальної 
громади 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 
  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


235 
 

відповідає технічне 
завдання 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рожнівська ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Ліцей «Гуцульщина» імені Федора Погребенника 
крито1989 році. На жаль крівля втратила свої 
властивості (повністю поржавіла та протікає)  
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Перекриття 10,0 тис. м2 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збереження будівлі ліцею, дотримання 
температурного режиму 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

2021-2023 р. – Перекриття 10,0 тис. м2 крівлі. 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 3 000,0 3 100,0 - 6 100,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 1 000,0 1 000,0 - 2 000,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

38 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція навчального корпусу  музичного 
училища на вул. Січових Стрільців, 44 Б в місті Івано-
Франківську. Добудова актової зали з навчальними 
приміщеннями. 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Івано-Франківська область 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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технічним завданням 
матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої 
спрямовано технічне 
завдання 

Реалізація проекту спрямована на вирішення 
проблеми з розміщенням студентів в пристосованих 
аудиторіях, можливості давати концерти (як результат 
свого навчання) перед глядачами в актовій залі, 
збільшенні кількості студентів з області та України, 
ремонту та відновлення приміщення навчального 
закладу 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Нова актова зала, пристосовані аудиторії, 
відремонтоване та відновлене приміщення 
навчального корпусу для розміщення більшої кількості 
студентів; 
збільшення надходження до місцевого бюджету за 
рахунок збільшення штатної чисельності працівників 
училища та відповідної сплати податків. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення сучасних умов для студентів і викладачів, 
збільшення кількості студентів, можливість давати 
концерти перед глядачами в актовій залі. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Ремонт теплопостачання, водопостачання, ремонт 
даху, будівництво глядацької зали, навчальних 
корпусів 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 10800,0 
 

10800,0 700,0 22300,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 1100,0 1100,0 500,0 2700,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація   

 

1. Номер технічного 
завдання 

39 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво навчально-виховного комплексу ЗОШ №6 
в мікрорайоні "Опришівці" в м. Івано-Франківську 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг, будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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технічним завданням 
матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Територія Івано-Франківської міської ради (ОТГ) – 
169,226 кв. км (1,2% території області). Чисельність 
населення – 272,7 тис. осіб. 
У підпорядкуванні Івано-Франківської міської ради 
(ОТГ)  перебуває 11 навколишніх сіл: Вовчинець, 
Угорники, Микитинці, Крихівці, Хриплин, Черніїв, 
Підлужжя, Березівка, Підпечери, Колодіївка, 
Добровляни. Івано-Франківськ - місто обласного 
значення, адміністративний, економічний і 
культурний центр Прикарпатського краю, Івано-
Франківської міської ОТГ. 
Для задоволення освітніх потреб громади ОТГ 
сформована мережа загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів. 
Станом на 01.09.2019 року мережа закладів шкільної 
освіти у місті Івано-Франківську становить 42 заклади 
шкільної освіти, з них, 37 шкіл (1 приватної форми 
власності), 3 початкові школи з структурним 
підрозділом "Дошкільна освіта", НРЦ та 2 приватних 
навчально-виховних комплекси: "Перша ластівка"  та 
"Монтессорі-школа "Смайлика".   
Фактична мережа   закладів шкільної освіти не в 
повній мірі задовольняє освітні потреби населення. 
Постала проблема перевантаження закладів шкільної 
освіти. Станом на 01.01.2020 року в другу зміну 
навчаються понад 15 % учнів. 
Крім того в мікрорайоні  "Опришівці" існує  потреба у 
дитячому садку. 
Ця проблема буде збільшуватися, у зв‘язку із 
створенням Івано-Франківської ОТГ. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Реалізація даного проекту допоможе покращити 
соціально-економічне становище на території Івано-
Франківської міської ради (ОТГ) та вирішить одну з 
ключових його проблем; 
- будуть створені нові робочі місця, ПДФО 
працевлаштованих надходитиме в місцевий бюджет; 
- новозбудований навчально-виховний комплекс 
деякий час не потребуватиме жодних ремонтних 
робіт; 
- дитячий садок надалі функціонуватиме на засадах 
незалежності від грантового  фінансування; 
- батьки будуть вносити плату за перебування дітей 
у дошкільному навчальному закладі у розмірі, 
затвердженому відповідним рішенням міської ради. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збудований навчально-виховний комплекс дозволить 
розширити мережу освітніх закладів, які знаходяться 
на території Івано-Франківської міської ради (ОТГ); 
- будуть створені належні умови для забезпечення 
збереження та зміцнення фізичного, психічного і 
духовного здоров'я дітей шкільного та дошкільного 
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віку, які проживають в мікрорайоні "Опришівці" Івано-
Франківської міської ради (ОТГ); 
- діти отримають можливість для розвитку творчих 
здібностей та інтересів; 
- у дитячому садку буде надаватись кваліфікована 
допомога в корекції недоліків розвитку дитини; 
- навчання в дитячому садку буде сприяти 
формуванню умінь і навичок, необхідних для 
навчання в школі; 
- будівництво навчально-виховного комплексу 
сприятиме реалізації державної політики в галузі  
освіти. 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

В рамках проєкту планується здійснити наступні 
заходи: 
1. Проведення будівельно-монтажних робіт. 
2.Здача об‘єкту в експлуатацію. 
3. Підсумки проєкту. 
4.Висвітлення основних етапів та досягнутих 
результатів в ході виконання проекту на сайті міста 
Івано-Франківська (www.mvk.if.ua), в засобах масової 
інформації та постійний щорічний моніторинг оцінки 
громадою ефективності використання коштів, що 
висвітлюватимуть на сайті міста (www.mvk.if.ua). 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 35000 30000 25000 90000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 11000 9000 8860 28860 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Проект не підпадає під дію Закону України "Про 
стратегічну екологічну оцінку". 

 

1. Номер технічного 
завдання 

40 

2. Назва технічного 
завдання 

Інноваційна освіта 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2.Підвищення якості та доступності освітніх послуг, 
будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

http://www.mvk.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Івано-Франківська область є регіоном, який 
географічно розташований близько до європейських 
кордонів. Через низький рівень освітніх послуг щороку 
спостерігається зменшення кількості абітурієнтів у 
місцевих навчальних закладах, які надають перевагу 
навчанню закордоном. 
Щороку в місці збільшується можливість отримання 
співфінансування для втілення інноваційних ідей. На 
постійній основі надаються гранти від ―Urban Space 
100‖, платформи "Тепле Місто", а також проводиться 
Конкурс стартапів та Бюджет Участі виконавчого 
комітету Івано-Франківської міської ради. 
Щоб заохотити студентів до інтелектуальної праці 
Університет Нафти і Газу впровадив конкурс 
проєктних ідей "Creative Spark", який був 
профінансований Британською радою.  
Проте в усіх згаданих конкурсах якість поданих 
проєктних пропозицій була низькою, відсутні 
технологічні проєкти. 
Однією з причин даної ситуації можна вбачати в тому, 
що матеріально-технічна база університетів не 
відповідає сучасним вимогам ринку.  

Для вирішення даної проблематики 
пропонується консолідувати зусилля представників 
вищих навчальних закладів, кластерних об‘єднань, 
точок розвитку креативної економіки та бізнес-
спільноти задля покращення якості освітніх послуг. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зменшиться трудова міграція. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проект закладе основи для створення умов якісного 
навчання для всіх верств населення 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Розробка методології взаємодії викладачів-

студентів-бізнесменів. 

2. Залучення студентів до бізнес процесів 

(стажування, часткова зайнятість). 

3. Закупівля сучасної матеріально-технічної бази. 

4. Розробка програми по написанню стартапів. 

Проведення інформаційно-комунікаційної кампанії 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд - - - - 
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регіонального розвитку 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 60 60 - 120 

- інші джерела  600 600 - 1200 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

41 

2. Назва технічного 
завдання 

Дитячий садок в с.Крихівці Івано-Франківської міської 
ради  (нове будівництво) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг, будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Територія Івано-Франківської міської ради (ОТГ) – 
169,226 кв. км (1,2% території області). Чисельність 
населення – 272,7 тис. осіб. 
У підпорядкуванні Івано-Франківської міської ради 
(ОТГ)  перебуває 11 навколишніх сіл: Вовчинець, 
Угорники, Микитинці, Крихівці, Хриплин, Черніїв, 
Підлужжя, Березівка, Підпечери, Колодіївка, 
Добровляни.  
Сьогодні село Крихівці активно розвивається, 
інтенсивно ведеться житлове будівництво в 
мікрорайонах "Калинова слобода – 1" та "Калинова 
слобода – 2" і кількість жителів мікрорайонів 
постійно зростає, то будівництво дитячого садка є 
однією з головних соціально-економічних проблем, 
яка потребує якнайшвидшого вирішення. 
Для задоволення освітніх потреб громади міста 
Івано-Франківська сформована мережа 
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів. 
Станом на 01.01.2020 року мережа закладів 
дошкільної освіти у місті Івано-Франківську становить 
41 заклад дошкільної освіти, з них, 35 садків (1 
приватної форми власності), 3 початкові школи з 
структурним підрозділом "Дошкільна освіта", НРЦ та 
2 приватних навчально-виховних комплекси: "Перша 
ластівка"  та "Монтессорі-школа "Смайлика".  В них  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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виховується і навчається 9828  дітей. 
Фактична мережа   закладів дошкільної освіти м. 
Івано-Франківська на початок 2020 н. р. засвідчила 
збільшення чисельності дітей у порівнянні з минулим 
навчальним роком на 50 осіб ( відкрито 2 дошкільні 
групи на базі діючих закладів). 
  З метою реалізації права кожної дитини на 
доступність дошкільної освіти та вибору форм її 
здобуття у місті функціонує мережа приватних  
центрів розвитку дитини, дошкільних груп, клубів 
неповного дня, котрі відвідують 415 дітей 
дошкільного віку. 
Загальна чисельність дітей, які охоплені різними 
формами здобуття дошкільної освіти у м. Івано-
Франківську, станом на 01.01.2020 р. становить 10081 
дітей. Охоплення дітей від 3 до 6 р. дошкільними 
закладами  становить 95%, усіма формами 
дошкільної освіти – 97% охоплення дітей старшого 
дошкільного віку підготовкою до навчання у школі 
становить 98%. 
  Однак, існуюча мережа дошкільних навчальних 
закладів не в повній мірі задовольняє освітні потреби 
населення. В загальному станом на 01.01.2020р. 
забезпеченість місцями у закладах дошкільної освіти 
становить 95% від потреби. Близько 900 дітей не 
попадає в заклади дошкільної освіти в цьому 
навчальному році. 
Постала проблема перевантаження закладів 
дошкільної освіти. Списковий склад вікових груп 
значно перевищує встановлені нормативи: замість 
15-20 дітей в групи зараховано 30-35 дітей.  Кількість 
дітей перевищує число місць. Як результат – діючі 
групи перевантажені на 50 %: на 100 місцях 
виховується і навчається 150 дітей.  
У селі Крихівці  потреба у дитячих місцях на 
сьогоднішній день становить – 1335 дітей, з 
врахуванням відвідувань в дитячих садках 
мікрорайонів міста, виховним і навчальним 
процесом не буде охоплено – 460 дітей. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- реалізація даного проекту допоможе покращити 
соціально-економічне становище на території Івано-
Франківської міської ради (ОТГ) та вирішить одну з 
ключових його проблем; 

- будуть створені нові робочі місця, ПДФО 
працевлаштованих надходитиме в місцевий бюджет; 

- новозбудований дитячий садок деякий час не 
потребуватиме жодних ремонтних робіт; 

- дитячий садок надалі функціонуватиме на 
засадах незалежності від грантового  фінансування; 

- батьки будуть вносити плату за перебування 
дітей у дошкільному навчальному закладі у розмірі, 
затвердженому відповідним рішенням міської ради. 
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8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- збудований дитячий садок дозволить розширити 
мережу дошкільних освітніх закладів, які знаходяться 
на території Івано-Франківської міської ради (ОТГ); 
- будуть створені належні умови для забезпечення 
збереження та зміцнення фізичного, психічного і 
духовного здоров'я дітей дошкільного віку, які 
проживають в селі Крихівці Івано-Франківської міської 
ради (ОТГ); 
- у дитячому садку буде надаватись кваліфікована 
допомога в корекції недоліків розвитку дитини; 
- навчання в дитячому садку буде сприяти 
формуванню умінь і навичок, необхідних для 
навчання в школі; 
- будівництво садка сприятиме реалізації державної 
політики в галузі дошкільної освіти, забезпеченню 
соціальної адаптації та готовності дитини 
продовжувати освіту. 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

В рамках проєкту планується здійснити наступні 
заходи: 
1. Проведення будівельно-монтажних робіт. 
2.Здача об‘єкту в експлуатацію. 
3. Підсумки проєкту. 
4. Висвітлення основних етапів та досягнутих 
результатів в ході виконання проекту на сайті міста 
Івано-Франківська (www.mvk.if.ua), в засобах масової 
інформації та постійний щорічний моніторинг оцінки 
громадою ефективності використання коштів, що 
висвітлюватимуть на сайті міста (www.mvk.if.ua) 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 22000 10000 - 32000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 3767,4 2696,1 - 6463,5 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

Проект не підпадає під дію Закону України "Про 
стратегічну екологічну оцінку". 

 

1. Номер технічного 
завдання 

42 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" в 
м. Івано-Франківську 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

http://www.mvk.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/
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4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2.Підвищення якості та доступності освітніх послуг, 
будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Територія Івано-Франківської міської ради (ОТГ) – 
169,226 кв. км (1,2% території області). Чисельність 
населення – 272,7 тис. осіб. 
У підпорядкуванні Івано-Франківської міської ради 
(ОТГ)  перебуває 11 навколишніх сіл: Вовчинець, 
Угорники, Микитинці, Крихівці, Хриплин, Черніїв, 
Підлужжя, Березівка, Підпечери, Колодіївка, 
Добровляни. Івано-Франківськ - місто обласного 
значення, адміністративний, економічний і 
культурний центр Прикарпатського краю, Івано-
Франківської міської ОТГ. 
Сьогодні мікрорайони міста "Каскад" і "Позитрон" 
активно розвиваються, інтенсивно ведеться житлове 
будівництво. Кількість жителів мікрорайону постійно 
зростає та на даний час становить більше 16 тисяч 
осіб. 
Для задоволення освітніх потреб громади міста 
Івано-Франківська сформована мережа 
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів. 
Станом на 01.01.2020 року мережа закладів 
дошкільної освіти у місті Івано-Франківську становить 
41 заклад дошкільної освіти, з них, 35 садків (1 
приватної форми власності), 3 початкові школи з 
структурним підрозділом "Дошкільна освіта", НРЦ та 
2 приватних навчально-виховних комплекси: "Перша 
ластівка"  та "Монтессорі-школа "Смайлика".  В них  
виховується і навчається 9828  дітей. 
Фактична мережа   закладів дошкільної освіти м. 
Івано-Франківська на початок 2019 н. р. засвідчила 
збільшення чисельності дітей у порівнянні з минулим 
навчальним роком на 50 осіб ( відкрито 2 дошкільні 
групи на базі діючих закладів). 
  З метою реалізації права кожної дитини на 
доступність дошкільної освіти та вибору форм її 
здобуття у місті функціонує мережа приватних  
центрів розвитку дитини, дошкільних груп, клубів 
неповного дня, котрі відвідують 415 дітей 
дошкільного віку. 
Загальна чисельність дітей, які охоплені різними 
формами здобуття дошкільної освіти у м. Івано-
Франківську, станом на 01.01.2020 р. становить 10081 
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дітей. Охоплення дітей від 3 до 6 р. дошкільними 
закладами  становить 95%, усіма формами 
дошкільної освіти – 97% охоплення дітей старшого 
дошкільного віку підготовкою до навчання у школі 
становить 98%. 
  Однак, існуюча мережа дошкільних навчальних 
закладів не в повній мірі задовольняє освітні потреби 
населення. В загальному станом на 01.01.2020р. 
забезпеченість місцями у закладах дошкільної освіти 
становить 95% від потреби. Близько 900 дітей не 
попадає в заклади дошкільної освіти в цьому 
навчальному році. 
Постала проблема перевантаження закладів 
дошкільної освіти. Списковий склад вікових груп 
значно перевищує встановлені нормативи: замість 
15-20 дітей в групи зараховано 30-35 дітей.  Кількість 
дітей перевищує число місць. Як результат – діючі 
групи перевантажені на 50 %: на 100 місцях 
виховується і навчається 150 дітей.  

У житлових густонаселених мікрорайонах міста 
"Каскад" і "Позитрон" потреба у дитячих місцях на 
сьогоднішній день становить 2400 дитини, тобто не 
буде охоплено виховним і навчальним процесом 600 
дітей.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- реалізація даного проекту допоможе покращити 
соціально-економічне становище на території Івано-
Франківської міської ради (ОТГ) та вирішить одну з 
ключових його проблем; 
- будуть створені нові робочі місця, ПДФО 
працевлаштованих надходитиме в місцевий бюджет; 
- новозбудований дитячий садок деякий час не 
потребуватиме жодних ремонтних робіт; 
- дитячий садок надалі функціонуватиме на засадах 
незалежності від грантового  фінансування; 
- батьки будуть вносити плату за перебування дітей 
у дошкільному навчальному закладі у розмірі, 
затвердженому відповідним рішенням міської ради. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- збудований дитячий садок дозволить розширити 
мережу дошкільних освітніх закладів, які знаходяться 
на території Івано-Франківської міської ради; 
- будуть створені належні умови для забезпечення 
збереження та зміцнення фізичного, психічного і 
духовного здоров'я дітей дошкільного віку, які 
проживають в мікрорайонах "Каскад" і "Позитрон"; 
- діти отримають можливість для розвитку творчих 
здібностей та інтересів; 
- у дитячому садку буде надаватись кваліфікована 
допомога в корекції недоліків розвитку дитини; 
- навчання в дитячому садку буде сприяти 
формуванню умінь і навичок, необхідних для 
навчання в школі; 
- будівництво садка сприятиме реалізації державної 
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політики в галузі дошкільної освіти, забезпеченню 
соціальної адаптації та готовності дитини 
продовжувати освіту. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

В рамках проєкту планується здійснити наступні 
заходи: 
1. Проведення будівельно-монтажних робіт. 
2.Здача об‘єкту в експлуатацію. 
3. Підсумки проєкту. 
4. Висвітлення основних етапів та досягнутих 
результатів в ході виконання проекту на сайті міста 
Івано-Франківська (www.mvk.if.ua), в засобах масової 
інформації та постійний щорічний моніторинг оцінки 
громадою ефективності використання коштів, що 
висвітлюватимуть на сайті міста (www.mvk.if.ua). 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 30000 22000 - 52000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 5500 5024,9 - 10524,9 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Проект не підпадає під дію Закону України "Про 
стратегічну екологічну оцінку". 

 

1. Номер технічного 
завдання 

43 

2. Назва технічного 
завдання 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти 
району  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг:  будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Утримання закладів освіти потребує залучення 
додаткових коштів. Результати впровадженого 
проекту будуть спрямовані на покращення умов 
навчання учнів та покращення умов праці вчителів 
 

http://www.mvk.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Результати впровадженого проекту будуть спрямовані 
на покращення умов навчання учнів та покращення 
умов праці вчителів району, де проживає 39,0 тис. 
жителів 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проведення робіт передбачених проектно-
кошторисною документацією, закупівля необхідного 
обладнання та інвентаря 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підготовка приміщень до роботи в нових умовах 
діяльності закладів освіти району та виконання робіт 
на об‘єкті: 
1.Створення робочої групи по реалізації проекту; 
2.Виготовлення кошторисної документації ; 
3.Вибір підрядної організації і укладання з нею 
договору-підряду; 
4.Реалізація плану заходів проекту; 
5.Проведення моніторингу виконання проекту; 
6.Висвітлення результатів реалізації проекту у 
районних ЗМІ 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 20 280,0 4 900,0 3 000,0 28180,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

44 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт покрівлі та капітальний ремонт 
(утеплення) фасаду Рогатинського ліцею №1  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг:  будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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технічним завданням 
матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Капітальний ремонт будівель ліцею не проводився. 
Реалізація проекту має важливий соціально-
економічний аспект, що створить комфортні умови для 
навчання і проведення змістовного дозвілля міста, 
зекономить енергоресурси та дозволить спрямувати 
вивільнені кошти для інших потреб 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Капітальний ремонт корпусу Рогатинського ліцею №1 
дасть економію 16 % енергоносіїв           

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проведення робіт передбачених проектно-
кошторисною документацією. Реалізація проекту є 
енергозберігаючою технологію. Фінансова сталість 
проекту виявляється в економії коштів на оплату 
енергоносіїв 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підготовка приміщення до роботи в нових умовах 
діяльності Рогатинського ліцею №1 та виконання робіт 
на об‘єкті: 
1.Створення робочої групи по реалізації проекту; 
2.Виготовлення кошторисної документації ; 
3.Вибір підрядної організації і укладання з нею 
договору-підряду; 
4.Реалізація плану заходів проекту; 
5.Проведення моніторингу виконання проекту; 
6.Висвітлення результатів реалізації проекту у 
районних ЗМІ 
Демонтаж даху та проведення його реконструкції 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 1700,0 2200,0 3000,0 6900,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

45 

2. Назва технічного 
завдання 

Заміна покрівлі будівлі Школи естетичного виховання 
учнів в м.Рогатин Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг:  будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Школа естетичного виховання учнів охоплює 
навчанням 535 дітей жителів м. Рогатина та сіл 
району. Всі заходи естетичного спрямування 
проводяться на базі школи. 
Капітальний ремонт будівель школи не проводився. 
Повністю поміняні вікна на енергозберігаючі. 
Фінансування закладу проводиться із місцевого 
бюджету. Актуальним є залучення додаткових коштів 
для утримання закладів освіти.  
Реалізація проекту має важливий соціально-
економічний аспект, що створить комфортні умови для 
навчання і проведення змістовного дозвілля міста, 
зекономить енергоресурси та дозволить спрямувати 
вивільнені кошти для інших потреб 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Капітальний ремонт корпусу школи естетичного 
виховання учнів дасть економію 20 % енергоносіїв          

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проведення робіт передбачених проектно-
кошторисною документацією. Реалізація проекту є 
енергозберігаючою технологію. Фінансова сталість 
проекту виявляється в економії коштів на оплату 
енергоносіїв. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підготовка приміщення до роботи в нових умовах 
діяльності школи естетичного виховання та виконання 
робіт на об‘єкті: 
1.Створення робочої групи по реалізації проекту; 
2.Виготовлення кошторисної документації ; 
3.Вибір підрядної організації і укладання з нею 
договору-підряду; 
4.Реалізація плану заходів проекту; 
5.Проведення моніторингу виконання проекту; 
6.Висвітлення результатів реалізації проекту у 
районних ЗМІ. 
 Демонтаж даху та проведення його реконструкції 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 800,0 - 800,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 
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 інші джерела (зазначити)  - - -  

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

46 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт системи опалення, 
водопостачання та водовідведення у ДНЗ «Золота 
рибка» смт. Рожнятів Івано-Франківської області. 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2.Підвищення якості та доступності освітніх послуг: 
будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

смт. Рожнятів 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Мережі системи опалення, водопостачання та 
водовідведення в дошкільному закладі «Золота 
рибка» в смт. Рожнятів зношені, не оновлювалися з 
початку введення в експлуатацію а саме з 1981 р. 
постійно виходять з ладу та не виконують свого 
функціонального призначення тому для ефективного 
користування й енергозбереження потребують 
модернізації. Це дасть можливість здійснювати 
виховання діток дошкільного віку у належних 
санітарно-гігієнічних та комфортних умовах та 
створить безпечні та якісні умови праці для 
вихователів та персоналу, забезпечить належний 
температурний режим в приміщенні, зменшить 
захворюваність дітей. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Відновлено системи водопостачання та 
водовідведення одного закладу  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Створення належних санітарно-гігієнічних та 
комфортних умовах навчання дітей дошкільного віку, 
зменшення захворюваності дітей. 
2. Створення якісних та безпечних умов праці для 
вихователів та технічного персоналу дитячого 
садочка. 
3. Скорочення витрат на опалення, водопостачання 
та водовідведення у ДНЗ «Золота рибка». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Проведення тендерних процедур та укладення 
договору – підряду з виконавцем робіт. 
2. Проведення капітального ремонту системи 
опалення, водопостачання та водовідведення 
каналізації в Рожнятівському ДНЗ «Золота рибка». 
3. Звітність про реалізацію проекту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 1783,0 - - 1783,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - -  

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 198,1   198,1 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

47 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт даху Липівського навчально-
виховного комплексу імені Стефана Качали 
Рогатинської районної ради Івано-Франківської обл. в 
с. Липівка Рогатинського району Івано-Франківської 
області  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг:  будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Капітальний ремонт школи не проводився. 
Фінансування закладу проводиться із місцевого 
бюджету. Актуальним є залучення додаткових коштів 
для утримання закладу освіти.  
Реалізація проекту має важливий соціально-
економічний аспект, що створить комфортні умови для 
навчання і проведення змістовного дозвілля села, 
зекономить енергоресурси та дозволить спрямувати 
вивільнені кошти для інших потреб 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 

Реалізація проекту є енергозберігаючою технологію. 
Фінансова сталість проекту виявляється в економії 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


251 
 

проектів на виконання 
технічного завдання 

коштів на оплату енергоносіїв, що дозволить 
спрямувати вивільнені кошти для інших потреб 1,2 
тис. населення села 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Реалізація проекту має важливий соціально-
економічний аспект, що створить комфортні умови для 
навчання і проведення змістовного дозвілля села, 
зекономить енергоресурси 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підготовка приміщення до роботи в нових умовах 
діяльності Рогатинського ліцею №1 та виконання робіт 
на об‘єкті: 
1.Створення робочої групи по реалізації проекту; 
2.Виготовлення кошторисної документації ; 
3.Вибір підрядної організації і укладання з нею 
договору-підряду; 
4.Реалізація плану заходів проекту; 
5.Проведення моніторингу виконання проекту; 
6.Висвітлення результатів реалізації проекту у 
районних ЗМІ 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 500,0 - 500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

48 

2. Назва технічного 
завдання 

Заміна покрівлі будівлі у Рогатинському ліцеї імені 
Братів Рогатинців по вул. Шевченка,12 в м. Рогатин 
Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг:  будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Рогатинський район Івано-Франківської області 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Рогатинський ліцей ім. Братів Рогатинців розміщена у 
двох навчальних корпусах, побудованих у 1873 та 
1970 роках. Ліцей розміщений в двох корпусах, 
загальна площа – 3499,39 м2.  Проектна потужність - 
750 учнів. 
Реалізація проекту має важливий соціальний та 
економічний аспекти, так як призведе до покращення 
якості навчально-виховного процесу, економії 
енергоносіїв, що дозволить спрямувати вивільнені 
кошти для інших потреб. 
Цільовими групами проекту є учнівський та 
педагогічний колективи, технічний персонал, батьки 
учнів, які навчаються та будуть навчатися у закладі 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проведення робіт передбачених проектно-
кошторисною документацією. Реалізація проекту є 
енергозберігаючою технологію. Фінансова сталість 
проекту виявляється в економії коштів на оплату 
енергоносіїв. Підвищення якості та доступності 
освітніх послуг для 750 учнів, покращення умов праці 
для педагогічного та технічного персоналу 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Результати проекту спрямовані на покращення 
надання освітніх послуг населенню, рівний доступ до 
якісної освіти  та економії енергоносіїв у навчальному 
закладі 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Підготовка приміщення до роботи в нових умовах 
діяльності Рогатинського ліцею ім.Братів Рогатинців 
та виконання робіт на об‘єкті: 
1.Створення робочої групи по реалізації проекту; 
2.Виготовлення кошторисної документації ; 
3.Вибір підрядної організації і укладання з нею 
договору-підряду; 
4.Реалізація плану заходів проекту; 
5.Проведення моніторингу виконання проекту; 
6.Висвітлення результатів реалізації проекту у 
районних ЗМІ 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 1900,0 - 1900,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  
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1. Номер технічного 
завдання 

49 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво дитячого садка «Веселка» в м.Рогатині в 
районі парку ім. Шухевича 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг:  будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Через відсутність достатньої кількості місць в 
дошкільних навчальних закладах м. Рогатина, 
порушуються права дітей на здобуття дошкільної 
освіти. Реалізація проекту спрямована на 
забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної 
освіти та покращення надання освітніх послуг. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво 1 дошкільного закладу забезпечить 
вирішення проблем первинної соціалізації дітей 
дошкільного віку, створення нових робочих місць для 
жителів м.Рогатина та району 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Результати проекту спрямовані на покращення 
надання освітніх послуг населенню, рівний доступ до 
якісної дошкільної освіти.  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами виконання робіт на об‘єкті: 
1.Створення робочої групи по реалізації проекту; 
2.Виготовлення кошторисної документації ; 
3.Вибір підрядної організації і укладання з нею 
договору-підряду; 
4.Реалізація плану заходів проекту; 
5.Проведення моніторингу виконання проекту; 
6.Висвітлення результатів реалізації проекту у 
районних ЗМІ 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 18088,3 - - 18088,3 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 
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 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

50 

2. Назва технічного 
завдання 

Підвищення рівня підприємливості та фінансової 
грамотності населення регіону 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг, будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 
3.1.3. Створення умов для інтеграції закладів освіти 
вищої освіти у європейський освітній простір, 
підтримка міжнародних обмінів студентами, 
аспірантами, викладачами. 
3.2.1. Вдосконалення системи надання соціальних 
послуг. 
3.3.2. Формування та впровадження ідеології культури 
для дітей та молоді. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

За даними статистичних спостережень в Україні 
близько 30% громадян не ознайомлені з 
особливостями фінансових установ, неправильно 
розподіляють свої доходи та витрати, не користуються 
фінансовими послугами. 
Незнання основ фінансів не дозволяє врахувати усі 
ризики при веденні бізнесу та знижує підприємливість. 
В сучасних умовах незначна роль відведена для 
системи мережевої освіти, яка спрямована на успішну 
соціалізацію і адаптацію здобувачів освіти до умов 
сучасного життя та вимог ринку праці. Окрім цього, 
проблема поглиблюється тим, що заняття з економіки 
у закладах освіти проводять вчителі без належної 
фахової підготовки. Одним зі стратегічних напрямів 
розвитку Івано-Франківської області є забезпечення 
якісної освіти, яка дозволить використовувати здобуті 
знання на практиці. При цьому досвід розвинутих 
країн свідчить про те, що найбільш  ефективним є 
використання підходів, які спрямовані на формування 
ініціативності і підприємливості, соціальної та 
громадянської компетентності, фінансової 
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грамотності, фінансової інклюзії населення.  
Проведення заходів із підвищення рівня 
підприємливості та фінансової грамотності 
сприятимуть фінансовій інклюзії цільових груп. 
Реалізація даного проєкту дозволить підвищити рівень 
підприємливості та фінансової грамотності, сприятиме 
участі громадян у вирішенні актуальних проблем 
економіки регіону шляхом проведення тренінгових та 
практичних заходів викладачами-фахівцями. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Підвищено рівень фінансової грамотності та 
підприємливості 420 осіб. 
Розроблено методичне забезпечення щодо 
проведення тренінгових і практичних занять. 
Проведено 35 очних тренінгів із учасниками проекту. 
Забезпечено консультаційний супровід для 20 
вчителів. 
Створено 10 місць з неповною зайнятістю. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Сформовано групу фахівців – викладачів фінансової 
грамотності у закладах освіти області. 
Підвищено рівень підприємливості учасників тренінгів 
, які працюють у сфері бізнесу. 
Підвищено рівень фінансової грамотності учасників 
проекту. 
Збільшено фінансову інклюзію населення регіону. 
Підвищено фаховість викладання економічних 
дисциплін у закладах області. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Проведення попередньої зустрічі з представниками 
закладів освіти. 
Розробка, видання і тиражування методичного 
забезпечення. 
Проведення тренінгів і практичних заходів. 
Організація і здійснення після тренінгового 
консультативного супроводу. 
Проведення підсумкової конференції з учасниками 
тренінгів. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 91,4 91,3 121,3 304,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

51 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція дитячого садка в селищі Гвіздець 
Коломийського району 
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3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Гвіздецька ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Необхідність забезпечення дітей дошкільного та 
шкільного віку відповідними освітніми послугами. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проєктом передбачено відкриття дитячого 
дошкільного закладу на 120 місць та облаштування 
спального корпусу на 80 місць для школи-інтернату. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Діти дошкільного віку смт. Гвіздець та прилеглих сіл 
отримають затишний сучасний заклад з їдальнею, 
кухнею, ігровими майданчиками, оснащений 
інженерними мережами. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Роботи з реконструкції будівлі, придбання необхідного 
обладнання та інвентарю. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 4500,0 5400,0 4900,0 14800,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

4500,0 5400,0 4900,0 14800,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 500,0 600,0 500,0 1600,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

52 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція дитячого садка в селищі Гвіздець 
Коломийського району 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


257 
 

відповідає технічне 
завдання 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Гвіздецька ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Необхідність забезпечення дітей дошкільного та 
шкільного віку відповідними освітніми послугами. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проєктом передбачено відкриття дитячого 
дошкільного закладу на 120 місць та облаштування 
спального корпусу на 80 місць для школи-інтернату. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Діти дошкільного віку смт Гвіздець та прилеглих сіл 
отримають затишний сучасний заклад з їдальнею, 
кухнею, ігровими майданчиками, оснащений 
інженерними мережами. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Роботи з реконструкції будівлі, придбання необхідного 
обладнання та інвентарю. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 4500,0 5400,0 4900,0 14800,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

4500,0 5400,0 4900,0 14800,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 500,0 600,0 500,0 1600,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

53 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво та обслуговування дошкільного закладу в 
с. Королівка Коломийського району Івано-Франківської 
області (I-а черга будівництва) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Села Королівка та Корнич Коломийського району 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

. Необхідно створити умови для якісного та 
безпечного здобуття дітьми дошкільної освіти 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Відкриття дитячого садочка на дві групи по 25 дітей 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення умов для якісного та безпечного здобуття 
дітьми дошкільної освіти. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Створення затишного дошкільного закладу з кухнею, 
їдальнею, актовим та спортивними залами, 
санвузлами 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 5500,0 - - 5500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

5500,0 - - 5500,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 600,0 - - 600,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

54 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво загальноосвітньої школи в с. Угорники 
Коломийського району 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

с. Угорники Коломийського району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Існуюче приміщення збудоване в 1939-52 роки. Стіни 
дерев‘яні, відсутній спортзал, актовий, капітальному 
ремонту приміщення не підлягає. Необхідно будувати 
нове приміщення 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 

Функціонування загальноосвітньої школи на 280 місць. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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проектів на виконання 
технічного завдання 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зміцнення навчально-матеріальної бази, 
використання в навчальному процесі нових 
інформаційних технологій. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Створення затишного освітнього закладу з їдальнею, 
спортзалом, майстернею, бібліотекою, інженерними 
мережами. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 5400,0 5000,0 4200,0 14600,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

5400,0 5000,0 4200,0 14600,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 600,0 500,0 500,0 1600,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

55 

2. Назва технічного 
завдання 

Реставрація будівлі  Снятинського коледжу 
Подільського Державного аграрно-технічного 
університету 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг, будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м. Снятин, Снятинський район, 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Будівля Снятинського коледжу Подільського 
Державного аграрно-технічного університету 
збудована в 1895р. є об‘єктом культурної спадщини 
місцевого значення, пам‘яткою архітектури. За час 
експлуатації будівлі фасад, карнизи, тяги, дах 
перебувають у незадовільному, частково аварійному 
стані, потребують відновлення та реставрації. 
Враховуючи місцеву цінність об‘єкту, його технічний 
стан, з метою збереження пам‘ятки слід провести ряд 
ремонтно-реставраційних робіт, які необхідно 
виконувати комплексно, із завершення основних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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технологічних циклів та з максимальним збереженням 
автентичних архітектурних елементів різних 
будівельних періодів. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 об'єкт - Будівля Снятинського коледжу Подільського 
Державного аграрно-технічного університету 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Відремонтовано частину даху та водовідвідну систему 
будівлі, Проведено ремонтно-реставраційні роботи на 
фасадах корпусу, відреставровано центральну та 
східну дерев‘яні брами, відремонтовано частину 
першого поверху – тамбуру-холу, проведено 
благоустрій прилеглої території. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 3500,0 3000,0 - 6500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

56 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт будівлі Снятинського ДНЗ 
«Золотий ключик» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг, будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м. Снятин 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проблема - моральний та фізичний  знос  дахової 
конструкції будівлі  закладу, що призводить  до 
руйнування стінових конструкцій  та перекриття, 
незадовільних  умов перебування вихованців та 
працівників закладу, а також до 
непередбачуваних фінансових витрат  бюджетних 
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коштів, які могли  б  бути спрямовані на покращення 
освітнього  процесу.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Капітальний ремонт 1 будівлі 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Заощаджено бюджетні кошти і подальше раціональне 
їх використання;              
- сформовано безпечне середовище для перебування 
дітей та працівників  навчального закладу; 
- підвищено комфортність функціонування закладу 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 3000 2000 - 5000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

57 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт приміщення для дошкільного 
підрозділу Горішньозалучанської гімназії 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг, будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

с.Горішнє Залуччя, с.Долішнє Залуччя 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На території Залучанської сільської ради функціонує 
дошкільний навчальний заклад ясла-садок 
«Ромашка», який знаходиться в с. Долішнє Залуччя і 
розміщений в пристосованих двохкорпусних 
приміщеннях. Стан даного приміщення не відповідає 
чинним стандартам. 
 На даний час дошкільною освітою охоплено 40 дітей. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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Крім того при Горішньозалучанській гімназії 
функціонує підготовча до школи група дітей, якою 
охоплено 8 дітей. Оптимальним варіантом для 
створення належних умов дошкільнятам є проведення 
капітального ремонту приміщення для дошкільного 
підрозділу при Горішньозалучанській гімназії та 
переведення в дане приміщення вихованців 
Долішньозалучаснького ДНЗ «Ромашка». 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 дошкільний навчальний заклад ясла-садок 
«Ромашка» 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

створення комфортних, сучасних, естетичних умов 
перебування, яких дошкільнята зараз позбавлені; 
створення сприятливих умов для особистого 
росту,  становлення кожної дитини, збереження та 
зміцнення її фізичного, психічного і духовного 
здоров'я, забезпечення необхідних умов 
функціонування і розвитку системи дошкільної 
освіти сіл Залучанської с/р. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 1700 - - 1700 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

58 

2. Назва технічного 
завдання 

Інституційний розвиток STEAM-освіти в Івано-
Франківській області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально технічної бази закладів освіти 
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Івано-Франківська область 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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технічним завданням 
матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Наукове містечко «Нова Енергія» було відкрито у 
вересні 2016 року як соціальний стартап. ―Нова 
Енергія‖ демонструє прекрасні результати із 
вирішення описаних завдань та має великий 
потенціал для розширення і ефективного наповнення 
наукового музею з матеріально-технічною базою для 
навчання. Станом на 31 грудня 2019 року показники 
роботи наступні:- 
- понад 50 000 відвідувачів, майже 40000 з них це 
школярі та студенти Івано-Франківськам та області, 
біля 6000 - гості з інших регіонів чи країн; 
- Події: майже 1500 екскурсій у інтерактивному 
науковому музеї ―Нова Енергія‖, 540 наукових шоу; 
188 креативних майстер-класів; 150 міні-лекцій; 80 
тренінгів; 100 заходів міжнародного рівня; 53 виїзди-
участі в соціальних заходах 
- 12 власних навчальних програм - природничі 
науки, робототехніка, ІТ-технології, 3Д-моделювання 
тощо; 
- 50 експонатів за 3 роки та постійне оновлення 
експозиції. 
Реалізація цього проекту дозволить збільшити 
показники більш ніж удвічі. 
―Нова Енергія‖ демонструє приклад соціального 
підприємництва, який функціонує! Навколо ідеї 
згуртувалася проактивна команда кваліфікованих 
фахівців, науковців та викладачів, що мають бачення 
подальшого розвитку наукового містечка та освіти в 
регіоні у партнерстві зі школами. 
Проблема 1 - Розташування, площа та ресурси  
Сьогодні Наукове містечко ―Нова Енергія‖ 
розташоване на території ІФНТУНГ у приміщенні 
площею 300 м.кв. із щільно розставленими 
інтерактивними експонатами. При цьому, в залах 
почергово проводяться екскурсії, навчальні курси та 
наукові шоу. 
Обмеженість власних ресурсів ГО БРІТ для нової 
фази розвитку. 
Незручне положення та погане транспортне 
сполучення для залучення більшої кількості туристів. 
Проблема 2 - Застаріла/відсутня матеріально-технічна 
база шкільних закладів 
Система шкільної освіти вперше з часів незалежності 
суттєво реформується, про що свідчить впровадження 
програми ―Нова українська школа‖. Але ці темпи є 
повільними і на разі застаріла матеріально-технічна 
база шкіл не у змозі забезпечувати виконання 
навчальних програм та проектів у повному обсязі. 
Проблема 3 - Мотивація до навчання, STEAM-освіта 
та екоенергосвідомість дорослого населення. 
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STEAM-освіта є популярним підходом у Європі та 
світі, але в Україні молодь не залучена до цього 
напряму, до науки, до досліджень. 
Підвищення рівня енергоощадної та екологічної 
свідомості населення Івано-Франківської області в 
умовах постійного подорожчання енергоресурсів є 
надзвичайно важливим завданням та питанням 
енергонезалежності нашої держави. 
Втрата мотивації та зацікавленості дітей до навчання 
є великою проблемою,  адже здатність навчатися - це 
навик, який потрібен людині майбутнього впродовж 
цілого життя. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 об'єкт - Центру дитячої та юнацької творчості 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Наукове містечко «Нова Енергія» у більш 
масштабнішому форматі як освітня платформа, 
туристична атракція та складова ланка інноваційної 
інфраструктури регіону. 
2. Додаткові робочі місця в Науковому містечку «Нова 
Енергія» (щонайменше 5 нових робочих місць); 
3. Охоплення населення області своєю діяльністю – 
щонайменше 30 000 осіб щороку; 
4. Професійна орієнтація школярів з метою 
стимулювання вступу у місцеві заклади вищої освіти; 
5. Залучення туристів (українських та закордонних). 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

- реконструкція фасаду колишнього 
спорткомплексу ―Електрон‖; 

- оновлення комунікацій та системи опалення; 
- ремонт та облаштування приміщень; 
- облаштування навколишньої території; 
- наповнення приміщення інтерактивними 

науковими експонатами та обладнанням; 
- розробка освітніх програм та програм 

проведення заходів; 
розроблення та запуск інформаційної кампанії. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 7000,0 3000,0 2000,0 12000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

- місцеві бюджети  100,0 200,0 300,0 600,0 

- інші джерела (зазначити)  - - - - 

- інші джерела  1000,0 3000,0 2000,0 6000,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Звіти про роботу наукового містечка за 2018-2019 роки 
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1. Номер технічного 
завдання 

59 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція дитячого садка в селищі Гвіздець 
Коломийського району 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Гвіздецька ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Необхідність забезпечення дітей дошкільного та 
шкільного віку відповідними освітніми послугами. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проєктом передбачено відкриття дитячого 
дошкільного закладу на 120 місць та облаштування 
спального корпусу на 80 місць для школи-інтернату. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Діти дошкільного віку смт Гвіздець та прилеглих сіл 
отримають затишний сучасний заклад з їдальнею, 
кухнею, ігровими майданчиками, оснащений 
інженерними мережами. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Роботи з реконструкції будівлі, придбання необхідного 
обладнання та інвентарю. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 4500,0 5400,0 4900,0 14800,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

4500,0 5400,0 4900,0 14800,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 500,0 600,0 500,0 1600,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

60 

2. Назва технічного 
завдання 

Поточний ремонт котельні Кричківського НВК  в 
с.Кричка Богородчанського району Івано-Франківської 
області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

село Кричка Богородчанського району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Кричківський навчально-виховний комплекс 
складається з однієї двохповерхової будівлі 
загальною площею 2606 м². Заклад зданий в 
експлуатацію у 1981  році.  На сьогоднішній день 
найбільшою проблемою закладу є необхідність 
поточного ремонту котельні. 

Котельня на газовому опаленні запущена у 1981 
році. На даний час потребують заміни всі три газові 
котли, також електромережа в котельні та газове 
обладнання. 

Адміністрація закладу постійно намагається 
підтримати котельню у належному стані, однак все її 
обладнання є вже дуже старим та зношеним. Тому, 
задля проведення безпечного освітнього процесу, 
економії витрат на енергоносії,  збереження 
належного стану та цілісності приміщення, необхідно 
провести поточний ремонт котельні Кричківського НВК   
с. Кричка Богородчанського району Івано-Франківської 
області. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Проведення поточного ремонту котельні 
Кричківського НВК. 

Зменшення захворюваності учасників освітнього 
процесу. 

Зменшення витрат бюджетних коштів на 
проведення поточних ремонтів школи; 

Скорочення споживання енергоносіїв та видатків на 
енергоносії. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення належних та безпечних умов для 
здобуття освіти учнями Кричківського НВК, учителів та 
обслуговуючого персоналу школи. 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Виготовлення проектно-кошторисної документації  
на поточний ремонт котельні Кричківського НВК. 

Підписання необхідних договорів з підрядною 
організацією на проведення ремонтних робіт. 

Проведення поточного ремонту котельні 
Кричківського НВК. 

Створення комфортних   умов перебування учнів, 
вихованців, учителів, вихователів та обслуговуючого 
персоналу НВК. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,                
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

    

- державний бюджет: - 990,0 - 990,0 

державний фонд 
регіонального розвитку 

- 990,0 - 990,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - 110,0 - 110,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

61 

2. Назва технічного 
завдання 

Організація та проведення щорічного студентського 
конкурсу «Сьогодні креативна ідея – завтра реальна 
справа»  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.3. Створення умов для інтеграції системи закладів 
вищої освіти у європейський освітній простір, 
підтримка міжнародних обмінів студентами, 
аспірантами, викладачами 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Впродовж 2018 року Івано-Франківським 
регіональними відділенням Асоціації міст України 
вивчено думку студенів щодо їхньої готовності брати 
участь в процесах децентралізації та долучатися до 
написання проектних заявок на отримання грантів для 
розвитку ОТГ. Ми побачили труднощі з якими 
стикаються молодь, зокрема: (1) відсутність достатніх 
знань та навичок у розробці проектних заявок, (2) 
відсутність джерел фінансування на впровадження 
розроблених ініціатив та (3) відсутність інформації про 
грантові конкурси та програми міжнародної технічної 
допомоги.  
Розуміючи вищезазначені фактори, потенціал ВНЗ ІФ 
РВ АМУ спільно з проектно-освітнім центром «Агенти 
змін» Прикарпатського національного університету 
організували та провели студентський конкурс 
«Сьогодні креативна ідея – завтра реальна справа». 
48 студенів спільно зі своїми викладачами, 12 команд 
та 12 проектів з різної тематики були підготовлені на 
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конкурс. 2 проекти стали переможцями.  Один з них -  
спільний з Витвицькою ОТГ поданий на обласний 
конкурс проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування у 2019 року  
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Щонайменше 450 студентів з вищих навчальних 
закладів взяли участь в студентському конкурсі 
«Сьогодні креативна ідея-завтра реальна справа». 
Організовано та проведено щорічний  конкурс для 
студентів з Івано-Франківської області. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення рівня знань студентів та науковців ВНЗ 
області з питань проектного менеджменту та розробки 
проектів   

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Захід 1. Відбір цільових груп (молодих людей) для 
участі у заходах проекту.  
Захід 2. Розробка навчальної програми для навчання 
молодих людей з розвитку молодіжного 
підприємництва; 
Захід 3. Проведення циклу навчань для 25-ти 
молодих людей щорічно; 
Захід 4.Відкриття центру підтримки молодіжного 
підприємництва в області; 
Захід 5.Розробка бізнес-планів для молодіжних 
ініціатив; 
Захід 6.Надання менторської допомоги впродовж року 
після започаткування власної справи 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

- інші джерела     

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Виконавці – Івано-Франківське регіональне відділення 
Асоціації міст України 

 

1. Номер технічного 
завдання 

62 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво модульного спортивного залу КУ 
«Молодіжний центр» Коломийської районної ради в 
с.Королівка Коломийського району Івано-Франківської 
області» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
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4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.4.Розвиток спортивної інфраструктури громад 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Корницька ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В даному регіоні відсутній сучасний спортивний 
заклад. Необхідно створити умови для здорового 
способу життя населення. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проєкту близько 2,0 тис. осіб 
отримають можливість користуватись закладом для 
підтримання здорового способу життя. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення здоров‘я та збільшення тривалості життя 
населення регіону. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Монтаж модульного спортивного залу, закупівля та 
встановлення спортивного інвентарю, меблів та 
іншого устаткування, благоустрій території. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 8300,0 - - 8300,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

8300,0 - - 8300,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 900,0 - - 900,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

63 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт колишньої будівлі спортивного 
товариства «Сокіл» у м. Снятин та створення на його 
базі Центру дитячої та юнацької творчості  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.4. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг, будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти. 
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5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Снятинський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

У системі освіти станом на 1 вересня  2018 р. у районі 
функціонують 2 заклади позашкільної освіти: 
- Центр дитячої та юнацької творчості Снятинської 
районної ради; 
- Снятинська дитячо-юнацька спортивна школа. 
Особливої актуальності сьогодні набуває питання 
модернізації закладів позашкільної освіти, зокрема  
Центру дитячої та юнацької творчості. З вересня 
2018р. на базі закладу навчається   більше 600 дітей з 
усього району. 
Тому, вкрай важливим є питання створення належних 
умов для здобуття позашкільної освіти вихованцями 
даного закладу.  
Центр функціонує з 1939 року, проте саме приміщення 
побудоване  в кінці XIX століття та вимагає 
проведення капітального ремонту. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 об'єкт - Центру дитячої та юнацької творчості 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Створення новітнього центру позашкільної освіти та 
оптимізація мережі гуртків на основі результативності 
роботи закладу. 
2. Підвищення ефективності гурткових занять, як 
основної форми освітнього процесу, в умовах 
інноваційного розвитку позашкільної освіти через 
реалізацію компетентнісного підходу до навчання. 
3. Оптимізація кадрового складу, створення умов для 
мотивації творчої діяльності педагогів, формування їх 
професійної мобільності. 
4. Створення умов для реалізації творчого потенціалу 
кожної дитини та формування у гуртківців глибокого 
почуття патріотизму та національної свідомості. 
5. Розвиток цілісного виховного простору, 
урізноманітнення  дозвіллєвої діяльності учнів, 
упровадження цільових творчих проектів, активізація 
участі гуртківців в заходах різного рівня. 
6. Зміцнення матеріально-технічної бази закладу, 
забезпечення 
гуртків сучасними приміщеннями та засобами 
навчання. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 5200,0 - 5200,0 
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 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела 
(зазначити) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

64 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт приміщення корпусу №2 
Снятинського ліцею «Інтелект» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.4. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг, будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м. Снятин 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Двоповерховий корпус №2 Снятинського ліцею 
«Інтелект» побудований в 1965 році, загальна площа 
становить 1068 м2. В даному корпусі знаходяться 
класні кімнати, кабінети, їдальня, буфет, соціально-
психологічна служба, санвузли, інші приміщення. 
Частина корпусу на стінах отримала тріщину, яка 
останні три роки прогресує, що підвищує ризик 
руйнування будівлі.архітектурних елементів різних 
будівельних періодів. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 об'єкт - Двоповерховий корпус №2 Снятинського 
ліцею «Інтелект» 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Капітальний ремонт корпусу №2 закладу забезпечить 
збереження приміщення, покращиться внутрішній і 
зовнішній стан будівлі, створить комфортні умови, 
забезпечить енергозбереження та дотримання 
температурного режиму, і як наслідок, збереження 
здоров‘я  учнів та колективу. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 1600,0 - - 1600,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

65 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво басейну в ФОК в м. Івано-Франківську, 
вул. Симоненка, 13 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.4. Розвиток спортивної інфраструктури громад 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Територія Івано-Франківської міської ради (ОТГ) – 
169,226 кв. км (1,2% території області). Чисельність 
населення – 272,7 тис. осіб. 
У підпорядкуванні Івано-Франківської міської ради 

(ОТГ)  перебуває 11 навколишніх сіл: Вовчинець, 
Угорники, Микитинці, Крихівці, Хриплин, Черніїв, 
Підлужжя, Березівка, Підпечери, Колодіївка, 
Добровляни. 
Івано-Франківськ — місто обласного значення, 

адміністративний, економічний і культурний центр 
Прикарпатського краю, Івано-Франківської ОТГ. 
Великою проблемою в міській раді є недостатня 
кількість об‘єктів спортивної інфраструктури, 
особливо для заняття плаванням. Наразі в 
обласному центрі Прикарпаття працює вісім 
басейнів. Втім, тільки два з них відкриті для усіх: в 
Івано-Франківському коледжі фізичного виховання та 
Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу (ІФНТУНГ). Решта шість 
розташовані у школах і працюють виключно для 
учнів. Школярі можуть поплавати у басейнах в ЗОШ 
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№18, №21, №22, №23, №24 та в Українській гімназії 
№1. Ними опікуються Івано-Франківські дитячо-
юнацькі спортивні школи. Набір у групи з плавання 
проводять ще у серпні-вересні, а місць для 
охоплення всіх охочих не вистачає. Розміри таких 
басейнів зазвичай 12 м х 5 м, а глибина – 80 см. 
Для дорослих вибір невеликий – тільки два басейни. 

Тож зрозуміло, що навантаження на басейни 
фізичного коледжу та ІФНТУНГ значно збільшилось. 
Відтак вони не в змозі прийняти усіх охочих. Крім 
того, в роботі  басейнів роблять перерви на час 
канікул у студентів. Потреба у басейнах велика, 
наприклад, басейн ІФНТУНГ загалом в день відвідує 
100-200 осіб, але цього недостатньо. Також 
необхідно відмітити, що відсутня можливість для 
заняття плаванням людей з особливими потребами. 
В даний час на професійному рівні займаються 

плаванням – 647 осіб, а на любительському – більше 
3000 людей.  Бажаючих займатися плаванням за 
орієнтовними розрахунками понад  15 тисяч осіб. 
З метою популяризації  здорового способу життя та 

розвитку спорту і фізичної культури, залученню 
мешканців міста до занять плаванням необхідно 
збудувати муніципальний плавальний басейн, який 
може стати не тільки платформою для місцевих 
тренувань, але й майданчиком для змагань 
міжнародного рівня.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- реалізація даного проєкту допоможе покращити 
соціально-економічне становище на території 
Івано-Франківської міської ради (ОТГ) та вирішить 
одну з ключових його проблем; 
- будуть створені нові робочі місця, ПДФО 
працевлаштованих надходитиме в місцевий 
бюджет; 
- новозбудований басейн деякий час не 
потребуватиме жодних ремонтних робіт; 
- басейн надалі функціонуватиме на засадах 
незалежності від грантового  фінансування; 
- мешканці будуть вносити плату за заняття 

плаванням у розмірі, затвердженому відповідним 
рішенням міської ради 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво басейну сприятиме реалізації 
державної політики в галузі  розвитку спортивної 
інфраструктури для занять фізичною культурою та 
спортом;  
- збудований басейн дозволить розширити мережу 
спортивних закладів, які знаходяться на території 
Івано-Франківської міської ради; 
- будуть створені належні умови для заняттям 
плаванням, як на професійному, так і  
любительському рівні; 
- люди з особливими потребами отримають 
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можливість для заняття плаванням. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

В рамках проєкту планується здійснити наступні 
заходи: 
1. Проведення будівельно-монтажних робіт. 
2.Здача об‘єкту в експлуатацію. 
3. Підсумки проєкту. 
4.Висвітлення основних етапів та досягнутих 
результатів в ході виконання проекту на сайті міста 
Івано-Франківська (www.mvk.if.ua), в засобах 
масової інформації та постійний щорічний 
моніторинг оцінки громадою ефективності 
використання коштів, що висвітлюватимуть на сайті 
міста (www.mvk.if.ua). 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 35000 30000 10000 75000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 5000 5000 3801,6 13801,6 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

Проект не підпадає під дію Закону України "Про 
стратегічну екологічну оцінку". 

 

1. Номер технічного 
завдання 

66 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт допоміжних приміщень басейну 
та спортивних залів спорткомплексу ім. Гемби по вул. 
Карпатській, 15 в м. Івано-Франківську 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.4. Розвиток спортивної інфраструктури громад 
області.  
3.1.5. Розвиток масового спорту та спорту вищих 
досягнень 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область,  
інші регіони та ОТГ України 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

ІФНТУНГ – заклад вищої освіти (ЗВО) IV рівня 
акредитації, який є центром концентрації молоді в 
області, в Івано-Франківській ОТГ. Водночас, навчання 
в університеті – не лише отримання освітніх послуг 
належної якості, це й активне дозвілля, саморозвиток, 
професійне та неформальне спілкування, цікаве та 

http://www.mvk.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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насичене студентське життя, що дозволяє 
різносторонньо розвиватись особистості. Тому ЗВО 
повинен забезпечити умови та можливості для того, 
щоб бути справжнім осередком студентських ініціатив, 
творчих гуртків і, безперечно, центром молодіжного 
спорту. 
З 1980 року на базі ІФНТУНГ функціонує 
спорткомплекс ім. Гемби А. П. –  другий в Україні за 
масштабами (5 га) та єдиний в області, що відповідає 
нормативам та вимогам до олімпійських спортивних 
споруд. З 2018 року розпочато реконструкцію 
легкоатлетичного стадіону спорткомплексу, трибуни, 
басейну, створено на базі університету спортивно-
оздоровчий осередок легкої атлетики та футболу – 
Центр молодіжного спорту 
(http://nung.edu.ua/department/%D1%86%D0%BC%D1
%81). Володіючи потужною матеріально-технічною 
базою, унікальним об‘єктом спортивної 
інфраструктури, а також працюючи безпосередньо з 
молоддю, ІФНТУНГ може забезпечити активний 
розвиток масового спорту на Прикарпатті та 
формування олімпійського резерву з різноманітних 
видів спорту    

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Здійснено капітальний ремонт допоміжних приміщень 
25-ти метрового плавального басейну (1 рік) та 
спортивних залів (2 рік) спорткомплексу. 
Створено / збережено робочих місць – не менше 50. 
Збережено та забезпечено сталий розвиток осередку 
легкої атлетики та футболу – 1 од. 
Поінформовано громадськість про проект – 
безпосередньо населення області (не менше 1,378 
млн. осіб).   

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Звершення оновлення ресурсної бази спорткомплексу 
ім. Гемби А. П. 
Підтримка функціонування та популяризація об‘єкту 
національного та міжнародного значення – 
легкоатлетичного стадіону. 
Формування повноцінної навчально-тренувальної 
бази для підготовки олімпійського резерву та 
ефективного використання спортивного потенціалу 
міста, області зокрема та країни загалом. 
Запровадження системи планування та реалізації 
спортивно-масових заходів на постійній основі. 
Забезпечення прогресивного розвитку професійного 
та любительського спорту, зокрема молодіжного 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Капітальний ремонт допоміжних приміщень 25-ти 
метрового плавального басейну (роздягалень, сауни, 
санвузлів, адміністративних кімнат) та спортивних 
залів спорткомплексу ім. Гемби А.П. ІФНТУНГ.  
Забезпечення сталої діяльності осередку легкої 
атлетики та футболу (Центру молодіжного спорту 

http://nung.edu.ua/department/%D1%86%D0%BC%D1%81
http://nung.edu.ua/department/%D1%86%D0%BC%D1%81
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ІФНТУНГ) щодо реалізації спортивно-масових заходів, 
в тому числі національного та міжнародного рівня, а 
також популяризація його діяльності шляхом 
впровадження комплексу PR-заходів.  
Формування концептуальної моделі створення та 
забезпечення діяльності центру молодіжного спорту 
на базі закладу вищої освіти в Україні (на прикладі 
ІФНТУНГ), поширення позитивного досвіду 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 7000,0 5000,0 - 12000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 700,0 500,0 1500,0 2700,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

67 

2. Назва технічного 
завдання 

Організація системи оздоровлення та відпочинку дітей 
і молоді на базі басейну Снятинської ДЮСШ 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.4. Створення спортивної інфраструктури громад 
області. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Снятинський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Відсутність у районі відповідної матеріально-технічної 
бази оздоровчих закладів є чималою проблемою при 
реалізації заходів оздоровлення дітей. Хоча є ряд 
об‘єктів комунальної власності району, які б могли б 
частково вирішити дану проблему. Один з таких 
об‘єктів – це база спортивної школи ДЮСШ. Дане 
приміщення не відповідає сучасним санітарним, 
технічним, теплотехнічним нормам та потребує 
капітального ремонту та проведення перепланування. 
При реалізації такого задуму функціональне 
призначення значно розшириться, і в першу чергу, 
його можна буде використовувати для щорічного 
оздоровлення учнівської молоді. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


277 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 об'єкт басейн Снятинської ДЮСШ 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Реалізація проекту дасть можливість проводити 
оздоровлення, відпочинок протягом усього року. 
Особливу увагу буде звернуто на обдарованих та 
талановитих дітей, дітей – сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, потерпілих від 
наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей із 
багатодітних та малозабезпечених сімей. Ця ділянка 
буде узгоджуватися із сільськими радами, о світними 
закладами та відповідними службами. 
Проект дасть змогу оздоровлювати 25 дітей за зміну. 
Крім того, діти будуть вчитися плаванню, що 
сприятиме повноцінному розвитку особистості. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 1495,8 6000,0 - 7495,8 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

68 

2. Назва технічного 
завдання 

Побудова в Івано-Франківській області пансіонату для 
літніх людей сімейного типу з індивідуальним і 
турботливим доглядом за кожним клієнтом 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

3.2.1. Вдосконалення системи надання соціальних 
послуг 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Проєкт матиме вплив на всю область 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Розпорядженням  Кабінету Міністрів 
України  затверджено план заходів з реалізації 
Стратегії державної політики з питань здорового та 
активного довголіття населення на період до 2022 
року. Основними завданнями Плану 
заходів  передбачено: 
- поліпшення умов для самореалізації громадян 
похилого віку та їх участі у процесах розвитку 
суспільства; 
- збереження здоров‘я та забезпечення добробуту 
громадян похилого віку  шляхом:  заохочення до 
здорового способу життя як умови здорового старіння 
та активного довголіття, сприяння фізичній активності, 
запровадження та підтримки соціальних  програм. 

Стратегією заплановано розроблення уніфікованої 
програми оцінки потреб громадян похилого віку у 
геріатричній допомозі; 
- створення середовища, сприятливого для громадян 
похилого віку, для цього заплановано забезпечити 
доступність послуг та  доступ до об‘єктів соціальної 
інфраструктури, розвиток інноваційних соціальних 
послуг з метою забезпечення можливості проживання 
громадян похилого віку у громаді; започаткування 
соціальної програми «Прийомні бабусі та дідусі», 
розвиток послуги денного догляду 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Побудувати Івано-Франківський пансіонат 
«Гармонія» – заклад (будинок) для літніх людей 
сімейного типу з індивідуальним і турботливим 
доглядом за кожним клієнтом (не більше 40 клієнтів). 

В закладі (будинку) будуть: 
- одномісні та двомісні житлові блоки, рецепція, кухня, 
велика їдальня, пральня; 
- вітальня, кав'ярня, альтанка та красива сонячна 
тераса, де клієнти будуть зустрічатися з родиною та 
друзями; 
- комп'ютерний зал, бібліотека, читальний куток, 
тренажерний зал та реабілітаційна кімната, в яких 
вони можуть займатись з допомогою кваліфікованого 
працівника з реабілітації; 
- власний сад та господарська будівля  для утримання 
свійської птиці (кури, качки). 

Літні люди братимуть участь у активаційних 
проєктах, які впливають на стереотипи їхнього життя 
та поглиблюють їх зв'язок з сім'єю та громадою. 
(Реалізація за рахунок реабілітації, арт-терапії, 
музичної терапії, танцювальної терапії та заняття для 
літніх (вправи та фізична активність)). 

Також, в будинку буде впроваджено проєкт 
«Онука», волонтери шукатимуть для одиноких літніх 
людей, небайдужих молодих людей, які заохочують 
бодай годину на тиждень проводити із обраним 
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дідусем чи бабусею, адже спілкування для цих літніх 
людей – порятунок від самотності. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Інноваційні соціальні послуги будуть зосереджені 
на кваліфікованому догляді, допомозі з 
повсякденними заняттями, такими як купання, 
одягання, харчування та активний відпочинок у 
суспільстві.  

Ерготерапія (фізична реабілітація) та працетерапія 
будуть впроваджені у таких сферах: 
- приготування кави та випічка кондитерських виробів 
для власних потреб; 
- садівництво та пов'язані з ним заходи; 
- догляд за свійськими птахами. 

Використовуючи всі сучасні методи та інноваційні 
ідеї для покращення якості життя людей літнього віку 
в сім'ї та участі в громаді, літні люди будуть залучені 
до сучасних методів лікування та реабілітації, які 
підтримують фізичні та розумові здібності. 

Нове покоління закладів для літніх людей 
надаватиме усі послуги своїм клієнтам з огляду на те, 
що кожна старша особа – це людина,  старіння 
відбувається з кожним незалежно від статусу та 
багатства, а найважливіше у старшому житті – 
гідність. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Будівництво в Івано-Франківській області пансіонату 
для літніх людей сімейного типу з індивідуальним і 
турботливим доглядом за кожним клієнтом 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,              
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1000,0  - - 1000,0  

- інші джерела  10000,0  - - 10000,0. 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

69 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція приміщення відділення стаціонарного 
догляду для постійного або тимчасового проживання 
громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 
Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг Снятинського району) 
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.2.1 Вдосконалення системи надання соціальних 
послуг 
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Снятинський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Перший поверх відділення відкрито 3 грудня 2009 
року для поселення громадян, які потребують 
постійного стороннього догляду. У відділенні 
стаціонарного догляду громадяни перебувають на 
повному державному утриманні, одержують необхідні 
їм соціальні послуги та відповідно до встановлених 
норм, забезпечуються житлом, одягом, постільною 
білизною, м‘яким і твердим інвентарем, столовим 
посудом, раціональним чотирьох разовим 
харчуванням у тому числі з урахуванням віку і стану 
здоров‘я, цілодобовим  медичним обслуговуванням, 
засобами пересування, комунально - побутовим 
обслуговуванням. 
Реалізація проекту дасть змогу розширити надання 
соціальних послуг громадянам, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і потребують 
сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах 
стаціонарного перебування. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 об'єкт - приміщення відділення стаціонарного 
догляду для постійного або тимчасового проживання 
громадян похилого віку та осіб з інвалідністю 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Після завершення робіт по реконструкції другого 
поверху відділення стаціонарного догляду 
розраховане на 50 ліжкомісць  буде надаватись весь 
комплекс соціально – побутових та соціально – 
медичних послуг ветеранам війни, ОУН-УПА, 
учасникам бойових дій, реабілітованим, одиноким 
малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам та 
інвалідам.   

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 6000,0 8000,0 4161,3 18161,3 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 
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- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

70 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення  Молодіжного інклюзивного тренінгового 
центру на Яремчанщині 
  

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності надання 
освітніх послуг:   будівництво,   реконструкція   та   
покращення матеріально-технічної бази закладів 
освіти. 
3.2.2. Розвиток якісного інклюзивного середовища. 

4. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив Яремче, Івано-Франківська область 

5. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

  Створення інноваційного інклюзивного освітнього 
середовища, в якому всі діти мають можливість брати 
активну участь в освітньому процесі, одержувати 
якісну освіту та успішно інтегруватись у суспільство, є 
ключовою проблемою розвитку освіти в Україні 
відповідно до стратегічних напрямів діючого 
законодавства. 
   Головні засади - ніхто не має бути залишеним поза 
увагою, незалежно від соціального класу, статі, освіти, 
віку, релігії, ідеології чи національної приналежності, а 
також особливостей психофізичного розвитку. 
   Інклюзивне освітнє середовище змінює роль 
педагога звичайного закладу освіти, який має 
сприймати учнів з особливими освітніми потребами як 
і інших дітей у класі; залучати їх до спільних видів 
діяльності, ставлячи дещо інші завдання; 
використовувати різноманітні стратегії колективної 
участі – ігри, спільні проєкти і т. ін.  
   За умови організації інклюзивної форми навчання 
повинна визнаватись та враховуватись різноманітність 
дитячого колективу, задовольнятись особливі освітні 
потреби у дітей з обмеженими можливостями 
здоров‘я, а також у дітей талановитих і обдарованих 
за допомогою індивідуальних методів навчання, 
адаптованих навчальних програм, спеціально 
розроблених та підібраних допоміжних навчальних 
матеріалів, додаткових посібників тощо. 
       Як свідчить практика, для успішного створення 
інклюзивного середовища існують певні перепони 
практичної спрямованості, що включають архітектурну 
недоступність освітніх закладів, неправильність при 
складанні навчальних програм, відсутність у педагогів 
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підготовки щодо роботи з дітьми, які потребують 
корекції психофізичного розвитку тощо. 
       Слід пам‘ятати, що дитина з психофізичними 
порушеннями  не може раптово включатись в освітнє 
середовище, тому інноваційна інклюзивна освіта 
орієнтована на спільну діяльність батьків, вихователів, 
психологів та інших фахівців, а створення 
Молодіжного інклюзивного  тренінгового центру на 
Яремчанщині сприятиме розвитку інноваційної 
інклюзивної освіти та педагогічної підтримки свідомого 
батьківства, а також комплексному підходу готовності 
матеріально-технічних умов, людських та професійних 
взаємостосунків 

6. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 
 

• Створено Молодіжний інклюзивнй  тренінговий центр 
на Яремчанщині 
• Залучено 4 експерти до підвищення кваліфікації 7 
фахівців комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Яремчанської міської ради Івано-
Франківської області та 150 педагогічних працівників 
закладів освіти Яремчанщини; 
• Розроблено методичний комплекс з проблеми 
свідомого батьківства для вразливої категорії сімей 
складних життєвих обставин (СЖО). 
• 60 тренінгів-практикумів для цільової групи за 3 роки; 
• 1000 годин навчань у Центрі. 
• Впроваджено методики діагностування та раннього 
втручання для зменшення ризиків розвитку 
психофізичних порушень у дітей з ООП (1000 осіб). 
• Проведеноено 1200 год. консультаційного психолого-
педагогічного та корекційно-розвиткового супроводу 
для учасників програми Центру за 3 роки. 

7.Очікувані якісні 
результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного 
завдання 

• Сформовано кадрове забезпечення (експерти, 
тренери в освітньо-психологічній галузі) для цільової 
аудиторії. 
• Створено архітектурну доступність  (універсальний 
дизайн, розумне застосування) приміщення Центру. 
• Розбудовано мережу соціально-освітніх послуг. 
• Створено ресурсно-сенсорну кімнату. 
• Налагоджено співпрацю між установами, що є 
надавачами соціально-освітніх послуг. 
• Покращено соціально-освітні послуги відповідно до 
звернень їх отримувачів.  
• Вдосконалено систему просвітницько-
консультаційних заходів цільовій аудиторії проекту. 
• Створено онлайн-платформи обміну досвідом та 
методичними рекомендаціями. 
• Розроблено методики підтримки педагогічних 
працівників закладів освіти для цільової аудиторії 
проекту. 

8. Основні заходи 
технічного завдання 
 

1. Створення Молодіжного інклюзивного  тренінгового 
центру на Яремчанщині. 
2. Розбудова мережі соціальних освітніх послуг 
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шляхом забезпечення кваліфікованими кадрами 
Центру. 
3.Створення інноваційного інклюзивного освітнього  
середовища з універсальним дизайном і розумним 
пристосуванням.  
4.Створення ресурсно-сенсорної кімнати.   
5. Налагодження співпраці з освітніми, соціальними та 
медичними 
закладами ОТГ з проблеми раннього втручання, 
свідомого батьківства та впровадження здорового 
способу життя молоді громади 
6. Організація та проведення у Центрі очних тренінгів,  
практикумів з питань підготовки та методичної 
підтримки педагогічних працівників закладів освіти для 
цільової аудиторії проєкту. 
7.Створення онлайн платформи обміну досвіду та  
консультаційного 
психолого-педагогічного та корекційно-розвиткового 
супроводу з цільовою аудиторією проєкту. 

9. Обсяг фінансування, 
технічного завдання, тис. 
грн*на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет: - - - - 

державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

інші джерела (зазначити)     

-місцевий бюджет 2500,00 1000,00 1000,00 4500,00 

-інші джерела(зазначити) - - - - 

10.Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Координатори проєкту: Комунальна установа 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Яремчанської міської 
ради Івано-Франківської обл. (ініціатор, реалізація), 
Управління освіти Яремчанської міської ради,  
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»   

 

1. Номер технічного 
завдання 

71 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція кінотеатру селища 
ЗаболотівЗаболотівської селищної ради ОТГ 
Снятинського району Івано–Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

3.3.1 Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів культури області 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Заболотівська ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Необхідним є здійснення капітального ремонту 
покрівлі кінотеатру та укріплення стін. Це значно 
покращить існуючий стан будівлі, забезпечить 
енергозбереження, зупинить руйнування стін, 
збільшить строки експлуатації споруди, зменшить 
нераціональні витрати теплової енергії, і як наслідок, 
забезпечить збереження здоров‘я  працівників 
кінотеатру 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Перекриття 10,0 тис. м2 та капітальний ремонт 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збереження будівлі кінотеатру, дотримання 
температурного режиму 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

2021-2023 р. – перекриття 10,0 тис. м2 крівлі. 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2500,0 

2022 
 

2000,0 

2023 
 

2500,0 

Усього 
 

7000,0 

державний бюджет: 1750,0 1300,0 1750,0 4800,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 750,0 700,0 750,0 2200,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

72 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво літньої естради у Центральному парку 
Героїв Майдану селище ЗаболотівЗаболотівської 
селищної ради ОТГ Снятинського району Івано– 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

3.3.1 Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів культури області 
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5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Заболотівська ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Основна проблема проекту – відсутність осередку 
соціально-культурного розвитку дітей та підлітків, який 
би дав дитині  уявлення про різні напрямки діяльності: 
від фізичних вправ до розвитку художніх і музичних 
здібностей, знайомства з природою, ознайомлення з 
різними напрямками діяльності суспільства, тощо. В 
сучасних умовах ця проблема набуває особливої 
уваги, її розв'язання залежить також і від діяльності 
суспільних інститутів, які беруть участь у вихованні та 
навчанні дітей, сприяють їх соціалізації 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Розширення мережі культурних послуг, підвищення 
привабливості та іміджу рідного краю. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення умов для екскурсійного обслуговування 
мешканців та гостей міста, парк стане осередком 
просвіти і відпочинку. Постійне проведення 
різноманітних культурно-виховних заходів об‘єднання 
зусиль влади, громади, бізнесу щодо розвитку 
культури, спорту та інфраструктури Заболотівської 
селищної ради ОТГ. Створення органічного 
архітектурного ансамблю, поліпшення зовнішньої 
естетики та екологічного середовища, подолання 
духовної кризи і забезпечення сталого культурного 
розвитку населення та гостей громади. 

 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

В робочому проекті передбачено : 
- реконструкція існуючого громадського туалету 

(підвід води); 
- виконання загального благоустрою території 

парку; 
- обладнання зон для активного і тихого 

відпочинку (сцена з роздягалкою); 
- обладнання майданчиків різного призначення; 
- завершення благоустрою та озеленення 

території. 
Також проектом передбачається реконструкція 
інженерних мереж: 

- мережі побутової каналізації від туалету до 
існуючого колодязя; прокладання внутрішньої мережі 
побутової каналізації для санвузла маломобільних 
груп 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

державний бюджет: 600,0 - - 600,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

_ _ _ _ 
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 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 400,0 - - 400,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

73 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт сільського клубу с. Еллінці 
Заболотівської селищної ради ОТГ Снятинського 
району Івано–Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.3.1 Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів культури області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Заболотівська ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В зв‘язку із збереженням  архітектурно – історичної  
будівлі місцевого значення на даний час  проблемним 
питанням постало  проведення  будівельних робіт  по 
відновленню даної будівлі , яке розпочалося ще в 
1999 році,  коли було перекрито дах шифером .      
 У 2014 році  після реалізації виграного проекту було 
частково  проведено   заміну вікон та дверей в 
сільському будинку культури;  
у 2017році було повністю замінено всі вікна і двері з 
зовнішної сторони та почато капітальний ремонт в 
середині кіноконцертного залу. У 2019 році зроблено 
капітальний ремонт приміщення за кошти 
інфраструктурної субвенції. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Перекрито 20,0 тис. м2 приміщення 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Капітальний ремонт приміщення 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

2021-2023 р. – Перекриття 10,0 тис. м2 крівлі та 
капітальний ремонт приміщення 
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
1500,0 

2022 
500,0 

2023 
_ 

Усього 
2000,0 

державний бюджет: 800,0 200,0 - 1000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

_ _ _ _ 

 інші джерела (зазначити)    -  

місцевий бюджет 700,0 300,0 - 1000,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

74 

2. Назва технічного 
завдання 

Проведення заходів по зміцненню матеріально-
технічної бази та енергозбереження в закладах 
культури Рогатинського району 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.3.1. Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів культури області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Приміщення закладів культури району побудовані в 
1970 роках. Протягом останніх  років не проводилось 
ніяких зовнішніх ні внутрішніх ремонтних робіт. 
Приміщення не утеплені, що впливає на споживання 
енергоресурсів. Під впливом погодних умов фасади 
будівель втратили свій естетичний вигляд.     

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення належних умов в закладах культури для 
39,0 тис. жителів району 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості надання культурних послуг. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Створення робочої групи по реалізації проекту; 
2.Виготовлення кошторисної документації ; 
3.Вибір підрядної організації і укладання з нею 
договору-підряду; 
4.Реалізація плану заходів проекту; 
5.Проведення моніторингу виконання проекту; 
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6.Висвітлення результатів реалізації проекту у 
районних ЗМІ 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 2300,0 2500,0 2100,0 6900,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

75 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт покрівлі будинку культури на 
вул. Галицька, 75 А в с. Конюшки Рогатинського 
району Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.3.1. Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів культури області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

с. Конюшки Рогатинського району Івано-Франківської 
області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Будинок культури є центром дозвілля громади с. 
Конюшки. Кількість населення – 1467 чоловік. При 
проведенні адміністративно-територіальної реформи 
заклад буде центром дозвілля округу.  
В приміщенні будинку культури знаходиться 
бібліотека-філіал с. Конюшки. Капітальний ремонт 
будівлі не проводився. Фінансування закладу 
проводиться із загального бюджету відділу культури 
Рогатинської райдержадміністрації, який формується 
за формульною системою на одного жителя. Мережа 
культури району є достатньо розгалуженою, а 
кількість жителів невеликою, тому виділених коштів не 
вистачає для достатнього фінансування галузі. 
Актуальним є залучення додаткових коштів для 
утримання закладів культури. 
Реалізація проекту має важливий соціальний та 
економічний аспекти, так як призведе до покращення 
якості надання культурно-освітніх послуг, економії 
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енергоносіїв, що дозволить спрямувати вивільнені 
кошти для інших потреб 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення належних умов у будинку культури для 1,4 
тис жителів населеного пункту с. Конюшки 
Рогатинського району 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості надання культурних послуг 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами виконання робіт на об‘єкті є: 
1.Створення робочої групи по реалізації проекту; 
2.Виготовлення кошторисної документації ; 
3.Вибір підрядної організації і укладання з нею 
договору-підряду; 
4.Реалізація плану заходів проекту; 
5.Проведення моніторингу виконання проекту; 
6.Висвітлення результатів реалізації проекту у 
районних ЗМІ 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - 2100,0 2100,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

76 

2. Назва технічного 
завдання 

Придбання освітлення сцени районного будинку 
культури 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.3.1. Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів культури області  

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Рогатинський район Івано-Франківської області 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Застаріле обладнання, що виходить з ладу у 
найвідповідальніший момент  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Наявність необхідного обладнання у районному 
будинку культури, який обслуговує 39,0 тис. жителів 
району 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення якості надання культурних послуг жителів 
Рогатинського району 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Виділення коштів. Придбання освітлення для сцени 
будинку культури 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 800,0 - - 800,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

77 

2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт районного будинку культури 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання 

3.3.1. Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів культури області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням матиме 
вплив 
 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Приміщення побудоване в 1970 роках. На даний час 
приміщення потребує повного капітального ремонту, 
так як матеріально - технічна база повністю зношена. 
За час експлуатації будівлі жодного разу не 
проводився капітальний ремонт. Температурний 
режим нестабільний. 
Результати впровадженого проекту будуть 
спрямовані на енергозбереження та покращення умов 
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для відвідувачів будинку культури та надання послуг 
культурного спрямування працівниками закладу   

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення належних умов у районному будинку 
культури, який обслуговує 39,0 тис. жителів району  

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного 
завдання 

Покращення якості надання культурних послуг 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Основними заходами виконання робіт на об‘єкті є: 
- проведення робіт щодо розбирання та демонтажу;   
- проведення архітектурно-будівельних робіт; 
- упорядкування приміщення та території 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. грн* 
на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 1900,0 - 1900,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела (зазначити)     

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

78 

2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт фасаду центральної районної 
бібліотеки,  заміна вікон  на енергозберігаючі  та  
часткова заміна покрівлі 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання 

3.3.1. Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів культури області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням матиме 
вплив 

Рогатинський район Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Бібліотека являється культурно-освітнім центром 
громади міста та району. При проведенні 
адміністративно-територіальної реформи заклад буде 
центром дозвілля округу.  
Фінансування закладу проводиться із загального 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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бюджету відділу культури Рогатинської 
райдержадміністрації. Мережа культури району є 
достатньо розгалуженою, а кількість жителів 
невеликою, тому виділених коштів не вистачає для 
достатнього фінансування галузі. Тому актуальним є 
залучення додаткових коштів для утримання закладів 
культури. 
Реалізація проекту має важливий соціальний та 
економічний аспекти, так як призведе до покращення 
якості надання культурно-освітніх послуг, економії 
енергоносіїв, що дозволить спрямувати вивільнені 
кошти для інших потреб        

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшення кількості відвідувачів бібліотеки 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного 
завдання 

Результати проекту спрямовані на покращення 
надання культурно-освітніх послуг  39,0 тис. жителів 
району 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Основними заходами виконання робіт на об‘єкті є: 
- проведення робіт щодо розбирання та демонтажу;   
- проведення архітектурно-будівельних робіт; 
- упорядкування приміщення та території 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. грн* 
на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 1500,0 600,0 - 2100,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

79 

2. Назва технічного завдання Реконструкція клубу під культурно-просвітницький 
центр м-ну Дора 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання 

3.3.1.Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів культури області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Яремчанська міська рада 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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технічним завданням матиме 
вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Клубна установа мікрорайону Дора Яремчанської 
міської ради побудована ще за Польщі, введена в 
експлуатацію в 1950 році.  Діяльність клубної установи 
спрямована на створення розповсюдження  та 
популяризацію культурних надбань свого краю.   
Основним завданням яких є: збереження і розвиток 
української культури, забезпечення культурних  
потреб громадян у розвитку народної традиційної 
культури, підтримки художньої творчості, іншої 
самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля, 
створення та організація діяльності клубних 
формувань (творчих колективів, гуртків,  
любительських об‘єднань, клубів за інтересами), 
розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної 
творчості, аматорського мистецтва, народних 
художніх промислів, вивчення культурних запитів та 
розкриття творчих здібностей  різновікових груп 
населення  та естетичного виховання молоді. 
При клубній установі діє три гуртки художньої 
самодіяльності та народний  аматорський  
драматичний  колектив  «Доряни», що  нараховує  20 
учасників різних вікових категорій. 
На базі клубної установи мікрорайону Дора працює 
любительське об‘єднання «Берегиня».   Основною 
метою любительського об‘єднання є вивчення 
народних свят та обрядів нашої  місцевості та 
української  народної  пісні.   
При  клубній установі є хороша школа вокального 
співу. 
Вокальний ансамбль «Первоцвіт» (кер. о. І. Лейб‘юк), 
вокально-інструментальний  колектив «Музична 
вервиця» (кер. Я. Купін)  - активні учасники художньої 
самодіяльності. Колективи беруть участь у заходах, 
що проводяться   на території  Яремчанської  міської 
ради. Неодноразово отримували  призові місця  в 
міських,  обласних та Всеукраїнських конкурсах.  
Разом з гуртком художнього слова (кер. О.Садова), 
що діє при клубній установі організовують концертні 
програми, тематичні вечори, духовні літературно-
музичні композиції з якими  неодноразово  виступають 
в селах Надвірнянського району. 
Однак, задля забезпечення ефективної роботи 
клубної установи та проведення заходів стає 
необхідним покращення стану приміщення.  
Незважаючи на проведення поточних ремонтів 
протягом та встановлення вікон приміщення потребує 
невідкладного проведення капітального ремонту 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 

- розширення сфери діяльності закладу;  
- збільшення кількості відвідувачів закладу культури; 
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проектів на виконання 
технічного завдання 

- підвищення громадської активності. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного 
завдання 

- наявність оновленого приміщення; 
- покращення естетичного вигляду будівлі; 
- підвищення ефективності роботи закладу культури; 
- підвищення рівня культурно-естетичного виховання 
дітей та молоді;  
- створення належних умов для проведення 
культурно-масових робіт;  

 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розробка проектно-кошторисної документації на 
будівельні робіти. 
2. Визначення підприємства-підрядника та 
заключення відповідних договорів. 
3. Реконструкція клубу під культурно-просвітницький 
центр. 
4. Прийняття об‘єкта в експлуатацію. 
5. Підготовка звіту про реалізацію проекту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. грн* 
на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 2000,00 2000,00 - 4000,00 

- інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

80 

2. Назва технічного завдання Нове будівництво будинку культури на 400 місць з 
модернізованою бібліотекою у вигляді публічного 
простору в с. Черніїв. 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання 

3.3.1. Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів культури області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням матиме 
вплив 

с.Черніїв (Івано-Франківська міська рада ОТГ) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

  На сьогоднішній день в селі Черніїв активно 
розвивається культурна сфера завдяки ініціативі 
керівника народного дому, активу місцевої школи, 
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залученню дітей та батьків новоствореного дитячого 
садочка.  

 Створення нових дитячих, юнацьких та дорослих 
художніх колективів, необхідність для занять дітей-
лауреатів міжнародних пісенних конкурсів, створення 
драматичного гуртка, необхідність проведення занять 
з танців вимагає будівництва сучасного просторого 
будинку культури. Також в будинку культури 
планується розмістити сучасну бібліотеку та 
передбачити приміщення для гурткової діяльності. 
Концертний зал планується використовувати і для 
загальних зборів жителів села Черніїв, оскільки 
існуючий будинок культури не може вмістити всіх 
бажаючих населеного пункту, що активно зростає. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- реалізація даного проекту допоможе покращити 
соціально-економічне становище на території села 
Черніїв Івано-Франківської міської ради (ОТГ) та 
вирішить одну з ключових його проблем;  
- будинок культури деякий час не потребуватиме 
жодних будівельно-монтажних робіт; 
- буде створено робочі місця для підтримання 
діяльності закладу культури, ПДФО буде йти в 
бюджет Івано-Франківської міської ради. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного 
завдання 

-  реалізація державної політики в галузі культури; 
- забезпечення доступності отримання можливості 
участі в місцевих колективах культури; 
- будівництво будинку культури в с. Черніїв 
дозволить розширити мережу закладів культури, які 
знаходяться на території Івано-Франківської міської 
ради (ОТГ); 
- збільшення довіри та покращення взаємовідносин 
між місцевою владою та територіальною громадою 
міста завдяки вирішенню актуальної соціально-
економічної проблеми. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

В рамках проєкту планується здійснити наступні 
заходи: 
1. Проведення будівельно-монтажних робіт. 
2.Здача об‘єкту в експлуатацію. 
3. Підсумки проєкту. 
4. Висвітлення основних етапів та досягнутих 
результатів в ході виконання проекту на сайті міста 
Івано-Франківська (www.mvk.if.ua), в засобах 
масової інформації та постійний щорічний 
моніторинг оцінки громадою ефективності 
використання коштів, що висвітлюватимуть на сайті 
міста (www.mvk.if.ua). 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 5000 10000 - 15000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

http://www.mvk.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/
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 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 5000 5000  10000 

- інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Проект не підпадає під дію Закону України "Про 
стратегічну екологічну оцінку". 

 

1. Номер технічного 
завдання 

81 

2. Назва технічного завдання Капітальний  ремонт  приміщення  Бабченського  
Будинку культури 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання 

3.3.1. Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів  культури області 

5. Територія, на яку 
реалізація проєктів за 
технічним завданням матиме 
вплив 

Село Бабче Богородчанського району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Капітальний ремонт будівлі  Бабченського  Будинку 
культури та створення комфортних умов для 
проведення культурно-мистецьких заходів у закладі та 
занять клубних формувань 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проєктів на виконання 
технічного завдання 

Проведення капітального ремонту  будівлі  
Бабченського  Будинку культури. 

Збереження мережі закладів культури в сільській 
місцевості та розширення напрямків його роботи. 

Кількість жителів села, які будуть залучені до 
роботи в гуртках художньої самодіяльності, в 
результаті реалізації проєкту. 

Кількість гуртків та клубів, які будуть створені в 
результаті реалізації проєкту. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного 
завдання 

Створення комфортних умов для проведення 
культурно-мистецьких заходів у закладі та занять 
клубних формувань. 

Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог у приміщенні, яке відвідує значна кількість 
людей. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення капітального  ремонту приміщення 
Бабченського  Будинку культури, створення 
комфортних умов для здійснення культурно-
мистецьких заходів та занять клубних формувань у 
клубному закладі 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,               
тис. грн. на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- 1500,0 2000,0 3500,0 
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- державний бюджет: -    

державний фонд 
регіонального розвитку 

- 1350,0 1800,0 3150,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - 150,0 200,0 350,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

82 

2. Назва технічного завдання Завершення реалізації проекту «Розширення та 
реконструкція споруд складування побутових та 
сільськогосподарських відходів на полігоні твердих 
побутових відходів у м. Снятин. Коригування». 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання 

3.4.1. Створення системи поводження із твердими 
побутовими відходами. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням матиме 
вплив 

м. Снятин, села Потічок, Будилів, Завалля, Залуччя, 
Хутір Будилів, Устя, Белелуя, Стецева 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На території міста Снятин в урочищі «Сміттєзвалище» 
за останні 40 років утворилося стихійне 
сміттєзвалище, яке з часом стало загрозою для 
прилеглих до нього вулиць. З кожним роком у місті 
збільшуються об‘єми накопичення твердих побутових 
відходів. У зв‘язку з цим актуальним стає питання 
комплексного підходу до поводження з ТПВ. Тому 
виникла необхідність облаштування полігону для 
захоронення ТПВ за всіма нормами та стандартами та 
подальша рекультивація і правильне складування 
відходів. 
        Для цього в 2011 році виконавчий комітет міської 
ради розпочав реалізацію проекту «Розширення та 
реконструкція споруд складування побутових та 
сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ у м. 
Снятині», який передбачає рекультивацію існуючого 
звалища та правильне складування нових відходів. 
Загальна площа полігону складає 7,0 га, потужність – 
110,750 м. куб. в неущільненому стані 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 

1 проект 
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проектів на виконання 
технічного завдання 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного 
завдання 

Формування у свідомості жителів міста бережного 
ставлення до навколишнього середовища та 
раціонального поводження з побутовими відходами; 
Відсутність джерел забруднення довкілля; 
Покращення санітарного та екологічного стану міста 
та сусідніх сіл, на територію яких поширюється проект. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 20000,0 10000,0 8300,0 38300,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет     

- інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

83 

2. Назва технічного 
завдання 

Нове будівництво полігону ТПВ із влаштуванням 
сміттєсортувальної лінії в урочищі ―Сміттєзвалище‖ в 
селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.1. Створення системи поводження з твердими 
побутовими відходами 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Брошнів-Осадська ОТГ, Рожнятівський та Калуський 
райони 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проектом передбачається будівництво полігону із 
влаштуванням сміттєсортувальної лінії в урочищі 
«Сміттєзвалище» в селищі Брошнів-Осада Брошнів-
Осадської об‘єднаної територіальної громади. 
Відсутність належних умов для збору та вивезення 
твердих побутових відходів створює передумови для 
забруднення території, порушення благоустрою, що 
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не тільки негативно впливає на довкілля (передусім на 
якість підземних, поверхневих вод та ґрунтів), але й 
псує естетику селища. Це спричинює незручності як 
для населення, так і для гостей, приводить до 
збільшення скарг від жителів, погіршення екологічної 
ситуації. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

-облаштовано об‘єкти інфраструктури з роздільного 
збору ТПВ; 

-зменшено обсяги захоронення твердих побутових 
відходів шляхом впровадження нових, сучасних, 
високоефективних методів їх збирання, перевезення, 
переробки, утилізації та знешкодження; 
-впроваджено нове обладнання та нові технології у 
сфері поводження з побутовими відходами. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

-поліпшено санітарно-екологічний стан регіону; 
-привернено увагу молоді та жителів регіону в цілому 
до розв‘язання проблем екології; 
-популяризація регіону як екологічно чистого для 
подальшого розкриття туристично-рекреаційного 
потенціалу. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Укладення договору-підряду з виконавцем робіт; 
2. Будівництво об‘єктів основного призначення; 
3.Будівництво об‘єктів підсобного та обслуговуючого 
призначення; 
4.Будівництво об‘єктів енергетичного господарства; 
5.Будівництво об‘єктів транспортного господарства і 
зв‘язку;  
6.Будівництво зовнішніх мереж та споруд 
водопостачання, каналізації, теплопостачання та 
газопостачання; 
7.Благоустрій та озеленення території; 
8.Звітність про реалізацію проєкту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 35013,4 35013,4 - 70026,8 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

35013,4 35013,4 - 70026,8 

 інші джерела (зазначити)  3501,3 3501,3 - 7002,6 

- місцевий бюджет 3501,3 3501,3 - 7002,6 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

84 

2. Назва технічного 
завдання 

Запровадження системи організованого роздільного 
збору твердих побутових відходів шляхом придбання 
та встановлення відповідних контейнерів 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
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регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.1. Створення системи поводження із твердими 
побутовими відходами. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Снятинський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Одним із проблемних питань для громад 
Снятинського району є відсутність в населених 
пунктах чіткої організованої системи збору, зберігання 
та вивезення твердих побутових відходів. Відсутність 
технічного та матеріального оснащення практично 
унеможливлює реалізацію даної системи збору сміття. 
Вкрай гостро стоїть питання щодо закупівлі 
контейнерного парку та облаштування контейнерних 
площадок, що дало б змогу оперативніше і з меншими 
затратами проводити вивіз ТПВ. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Закуплено 500 контейнерів для збору ТПВ 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Встановлено контейнери в селах району пропорційно 
кількості жителів (об‘єму утвореного сміття); 
Зменшено обсяг відходів, що потрапляють на 
захоронення 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 2000,0 1000,0 - 3000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

85 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво контейнерних майданчиків для 
централізованого збору сміття в населених пунктах 
району 
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3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.1. Створення системи поводження із твердими 
побутовими відходами 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Снятинський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В селах Снятинського району відсутні облаштовані 
майданчики для збору ТПВ. Це суттєво погіршує 
ситуацію із впровадження системи централізованого 
забору утвореного сміття. Проектом передбачено 
встановлення  сучасних майданчиків ТПВ на території 
району.  Сучасна система збору ТПВ покращить якість 
збору сміття від населення, відповідно продовжить 
термін використання контейнерів, що призведе до 
економії коштів місцевого бюджету. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво контейнерних майданчиків для збирання 
ТПВ 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечено безперебійний забір ТПВ; 
Запроваджено систему роздільного збору сміття; 
Знижено забруднення навколишнього середовища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 3000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - -  

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

86 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво полігону ТПВ в урочищі "Чобіток" 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
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регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.1. Створення системи поводження з твердими 
побутовими відходами 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Надвірнянський район, Яремчанська туристична зона 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Місто Надвірна і навколишні села обслуговувалися на 
полігоні ТПВ, що знаходиться на межі Надвірної і села 
Пнів. Термін використання цього полігону, як і 
допустимі обсяги захоронення, давно перетнули 
допустимі величини. Проблема стосується також 
туристичної галузі, оскільки регіон розташований на 
перетині величезної кількості туристичних маршрутів і 
в безпосередній близькості від найбільшого в Україні 
гірськолижного курорту, в ареалі витоку річки 
Бистриця-Надвірнянська, що є одним із джерел 
водопостачання для Івано-Франківська. Проблема 
важлива в найближчій перспективі для жителів не 
тільки міста, а й цілого регіону. Проте громаді не 
вистачає необхідних коштів: попередня вартість 
проєкту складає понад 70 млн. грн. Будівництво 
полігону вирішить проблеми з ТПВ Надвірної і 
навколишніх громад. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво полігону ТПВ та необхідної для його 
функціонування інфраструктури. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Вирішення нагальної екологічної проблеми і 
уникнення її негативних наслідків. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Будівництво полігону ТПВ, під яке уже виділена земля 
і розроблений проект. Пошуки інвестора, що укладе 
угоду на умовах дольової участі чи 100%-го 
інвестування. Будівництво лінії з сортування, цеху із 
первинної утилізації (спалювання з використанням 
сучасних, екологічно чистих фільтрів, переробка 
органічних відходів на паливо або добриво). 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 

 

28000,0 28000,0 - 56000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 
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 інші джерела (субвенція з 
державного бюджету)  

28000,0 28000,0 - 56000,0 

- місцевий бюджет 8000,0 8000,0 - 16000,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

87 

2. Назва технічного 
завдання 

Проведення заходів з покращення системи 
поводження з твердими побутовими відходами 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.1. Створення системи поводження з твердими 
побутовими відходами 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Калуська міська об‘єднана територіальна громада   

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Однією з найважливіших екологічних проблем є 
утворення та накопичення промислових і твердих 
побутових відходів . Санітарна очистка територій від 
ТВП є зараз одним із найважливіших елементів їх 
життєзабезпечення і водночас однією із 
найскладніших проблем. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1.Зменшено кількість відходів, які потрапляють на 
полігон для захоронення на 60% 
2.Збільшений відсоток зібраних відходів, які 
потрапили на вторинну переробку у 10 разів 
3. Придбано 5 одиниць техніки для збору та 
захоронення ТВП. 
4. Створено 30 нових робочих місць. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Покращення екологічної ситуації в регіоні; 

2. Виховання культури сортування сміття серед 
населення; 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Побудова сміттєсортувальних ліній для сортування 
ТВП, придюання транспорту для вивезення та 
захоронення ТВП 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 20000,00 15000,00 15000,00 50000,00 

 державний фонд     
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регіонального розвитку 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет 6000,00 2000,00 2000,00 10000,00 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

88 

2. Назва технічного 
завдання 

Запровадження системи роздільного збирання, 
переробки та утилізації твердих побутових відходів на 
території Рожнятівського району 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.1. Створення системи поводження з твердими 
побутовими відходами 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Населені пункти Рожнятівського району  

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

У населених пунктах району існує проблема щодо 
роздільного збору та утилізації ТПВ. У жителів району 
відсутні знання про роздільне збирання ТПВ, а також 
про негативний вплив накопичення ТПВ на 
навколишнє середовище та організм людини. Для 
мінімізації утворення твердих побутових відходів та 
зменшення їх негативного впливу на здоров‘я людини, 
на навколишнє природне середовище є необхідність у  
створенні умов, що сприятимуть забезпеченню 
повного збирання, сортування, перевезення, 
утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 
 

Створено систему поводження з твердими 
побутовими відходами на території району 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зменшення обсягів захоронення побутових відходів на 
міському полігоні ТПВ на 50 % та відповідне зниження 
забруднення довкілля та рівня екологічної небезпеки 
територій;  
- перетворення сфери санітарної очистки та 
поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну 
галузь комунального господарства; 
формування екологічної свідомості населення та 
підвищення рівня обізнаності громадськості, що 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


305 
 

відходи можливо використовувати з користю, 
покращуючи екологічний стан району. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.облаштування майданчиків для розміщення 
євроконтейнерів, проведення тендерів та придбання 
контейнерів для роздільного збору ТПВ та придбання 
контейнерів. 
2.закупівля обладнання, а саме: прес для пресування 
відходів пластикової тари, макулатури, полімерів, 
текстилю, тощо; 

3.інформаційно-просвітницька діяльність з навчання 
населення району роздільному збиранню ТПВ. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 900,0 700,0 800,0 2400,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

_ _ _ _ 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 100,0 300,0 200,0 600,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

89 

2. Назва технічного 
завдання 

Модернізація очисних споруд Заболотівського ККП 
Заболотівської селищної ради ОТГ Снятинського 
району Івано–Франківської області 

 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2.Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного 
стану населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

смт.Заболотів 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Придбання обладнання для заміни такого,  що 
використало  свої  технічні можливості на 
комунальних каналізаційних  системах, установок 
для розчищення водних об‘єктів та  установок,  
обладнання  і технічного флоту для збирання нафти,  
сміття та інших рідких, твердих відходів з суден 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 

Зменшення забруднення водних об‘єктів та грунтів 
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проектів на виконання 
технічного завдання 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення очищення каналізаційних стоків до 
діючих норм 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Придбання насосів для відкачування  та створення 
умов для покращення благоустрою в Заболотівській 
об‘єднаній територіальній громаді. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2000,0 

2022 
 
- 

2023 
 
- 

Усього 
 

2000,0 

державний бюджет: 800,0 - - 800,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 1200,0 - - 1200,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

90 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція очисних споруд по вул. Залізничній, 57 
в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2. Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Брошнів-Осадська ОТГ, Рожнятівський та Калуський 
райони 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проектом передбачається реконструкція існуючих 
очисних споруд, які введені в експлуатацію у 1975 
році. За тривалий термін роботи більшість обладнання 
фізично та морально зносилося і потребує заміни. Це 
єдиний об‘єкт громади, що приймає на очищення 
каналізаційні стоки від підприємств, організацій та 
населення громади.  
Планова потужність очисних споруд з перспективою 
приєднання прилеглих сіл до мережі водовідведення 
становитиме 1700м3/добу. 
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7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

-облаштувано об‘єкти інфраструктури - очисні споруди 
в смт. Брошнів-Осада із розрахунковою 
продуктивністю 1,7 тис.м³/добу; 
-досягнено нормативної очистки стічних вод; 
-надано населенню можливість підключення до 
мережі водовідведення. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- створено безпечні умови для життєдіяльності 
жителів громади; 
-зменшено забруднення вод р.Сівка, яка належить до 
басейну р.Дністер; 
- забезпечено екологічну безпеку регіону;  
- зменшено скиди забруднюючих речовин у водні 
об‘єкти. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Укладення договору-підряду з виконавцем робіт; 
2.Будівництво об‘єктів основного призначення; 
3.Будівництво об‘єктів підсобного та 
обслуговувального призначення; 
4.Будівництво об‘єктів енергетичного господарства; 
5.Будівництво зовнішніх мереж та споруд 
водопостачання, каналізації, теплопостачання та 
газопостачання; 
6.Благоустрій та озеленення території; 
7.Звітність про реалізацію проєкту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 15148,1 15148,1 - 30296,2 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

15148,1 15148,1 - 30296,2 

 інші джерела (зазначити)  1514,8 1514,8 - 3029,6 

- місцевий бюджет 1514,8 1514,8 - 3029,6 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

91 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р.Свіча 
в населених пунктах Вигодської селищної ради 
Долинського району Івано-Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

3.4.2.Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


308 
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Населені пункти Вигодської селищної ради 
Долинського району 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В населених пунктах Вигодської селищної ради 
інтенсивно підмиваються береги ріки Свіча, є загроза 
руйнування дороги районного значення та будинків. 
Щороку повені знищують дорожнє полотно, 
домогосподарства жителів, землі сільсько-
господарського призначення, завдаючи фінансових 
збитків громаді.  
Необхідно укріпити береги річки Свіча для запобігання 
наслідків шкідливої дії вод. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збудовано n-ксть берегозакріплювальних споруд на 
р.Свіча, укріплено берег ріки Свіча м2 в нас. Пунктах 
Вигодської селищної ради 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення екологічної ситуації   

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Розробка проектної документації 
Будівництвоберегозакріплювальних споруд на р.Свіча 
внаселених пунктах Вигодської селищної ради 
Долинського району Івано-Франківської області 
Інформаційна кампанія 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

5000,0 

2022 
 

10000,0 

2023 
 

15000,0 
 

Усього 
 

30000,0 

державний бюджет: 5000,0 10000,0 15000,0 30000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет - - - - 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

93 

2. Назва технічного 
завдання 

Запровадження екологічного моніторингу стану 
довкілля, контролю засоленості поверхневих і 
підземних вод, атмосферного повітря, зон просідань 
та гірничих розробок на території гірничо-хімічних 
підприємств міста Калуш та сіл Сівка Калуська і 
Кропивник 

3. Номер і назва завдання  
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з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2.Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 
3.4.3.Забезпечення якісною питною водою жителів 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Калуська міська об‘єднана територіальна громада (в 
т.ч. місто Калуша та села Кропивник і Сівка Калуська). 
Все населення міста Калуша та приєднаних сіл 
Кропивник та Сівка Калуська загальною кількістю 
більше 70 385 чол. (Калуш -66500 чол., Сівка-Калуська 
-1646 чол., Кропивник – 2239 чол.) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

 - ревізія стану ґрунтових реперів за просіданням 
земної поверхні в межах підроблених шахтними 
виробками територій міста Калуша та приєднаних сіл; 
- точна інструментальна прив'язка ґрунтових реперів 
сучасними високоточними геодезичними приладами 
та винесення їх на картографічну основу; 
- визначення величини просідання земної поверхні в 
межах шахтних полів рудника «Ка 
луш», «Голинь», «Ново-Голинь»;; 
- визначення аномальних зон геофізичними методами; 
- виділення потенційно небезпечних з точки зору 
руйнування будівель та комунікацій ділянок в межах 
території міста; 
- створення мережі моніторингових гідрогеологічних 
свердловин для контролю за станом забруднення 
ґрунтових вод в межах впливу затоплених підземних 
гірничих виробок рудників «Калуш», «Голинь», «Ново-
Голинь»; 
- виконання гідрохімічного моніторингу в межах міста 
Калуша та сіл Кропивник і Сівка Калуська; 
- моніторинг якості атмосферного повітря на території 
Калуської міської ОТГ. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення функціонування на постійній основі 20 
грунтових реперів та 25 свердловин 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

-створено систему спостережень за змінами земної 
поверхні над шахтними полями рудника «Калуш», 
«Голинь», «Ново-Голинь»; 
-створено систему гідрохімічного моніторингу в межах 
міста Калуша та сіл Кропивник і Сівка Калуська з 
метою визначення засоленості поверхневих і 
підземних вод 

-проінформованість населення про реальний стан 
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навколишнього природного середовища 
-попередження негативних процесів просідання 
земної поверхні 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 Геодезичні вимірювання, відновлення зруйнованих 
реперів, геофізичні вимірювання, буріння та 
облаштування спостережних свердловин, оцифровка 
фактичних даних, побудова комплекту спеціальних 
карт 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 500,00 500,00 500,00 1500,00 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

94 

2. Назва технічного 
завдання 

«Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж 
продуктивністю 4000 м куб/добу в м.Яремче 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2. Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м.Яремче Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Будівництво очисних споруд передбачається із 
застосуванням технології «BIOCOS», принцип дії якої 
полягає в тому, що потік стічних вод після механічної 
очистки на компактних установках «решітки-
пісковловлювачі» спочатку вводиться в аеротенк з 
активним мулом, а потім прямує до одного з 
відстійників та рециркуляційних резервуарів, які 
гідравлічно зв‘язані із зазначеним аеротенком. В 
ньому відбувається змішування стічних вод з 
активним мулом та їх очищення після розподілу 
активний мул повертається до резервуару активного 
мулу, а очищені стоки виводяться з рециркуляційних 
резервуарів. Суміш стічної води і активного мулу 
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аерується безперервно або періодично для необхідної 
денітрифікації. Очищена стічна вода після повної 
біологічної очистки знезаражується за допомогою 
гіпохлориту натрію і скидається в р. Прут. 
Надлишковий активний мул після попереднього 
ущільнення зневоднюється на механічних фільтрах-
пресах і після зневоднення використовується в 
сільському господарстві. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Очистка стоків продуктивністю 4000 м куб/добу; 
зниження собівартості надання послуг з 
водопостачання та водовідведення за рахунок 
збільшення кількості абонентів, впровадження 
новітнього енергозберігаючого обладнання. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зменшення забруднення вод р. Прут, збереження 
біорозмаїття риб; 
надання населенню можливості підключення до нових 
мереж водовідведення, благоустрій і озеленення 
території очисних споруд. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

·   Застосування новітнього енергозберігаючого 
обладнання; 
·   застосування технологій з використанням 
анаеробних процесів очистки стічних вод; 
·  влаштування водонепроникних днищ і стінок 
ємнісних споруд (аеротенків BIOCOS, контактних 
резервуарів, мулозгущувачів); 
·  використання разом з біологічною очисткою 
реагентної доочистки від сполук фосфору; 
·   зневоднення надлишкового активного мулу на 
фільтр-пресах ; 
·   моніторинг території зони впливу під час 
експлуатації очисних споруд; 
·   благоустрій та озеленення території очисних 
споруд; 
·   всі процеси очистки відбуваються в автоматичному 
режимі регулювання і сигналізації технологічного 
процесу; 
знезараження стічних вод. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

50000,00 

2022 
 

50000,00 

2023 
 
- 

Усього 
 

100000,00 

- державний бюджет: 45000,00 45000,00 - 90000,00 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 5000,00 5000,00 - 10000,00 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 
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1. Номер технічного 
завдання 

95 

2. Назва технічного 
завдання 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на 
них в районі житлового масиву Шухевича, вулиць 
Січових Стрільців, Коновальця та вулиці Залізнична в 
селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2. Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Брошнів-Осадська ОТГ, Рожнятівський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проектом передбачається будівництво каналізаційних 
мереж та споруд на них в районі житлового масиву 
Шухевича, вулиць Січових Стрільців, Коновальця та 
вулиці Залізнична в селищі Брошнів-Осада Брошнів-
Осадської ОТГ. 
Відсутність належних умов для відведення 
поверхневих та каналізаційних стоків створює 
передумови для забруднення території, порушення 
благоустрою, що не тільки негативно впливає на 
довкілля (передусім на якість підземних, поверхневих 
вод та ґрунтів), але і завдає шкоди жителям села 
(підтоплення підвалів житлових будинків та 
господарських угідь). Це спричинює незручності як для 
населення, так і для гостей, приводить до збільшення 
скарг від жителів, погіршення екологічної ситуації. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

-облаштовано об‘єкти інфраструктури – каналізаційні 
мережі в смт. Брошнів-Осада; 

-надано жителям населеного пункту можливість 
підключення до нової мережі водовідведення; 
- зменшено скиди забруднюючих речовин у водні 
об‘єкти. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- створено безпечні умови для життєдіяльності 
жителів громади; 
- забезпечено екологічну безпеку регіону;  
- зменшено рівень негативного впливу господарської 
діяльності на навколишнє природне середовище. 

9. Основні заходи 1.Укладення договору-підряду з виконавцем робіт; 
2.Будівництво об‘єктів основного призначення; 
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технічного завдання 3.Будівництво об‘єктів енергетичного господарства; 
4.Благоустрій та озеленення території; 

 5. Звітність про реалізацію проєкту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 14679,6 14679,6 - 29359,2 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

14679,6 14679,6 - 29359,2 

 інші джерела (зазначити)  1467,9 1467,9 - 2935,8 

- місцевий бюджет 1467,9 1467,9 - 2935,8 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

96 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво очисних споруд, каналізаційних мереж і 
каналізаційної насосної станції в м. Болехові 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2. Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м. Болехів 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Будівництво очисних споруд, каналізаційних мереж і 
каналізаційної насосної станції в м. Болехові було 
розпочате у 2009 році. Замовником будівництва є 
департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури Івано-
Франківської обласної державної адміністрації. 
Генпідрядна організація – ТзОВ «БК «Трейдзахідбуд». 
Кошторисна вартість будівництва – 10945,379 тис. грн. 
в тому числі: будівельно-монтажних робіт – 7717,853 
тис. грн. в тому числі: обладнання КОС – 1382,156 тис. 
грн. За 2009-2010 роки було освоєно 1695,1 тис.грн. – 
кошти обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища. Впродовж 2009-2010 років 
було змонтовано два напірні колектори діаметром 110 
мм від блоку очисних споруд довжиною 1,6 км (до КНС 
1, КНС 2) та самоплинний колектор діаметром 400 мм 
до КНС-1 протяжністю 493 м. п. Впродовж 2011 року 
фінансування об‘єкта не здійснювалося. За 2012 рік 
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освоєно близько 632,5 тис. грн. За ці кошти 
влаштовано проколи під дорогою регіонального 
значення та залізно-дорожню колію, збудовано 
під‘їзну дорогу, проведено ремонт каналізаційної 
насосної станції КНС 1. У 2013 році на будівництво 
цього об‘єкта освоєно 630,9 тис. грн. Впродовж 2014 
року освоєно 740,0 тис.грн. (змонтовано систему 
електропостачання). У 2015 році підрядна організація 
завершила будівельну частину очисних споруд з 
монтажем обладнання, освоєно – 294,5 тис. грн. 
Станом на 01.01.2016 року загальна сума освоєних 
коштів на будівництво очисних споруд, каналізаційних 
мереж і каналізаційної насосної станції в місті 
Болехові склала 3992,956 тис. грн. У 2016 році з 
обласного бюджету (обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища) було 
виділено 1000,0 тис.грн. на будівництво очисних 
споруд, каналізаційних мереж і каналізаційної 
насосної станції в місті Болехові. Субвенція з 
обласного бюджету (обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища) не була 
освоєна, оскільки виконавцем робіт було 
запропоновано використати дані кошти на благоустрій 
території, а не на роботи із завершення будівництва 
очисних споруд. Впродовж 2017-2019 років 
фінансування об‘єкта не здійснювалося. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Покращено екологічний та санітарно-
епідеміологічний стан міста за рахунок зменшення 
скидання неочищених стоків у водойми 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- Забезпечено можливість якісного очищення вод та 
виключення ймовірності аварійності забруднення 
навколишнього природного середовища; 
- поліпшено якісні та кількісні характеристики 
зворотних вод 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Будівництво очисних споруд, каналізаційних мереж і 
каналізаційної насосної станції в м. Болехові 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

4000,0 

2022 
 

3000,0 

2023 
 
- 

Усього 
 

7000,0 

державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 4000,0 3000,0 - 7000,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 
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1. Номер технічного 
завдання 

97 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво власних очисних споруд для КП 
"Надвірнаводоканал" 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2. Зменшення забруднення водних об'єктів та 
ґрунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

м. Надвірна та прилеглі населені пункти. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Водопостачання і водовідведення у місті Надвірна 
здійснюється силами місцевого КП 
"Надвірнаводоканал". Послуги з очищення стоків з 
мереж для КП «Надвірнаводоканал» надає НПЗ ПАТ 
"Нафтохімік Прикарпаття" за рахунок власних очисних 
споруд. У разі припинення роботи НПЗ ПАТ 
"Нафтохімік Прикарпаття" у місті може виникнути 
величезна екологічна проблема, практично 
екокатастрофа місцевого масштабу. Адже без 
належної водо очистки не можна говорити про 
водовідведення, а без нього – про водопостачання. У 
цьому випадку мешканці 20-ти тисячного міста 
залишаться без чистої води. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення безперебійного та безпечного 
водопостачання для 22 тис. мешканців м.Надвірна 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення ситуації з водопостачанням та уникнення 
екологічної катастрофи, впровадження нових 
енергозберігаючих та екологічно сучасніших 
технологій. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Будівництво очисних споруд, під які уже виділена 
земля і розроблено проект 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет: 45 000,0 90 000,0 90 000,0 225000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (субвенція з 
державного бюджету)  

45 000,0 90 000,0 90 000,0 225000,0 
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- місцевий бюджет 5 000,0 10 000,0 10 000,0 25 000,0 

- інші джерела 

(зазначити) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

98 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво берегоукріплення в селах Витвицької 
сільської ради об'єднаної територіальної громади, 
Долинського району 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

3.4.2. Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Витвицька об'єднана територіальна громада (села 
Витвиця, Кальна, Розточки, Станківці, Слобода-
Болехівська, Церківна, Липа, Лужки, селище 
Вигодівка). 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проблема проекту полягає у тому, що проходження 
паводків останніх років, а особливо паводок, що 
пройшов в листопаді 2015р. та льодоходів 2017р. 
спричинили місцями інтенсивний підмив існуючого 
берегоукріплення на р. Лужанка. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво берегоукріплювальних споруд 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Захист берегу річок Лужанка, Солотвина, Путна від 
руйнівної дії паводкових вод і відповідний захист 
населеного пункту від підтоплення, створення 
комфортних умов проживання мешканців та гостей 
громади. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Улаштування кам‘яної призми упору з негабаритного 
каменю на хворостяному вистилку. 
 Укріплення лівого та правого берегів негабаритним 
каменем з упором на кам‘яну призму. 
Проведення культуртехнічних робіт по зрізанню 
чагарнику та розчистка русла річки від твердих 
насосів. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 
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- державний бюджет: 3000,0 1500,0 500,0 5000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

99 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція очисних споруд в с. Сваричів (урочище 
Підмонастир) Рожнятівського району Івано-
Франківської області (Збільшення потужності очисних 
споруд на 500 м3 на добу в смт. Рожнятів) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2.Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Смт. Рожнятів, с. Сваричів, с. Нижній Струтинь Івано-
Франківської обл. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

В результаті каналізування новобудов житлового 
масиву в смт. Рожнятів, а також будівництво 
каналізаційних мереж та споруд на них в с. Нижній 
Струтинь, які планується приєднати до каналізаційних 
мереж та очисних споруд смт. Рожнятів наявної 
потужності очисних є недостатньо 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1) Збільшення потужності діючих очисних споруд до 
500м3 на добу та площі охоплення каналізуванням 
селища Рожнятів та с. Нижній Струтинь.  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

2) Покращення екологічного стану довкілля на 
території селища Рожнятів, с. Сваричів, с. Нижній 
Струтинь.  
3) Зменшення шкідливого впливу рідких побутових 
відходів на навколишнє природне середовище.  
4) Недопущення забруднення підземних та 
поверхневих вод 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Укладення договору-підряду з виконавцем робіт; 

2. Будівництво об‘єктів основного призначення; 

3. Інші роботи; 

1. Звітність про реалізацію проєкту 
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
8000,0 

2022 
9000,0 

2023 
8000,0 

 

Усього 
25000,0 

- державний бюджет: 7500,0 8000,0 7000,0 22500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 500,0 1000,0 1000,0 2500,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

100 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 
с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2. Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Брошнів-Осадська ОТГ, Рожнятівський район 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проектом передбачається будівництво каналізаційних 
мереж та споруд на них в с.Брошнів Брошнів-
Осадської ОТГ. 
Відсутність належних умов для відведення 
поверхневих та каналізаційних стоків створює 
передумови для забруднення території, порушення 
благоустрою, що не тільки негативно впливає на 
довкілля (передусім на якість підземних, поверхневих 
вод та ґрунтів), але і завдає шкоди жителям села 
(підтоплення підвалів житлових будинків та 
господарських угідь). Це спричинює незручності як для 
населення, так і для гостей, приводить до збільшення 
скарг від жителів, погіршення екологічної ситуації. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

-облаштовано об‘єкти інфраструктури – каналізаційні 
мережі в с. Брошнів; 

-надано жителям населеного пункту можливість 
підключення до нової мережі водовідведення; 
- зменшено скиди забруднюючих речовин у водні 
об‘єкти 
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8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- створено безпечні умови для життєдіяльності 
жителів громади; 
- забезпечено екологічну безпеку регіону;  
- зменшено рівень негативного впливу господарської 
діяльності на навколишнє природне середовище. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Укладення договору-підряду з виконавцем робіт; 
2. Будівництво об‘єктів основного призначення; 

 3. Звітність про реалізацію проєкту. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 16946,0 16946,0 - 33892,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

16946,0 16946,0 - 33892,0 

 інші джерела (зазначити)  1694,6 1694,6 - 3389,2 

- місцевий бюджет 1694,6 1694,6 - 3389,2 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

101 

2. Назва технічного 
завдання 

«Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на 
них в селищі Ланчин Ланчинської селищної ради 
об'єднаної територіальної громади  Івано-Франківської 
області» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2.  Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
ґрунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Ланчинська селищна ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Основною екологічною проблемою селища Ланчин є 
відсутність каналізаційної мережі. На території 
селища розміщено більше 3000 домогосподарств, які 
використовують індивідуальні вигрібні ями, що 
створює крім незручностей для самих користувачів, 
несприятливу атмосферу в рамках дотримання 
санітарно-гігієнічних норм і правил. Існуючу екологічну 
проблему забруднення  території можна вирішити 
побудувавши централізовану  систему каналізаційної 
мережі побутових стоків для всіх приватних будинків 
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7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде : 
Прокладено 24  м. п. трубопроводів каналізаційного 
колектора ; 
прокладено  14   м. п. мереж господарсько-побутової 
каналізації ; 
послугу  із  водовідведення  отримає більше 8000 осіб. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В результаті реалізації проекту буде :  
під‘єднано існуючі житлові будинки до централізованої 
системи водовідведення; 
усунено екологічну небезпеку  від потрапляння стічних 
вод до водних об‘єктів, підземних, ґрунтових вод і 
ґрунту та покращено санітарно–епідеміологічну 
ситуацію на території впровадження проекту; 
створено додаткові  робочі місця; 
створено комфортні умови проживання мешканців 
селища 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

            Перелік заходів проекту: 
1.Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
2.Виконання робіт відповідно до проектної 
документації. 
3.Введення в експлуатацію завершеного будівництвом 
об‘єкта. 
 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 10535,0 4000,0 - 14535,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

10535,0 4000,0 - 14535,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 800,0 815,0 - 1615,0 

- інші джерела                      

(програма DOBRE) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

102 

2. Назва технічного 
завдання 

Реконструкція водогону від ВНС "Хриплин" до 
Черніївських водоочисних споруд 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.3. Забезпечення якісною питною водою жителів 
області 
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5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

 Івано-Франківська міська рада(ОТГ) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" забезпечує 
водопостачанням м.Івано-Франківськ, м.Тисменицю, 
та села Крихівці, Вовчинець, Угорники, Микитинці, 
Підлужжя, Підпечери, Хриплин, Черніїв, Чукалівка, 
Загвіздя, Угринів, а враховуючи розвиток обʼєднаних 
громад, мережа сіл з необхідністю водозабезпечення 
може збільшуватися. Крім того, інтенсивний розвиток 
житлового та громадського будівництва потребує 
реконструкції існуючих та будівництво нових споруд та 
мереж водопостачання. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення соціально-економічного та екологічного 
становища на території Івано-Франківської міської 
ради (ОТГ) та вирішить одну з ключових його 
проблем. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшення резервного запасу води для 
водопостачання у меженні періоди та підтримка 
достатнього рівня водозабезпечення населених 
пунктів, забезпечення населення якісною питною 
водою 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Проведення робіт з реконструкції водогону 2021-2023 
роки 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 52000 54600 54600 161200 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 22000 23400 23400 68800 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

103 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво резервуарів чистої води на ЧКВС, на 
Калуському шосе, на вул.Стуса, та вул.Целевича 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.3. Забезпечення якісною питною водою жителів 
області 
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5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

 Івано-Франківська міська рада (ОТГ) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" забезпечує 
водопостачанням м.Івано-Франківськ, м.Тисменицю, 
та села Крихівці, Вовчинець, Угорники, Микитинці, 
Підлужжя, Підпечери, Хриплин, Черніїв, Чукалівка, 
Загвіздя, Угринів, а враховуючи розвиток обʼєднаних 
громад, мережа сіл з необхідністю водозабезпечення 
може збільшуватися. Крім того, інтенсивний розвиток 
житлового та громадського будівництва потребує 
реконструкції існуючих та будівництво нових споруд та 
мереж водопостачання. Проектна потужність 
водозаборів на річках Бистриця Надвірнянська та 
Бистриця Солотвинська та водоочисних споруд  в 
с.Черніїв складає 90 тис.м3/добу. В меженні періоди 
потужність водозаборів знижується і не 
забезпечується проектна. Зокрема, в меженний 
літньо-осінній період 2019р. обʼєм подачі води з обох 
водозаборів склав близько 70 тис.м3/добу. На даний 
час дефіцит води в меженні періоди компенсується за 
рахунок резерву води, накопиченої у відстійниках та 
водоймищі Черніївського комплексу водоочисних 
споруд. Впродовж попередніх років на Черніївському 
комплексі водоочисних споруд проведено ряд 
необхідних заходів, які частково підтримують 
сьогоднішній рівень водозабезпечення населених 
пунктів, в тому числі розпочато будівництво 
резервуару чистої води обʼємом 10 тис. м3 на 
Черніївському комплексі водоочисних споруд, 
виготовлено проєкти будівництва резервуарів чистої 
води біля ВНС "Каскад", біля ВНС на вул.Целевича, 
на Калуському шосе загальним обʼємом 25 тис.м3 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення соціально-економічного та екологічного 
становища на території Івано-Франківської міської 
ради (ОТГ) та вирішить одну з ключових його 
проблем. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення населення якісною питною водою в 
достатній кількості; 
забезпечення високої якості питної води, збільшення 
ресурсу питної води 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

- завершення будівництва резервуару чистої води 
обʼємом 10 тис. м3 на ЧКВС; 
- облаштування зон санітарної охорони на водозаборі 
р.Бистриця Солотвинська в с.Скобичівка Івано-
Франківської області для упорядкування зон охорони 
джерел водопостачання; 
- будівництво резервуарів чистої води біля ВНС 
"Каскад", біля ВНС на вул.Целевича, на Калуському 
шосе загальним обʼємом 25 тис.м3 
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 7000 6300 6300 19600 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 3000 2700 2700 8400 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

104 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт берегоукріплювальних споруд на 
р.Рибниця в с. Рудники Заболотівської селищної ради 
ОТГ Снятинського району Івано–Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

С.Рудники 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Щорічне весняне повноводдя річки Рибниця 
спричинило повне руйнування дамби 

7.Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Берегоукріплення правого та лівого берега р.Рибниця 
1050м. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збереження будівель жителів громади; 
збереження русла річки. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Берегоукріплення правого та лівого берега р.Рибниця 
1050м 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

800,0 

2022 
 

500,0 

2023 
 

700,0 

Усього 
 

2000,0 

державний бюджет: 400,0 200,0 300,0 900,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 
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 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 400,0 300,0 400,0 1100,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

105 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт берегоукріплювальних споруд на 
р.Прут в селище Заболотів Заболотівської селищної 
ради ОТГ Снятинського району Івано–Франківської 
області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Смт.Заболотів 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Щорічне весняне повноводдя річки Прут спричинило 
повне руйнування берегоукріплювальної споруди. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збереження будівель жителів громади  Збереження 
русла річки 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Берегоукріплення правого та лівого берега р.Прут 
 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Берегоукріплення правого та лівого берега р.Прут 
довжиною 998 м 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
1200,0 

2022 
800,0 

2023 
_ 
 

Усього 
2000,0 

державний бюджет: 600,0 400,0 _ 1000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

_ _ _ _ 

 інші джерела (зазначити)  _ _ _ _ 

місцевий бюджет 600,0 400,0 _ 1000,0 

інші джерела (зазначити) _ _ _ _ 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  
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1. Номер технічного 
завдання 

106 

2. Назва технічного 
завдання 

Капітальний ремонт берегоукріплювальних споруд на 
р.Прут в с. Олешків Заболотівської селищної ради 
ОТГ Снятинського району Івано–Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

село Олешків 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Щорічне весняне повноводдя річки Прут спричинило 
повне руйнування берегоукріплювальної споруди. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Берегоукріплення правого та лівого берега р.Прут 
довжиною 998 м Збереження будівель жителів 
громади  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збереження будівель жителів громади; 
збереження русла річки 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Берегоукріплення правого та лівого берега р.Прут 
довжиною 998 м 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
1500,0 

2022 
1000,0 

2023 
_ 
 

Усього 
2500,0 

державний бюджет: 1000,0 500,0 - 1500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 500,0 500,0  1000,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 
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1. Номер технічного 
завдання 

107 

2. Назва технічного 
завдання 

Встановлення системи централізованого оповіщення 
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 
ситуацій 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Проблема захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій різного характеру, загроза 
життю, здоров‘ю та майну внаслідок виникнення 
пожеж, відсутність централізованого оповіщення 
населення про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій, ускладнені умови проведення 
пошуково-рятувальних робіт в гірській місцевості. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

_ 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення стану цивільного захисту населення і  
територій області. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Встановлення системи централізованого оповіщення 
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 
ситуацій, створення підрозділів місцевої пожежної 
охорони та створення системи GPS-моніторингу руху 
туристичних груп, яка буде включати розроблення 
програмного забезпечення, векторних карт 
транскордонних територій, встановлення 
центрального програмно апаратного комплексу та 
програмного забезпечення для рятувальників, а також 
придбання спеціальних пошукових приладів та засобів 
зв‘язку, що дасть можливість ефективно проводити 
пошукові роботи та рятувати життя людей. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 5 000,0 - - 5 000,0 

 державний фонд - - - - 
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регіонального розвитку 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 93140,0 83600,0 81300,0 258040,0 

- інші джерела  41000,0 - - 41000,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

108 

2. Назва технічного 
завдання 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на 
р. Черемош в с. Кобаки Рожнівської сільської ради 
об‘єднаної територіальної громади Косівського району 
Івано – Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області 

 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Косівський та Снятинський райони 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 
 

Щорічне весняне повноводдя річки Черемош 
спричиняє руйнування старого скотомогильника 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Унеможливлення підмивання скотомогильника та 
потрапляння його рештків до русла річки Черемош. 
Запобігання розповсюдженню хвороб 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Будівництво берегозакріплюючих споруд на р. 
Черемош протяжністю 1,8 км. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 3400,0 - - 3400,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1000,0 - - 1000,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація   
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1. Номер технічного 
завдання 

109 

2. Назва технічного 
завдання 

Відновлення захисної дамби на  р. Черемош в 
с. Рибне Рожнівської сільської ради об‘єднаної 
територіальної громади Косівського району Івано – 
Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рожнівська ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Щорічне весняне повноводдя річки Черемош 
спричинило повне руйнування берегоукріплювальної 
споруди. У зоні ризику – 43 домогосподарства 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Встановлення габіонів з метою запобігання 
руйнування господарських будівель жителів села 
Рибне 
Збереження будівель жителів громади  
Збереження русла річки 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Встановлення габіонів 1,3 км. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 1300,0 - - 1300,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 1000,0 - - 1000,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

110 

2. Назва технічного 
завдання 

Спорудження лівобережної дамби на р. Бистриця 
Солотвинська на ділянці від автомобільного мосту по 
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вул. Галицька до залізничного мосту в м. Івано-
Франківську (Нове будівництво) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

 Івано-Франківська міська рада(ОТГ) 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Територія Івано-Франківської міської ради (ОТГ) – 
169,226 кв. км (1,2% території області). Чисельність 
населення – 272,7 тис. осіб. 
У підпорядкуванні Івано-Франківської міської ради 
(ОТГ)  перебуває 11 навколишніх сіл: Вовчинець, 
Угорники, Микитинці, Крихівці, Хриплин, Черніїв, 
Підлужжя, Березівка, Підпечери, Колодіївка, 
Добровляни. 
Обласний центр Прикарпаття розташований в 
межиріччі двох гірських річок Бистриці 
Надвірнянської та Бистриці Солотвинської  і 
піддається загрозі підтоплення, про що свідчать 
паводки 2008 року і 2010 року. Зокрема, одним із 
найскладніших є мікрорайон в районі вулиць Хіміків-
Тролейбусна, який незахищений дамбою від річки 
Бистриця Солотвинська. В даному мікрорайоні 
розташовані ЗОШ № 24, дитячий садок, виробнича 
база і депо КП "Електроатотранс". 
З метою цивільного захисту населення на території 
Івано-Франківської міської ради та попередження 
екологічних катастроф і лих, зокрема наслідків 
паводків, необхідно збудувати лівобережну дамбу 
річки Бистриця Солотвинська від автомобільного 
мосту по вул. Галицька до залізничного мосту. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- реалізація даного проєкту допоможе покращити 
соціально-економічне та екологічне становище на 
території Івано-Франківської міської ради (ОТГ) та 
вирішить одну з ключових його проблем; 
- новозбудована дамба деякий час не 
потребуватиме жодних ремонтних робіт; 
- новозбудована дамба унеможливить бюджетні 
витрати на ліквідацію наслідків паводків. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 

- будівництво дамби сприятиме реалізації 
державної політики в галузі  цивільного захисту 
населення та попередження наслідків від паводків;  
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технічного завдання - збудована дамба дозволить убезпечити житловий 
фонд та інші заклади, які знаходяться на території 
мікрорайону в районі вулиць Хіміків-Тролейбусна 
Івано-Франківської міської ради від паводків та 
підтоплення; 

- будуть створені належні умови для відпочинку 
мешканців на березі річки Бистриця Солотвинська; 

- буде покращена екологічна ситуація на території 
Івано-Франківської міської ради (ОТГ). 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

В рамках проєкту планується здійснити наступні 
заходи: 
1. Проведення будівельно-монтажних робіт. 
2.Здача об‘єкту в експлуатацію. 
3. Підсумки проєкту. 
4. Висвітлення основних етапів та досягнутих 
результатів в ході виконання проекту на сайті міста 
Івано-Франківська (www.mvk.if.ua), в засобах масової 
інформації та постійний щорічний моніторинг оцінки 
громадою ефективності використання коштів, що 
висвітлюватимуть на сайті міста (www.mvk.if.ua). 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 25000 25000 20000 70000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 5000 5000 5000 15000 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

111 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво пожежної депо органів та підрозділів 
Снятинського районного відділу ДСНС 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Снятинський район 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Ефективне управління системою безпеки дозволить 
передбачити та здійснити запобіжні заходи щодо 
ймовірних небезпек задля збереження життя 
громадян, матеріальних благ та людських надбань. 
  Будівництво пожежної станції є одним із шляхів 
розв'язання проблеми забезпечення пожежної 
безпеки, створення ефективної своєчасної допомоги в 
рятуванні людей під час пожеж та надзвичайних 
ситуацій, своєчасного реагування на надзвичайні 
ситуації, їх наслідки. Впровадження якісно нового 
рівня цивільного захисту, пожежної безпеки. 
Вирішення цього питання – на першому місці. Безпека 
має йти в ногу з соціальним та економічним 
розвитком. 
     В майбутньому в приміщенні буде розміщено: 
пожежне депо, кабінет дільничного офіцера поліції, 
відділення первинної медико-санітарної допомоги. 
Забезпечення безпеки у громадах на сьогодні є 
злагоджена робота рятувальників, поліції та швидкої 
медичної допомоги. Фахівці пожежного депо  зможуть 
оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та події, 
надавати необхідну допомогу, забезпечувати 
правопорядок у громадах і тим самим комплексно 
гарантувати безпеку громадян. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1 об'єкт - будівництво пожежної станції 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення культури безпеки життєдіяльності; 
Мінімізація витрат, які несе громада через надзвичайні 
ситуації; 
Гарантування належного рівня безпеки 
життєдіяльності громадян; 
Швидке реагування та скорочення максимального 
часу реагування на надзвичайні ситуації до 20 хвилин; 
Зміцнення кадрового потенціалу пожежної охорони та 
підвищення рівня його професійної підготовки; 
Посилення співпраці між громадами та створення 
позитивного прикладу для інших громад; 
Належний рівень фінансового і матеріально-
технічного забезпечення у сфері техногенної та 
пожежної безпеки; 
Збільшення робочих місць. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: - 2000,0 3000,0 5000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 
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- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела 
(зазначити) 

- - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

112 

2. Назва технічного 
завдання 

Нове будівництво правобережної водозахисної дамби 
на р. Бистриця Надвірнянська в с. Черніїв 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

с.Черніїв (Івано-Франківська міська рада ОТГ), 
с. Чукалівка, місто Івано-Франківськ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

   Село Черніїв входить до Івано-Франківської міської 
ОТГ. На сьогоднішній день населений пункт активно 
розвивається та потребує вжиття додаткових заходів 
щодо цивільного захисту мешканців. Основну 
небезпеку для населення становить повінь. Більше 
половини території населеного пункту знаходиться в 
зоні підтоплення р. Бистриця Надвірнянська. Також 
на території села знаходиться Черніївський комплекс 
водоочисних споруд КП "Івано-
Франківськводоекотехпром". Підтоплення якого 
загрожує позбавити місто Івано-Франківськ та 
прилеглі населені пункти питної води. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

реалізація даного проекту вирішить одну з ключових 
проблем села Черніїв – питання безпеки та захисту 
від шкідливого впливу паводкових вод р. Бистриця 
Надвірнянська 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Результатом реалізації проекту будівництва 
водозахисної дамби є підвищення рівня безпеки 
життя населення як села Черніїв так і прилеглих 
населених пунктів. Забезпечення нормального 
режиму функціонування Черніївського комплексу 
водоочисних споруд КП "Івано-
Франківськводоекотехпром" та постачання питної 
води мешканцям міста під час повеней. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

В рамках проєкту планується здійснити наступні 
заходи: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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1. Проведення будівельно-монтажних робіт. 
2.Введення об‘єкту в експлуатацію. 
3. Підсумки проєкту. 
4. Висвітлення основних етапів та досягнутих 
результатів в ході виконання проекту на сайті міста 
Івано-Франківська (www.mvk.if.ua), в засобах масової 
інформації та постійний щорічний моніторинг оцінки 
громадою ефективності використання коштів, що 
висвітлюватимуть на сайті міста (www.mvk.if.ua). 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 20000 20000 20000 60000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 10000 10000 10000 30000 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

113 

2. Назва технічного 
завдання 

Відновлення водозахисних  дамб на р.Прут 
(м. Снятина, сіл Завалля, Запруття, Прутівка, 
Хлібичин, Борщів) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м. Снятин, села Завалля, Запруття, Прутівка, 
Хлібичин, Борщів 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Тимчасова дамба на р. Прут в с. Прутівка, побудована 
в 1988 р., зруйнована під час паводків в 2008 р та 
2010 р. Стихія призвела до людських жертв та 
завдала жителям села значних матеріальних збитків. 
В 2013 р. роботи по відновленню дамби проведено на 
50 %,  які призупинено через брак коштів. В разі 
завершення робіт, ділянка берегу р. Прут зі сторони м. 
Снятин, сіл Завалля, Запруття, Прутівка, Хлібичин, 
Борщів, стан яких складає серйозну загрозу 
затоплення території сіл, в разі підняття рівня води, 

http://www.mvk.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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буде надійно укріплена, що забезпечить належний 
рівень екологічної безпеки регіону. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Відновлення 1 дамби 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Безпечні умови для проживання населення; 
захист народногосподарських об‘єктів та населення 
району від наслідків стихійних лих;  
мінімізація збитків від можливих стихійних лих 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.     Удосконалити систему забезпечення екологічної 
безпеки та охорони навколишнього природного 
середовища на випадок паводків та повеней; 
2.     Здійснити відновлення захисної дамби на р. Прут 
на території Снятинського району; 
3.     Забезпечити благоустрій та озеленення території 
дамби; 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 20000 10000 10000 40000 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет - - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво берегозакріплюючих споруд на річці 
Сукіль та гірських потічках 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Болехівська міська рада 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Місто Болехів розділене навпіл гірською рікою Сукіль, 
яка протікає через центр міста, перетинаючись з 
автомобільною дорогою Н-10 Стрий – Івано-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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Франківськ – Чернівці – Мамалига. Протяжність 
берегів річки в межах міської забудови становить 
близько 11 км. Впродовж 2014-2018 років та звітного 
періоду 2019 року внаслідок сильних проливних дощів 
значно піднімався рівень води в гірській річці Сукіль. У 
зв‘язку з незначною кількістю побудованих 
берегоукріплень (станом на 2019 рік берегоукріплення 
в межах міста становлять близько 450 м/п), 
паводковими водами інтенсивно розмиваються 
береги, на яких розташовані присадибні ділянки, 
житлові і господарські будівлі мешканців міста. Після 
проходження паводків весною 2019 року ситуація ще 
більш ускладнилася, створилася загроза руйнування 
незакріплених берегів біля житлових будинків 
мешканців міста. Особливо загрозлива ситуація 
склалася біля житлових будинків вулиць Дучимінської, 
Кобринської, Берегомітної Лермонтова та площі 
Малий ринок. На даний час виконано роботи щодо 
укріплення частини берега біля вул. Журавельної та 
вул. Грушевського в місті Болехові. Проведено 
укріплення ділянки берега р. Млинівка, внаслідок чого 
припинено руйнування берега та будівель 
розташованих на даній ділянці берега. Для 
проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій з резервного фонду міського 
бюджету виділяються кошти, зокрема, з метою 
оперативного реагування на ліквідацію наслідків 
сильних дощів та паводку 20 травня 2019 року було 
виділено 60 тис. грн., (для придбання негабаритного 
каменю та проведення невідкладних 
берегоукріплювальних робіт, що є недостатнім для 
відновлення пошкоджених стихією об‘єктів). 
Використовуючи зазначені кошти, міськвиконком 
проводить відновлювальні роботи на пошкоджених від 
стихії об‘єктах. Проте, обмежені фінансові можливості 
не дають здійснити весь комплекс робіт по захисту 
господарств жителів від наслідків паводків. У зв‘язку з 
тим, що правий та лівий береги р. Сукіль зруйновано 
паводковими водами в п‘ятьох місцях, необхідне 
будівництво берегозакріплюючих споруд на вулицях 
Дучимінської, Кобринської, Берегомітної, Лермонтова 
та площі Малий ринок 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Укріплено береги річки Сукіль та гірських потічків 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Здійснено вирівнювання руслопотоку 
Знято соціальну напругу серед жителів Болехівщини 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Будівництво берегозакріплюючих споруд на річці 
Сукіль та гірських потічках 
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10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

4000,0 

2022 
 

3000,0 

2023 
 
- 

Усього 
 

7000,0 

державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 4000,0 3000,0 - 7000,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

115 

2. Назва технічного 
завдання 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. 
Рибниця в с. Рожнів Рожнівської сільської ради 
об‘єднаної територіальної громади Косівського району 
Івано – Франківської області 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Рожнівська ОТГ 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Щорічне весняне повноводдя річки Рибниця 
спричинило повне руйнування берегоукріплювальної 
споруди. У зоні ризику – 85 домогосподарств. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Встановлення – 57 м/п габіонів 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 
 

Збереження будівель жителів громади; 
збереження русла річки 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Встановлення – 57 м/п габіонів (3,0 м х 1,0 м 0,5 м) 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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грн* на 2021-2023 роки     

державний бюджет: 1200,0 - - 1200,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 300,0 - - 300,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

116 

2. Назва технічного 
завдання 

Відселення мешканців міста Калуша із зон просідання 
земної поверхні над шахтними виробками 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.4. Забезпечення цивільного захисту населення 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Калуська міська об‘єднана територіальна громада (в 
т.ч. місто Калуша та села Кропивник і Сівка Калуська 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Визначення небезпечних зон просідання земної 
поверхні, встановлення точної кількості людей, яких 
необхідно відселити, будівництво житлових будинків 
та інфраструктури 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечено житлом для постійного безпечного 
проживання 4238 осіб 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Недопущення загибелі людей у випадку просідання 
земної поверхні 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Розробка проекту по визначенню небезпечних зон, 
будівництво житлових будинків та інфраструктури, 
забезпечення людей житлом 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 500000,00 500000,00 500000,00 1500000,00 

 державний фонд     
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регіонального розвитку 

 інші джерела (зазначити)      

- місцевий бюджет 55000,00 55000,00 55000,00 165000,00 

- інші джерела      

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

117 

2. Назва технічного 
завдання 

Впорядкування парку-пам‘ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення «Арборетум» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

3.4.5. Збереження та розширення природних 
територій та об‘єктів природно-заповідного фонду, 
відновлення лісів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

м. Болехів 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Одним з першочергових завдань міської ради щодо 
покращення туристичної інфраструктури є 
впорядкування Парку-пам‘ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення «Арборетум». Парк 
«Арборетум» - це один із найстаріших парків на 
території Івано-Франківської області, заснований у 
1840-1850 роках. Займає площу 3 га. Розташований в 
місті Болехові по вул. Замковій, поруч з 
Прикарпатським лісогосподарським коледжем, 
Болехівським ліцеєм №1 «Академічний» та музеєм 
історії м.Болехова ім. Р.Скворія. На даний час Парк-
пам‘ятка садово-паркового мистецтва місцевого 
значення «Арборетум» потребує реконструкції. 

 Територія парку потребує освітлення, відсутність 
якого є небезпечним для пішоходів в темний час доби. 
Для розв‘язання проблеми необхідно впорядкувати  
Парк-пам‘ятку садово-паркового мистецтва місцевого 
значення «Арборетум» (встановити зовнішнє 
освітлення, прокласти пішохідні доріжки, встановити 
лавки та урни для сміття, облаштувати дитячий 
ігровий майданчик, відновити цінні породи дерев та 
провести санітарно-оздоровчі заходи), що дасть 
можливість зберегти рідкісні та цінні зелені 
насадження, покращить його естетичний вигляд та 
створить належні умови для різнопланового, 
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комфортного та безпечного відпочинку мешканців та 
гостей Болехівщини. У майбутньому парк може стати 
базою для екологічного виховання студентів 
Прикарпатського лісогосподарського коледжу та учнів 
шкіл, місцем для організації та проведення культурно-
мистецьких подій (розважальних заходів, виставок, 
презентацій). 

 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшено кількість відвідувачів парку. 
Створено новий туристичний продукт. 
 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Відновлено та збережено парк-пам‘ятку садово-
паркового мистецтва місцевого значення 
«Арборетум». 
Створено комфортні та безпечні умови для відпочинку 
жителів та гостей Болехівщини. 
Створено позитивний туристичний імідж міста. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Впорядкування парку-пам‘ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення «Арборетум» 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: - - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 3000,0 3000,0 - 6000,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

118 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення централізованого інформаційного 
медичного простору 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1.Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 
 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 
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6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Єдиний медичний інформаційний простір зі 
створенням автоматизованих робочих місць 
дозволить, зокрема: створити багаторівневі, 
взаємозв'язані бази пацієнтів із можливістю зберігання 
персональних медичних даних пацієнтів; здійснювати 
контроль проведеного лікування – від необхідної 
вибірки пацієнтів  до індивідуального пацієнта 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Запровадження повного електронного документообігу 
у медичних закладах області; впровадження 
ефективних комунікацій із забезпечення лікувально-
діагностичних процесів 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проведення глибокого аналізу всіх медичних процесів 
(застосування системи надає можливість у мінімальні 
терміни отримати дані та обробляти запити будь-якої 
складності, з поданням цих даних у зручному вигляді) 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами проєкту є:  
1) закупівля оргтехніки для приєднання робочих місць 
лікарів стаціонару до єдиного інформаційного 
медичного простору (комп‘ютери з встановленим 
програмним забезпеченням (Microsoft Windows та 
Microsoft Office) та багатофункціональні пристрої з 
запасними картриджами);  
2) укладання угод на приєднання додаткових робочих 
місць до системи E-HEALT за допомогою медичної 
інформаційної системи ЕМСіМЕД®;  
3) створення єдиного реєстру пацієнтів 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 22500,0 13500,0 4500,0 40500,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 2500,0 1500,0 500,0 4500,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

119 

2. Назва технічного 
завдання 

Модернізація матеріально-технічної бази закладів 
охорони здоров‘я для надання якісних медичних 
послуг 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг, будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я 
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відповідає технічне 
завдання 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На теперішній час будівлі закладів охорони здоров‘я 
не відповідають санітарно-гігієнічним і 
протиепідемічним нормам та сучасним вимогам з 
енергоефективності; наявні площі не дозволяють 
розташувати сучасне медичне обладнання відповідно 
до стандартів. Наявне медичне обладнання в 
закладах охорони здоров‘я морально та фізично 
застаріло, потребує оновлення 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Скорочення обсягів споживання енергоресурсів (за 
експертними розрахунками, при виконанні 
запланованих у рамках проєкту заходів з 
енергозбереження річна економія енергоносіїв складе 
до 20 % по кожному об‘єкту);  
економія бюджетних коштів на енергоносії 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення рівня ефективності, якості та доступності 
надання медичної допомоги населенню.  
Впровадження енергозберігаючих технологій в 
закладах охорони здоров‘я сприятиме запровадженню 
лікувально-охоронного режиму, запобігатиме 
виникненню внутрішньо лікарняних інфекцій, 
полегшуватиме лікувальну роботу медичному 
персоналу та забезпечуватиме  оптимальні умови 
перебування хворих у медичних закладах 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами проєкту є:  
1) модернізація (капітальний ремонт, реконструкція) 

будівель/приміщень закладів та установ області, у 

т.ч. із застосуванням  енергозберігаючих 

технологій; 

2) будівництво закладів охорони здоров‘я; 
3) укріплення матеріально-технічної бази закладів 
шляхом придбання устаткування та медичного 
обладнання.  

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 264 961,00 108 160,74 68 274,93 441 396,67 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 135 226,15 133 592,75 80 316,42 349 135,32 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  
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1. Номер технічного 
завдання 

120 

2. Назва технічного 
завдання 

Створення нового освітнього простору 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Недостатній рівень оснащення та застаріла 
матеріально-технічна база навчальних закладів 
(зношеність обладнання та матеріалів, комп‘ютерного 
парку, кабінетів природничо-математичних дисциплін 
тощо) для реалізації нових освітніх стандартів 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Річна економія паливно-енергетичних ресурсів –  
15-25 % у кожному закладі, при виконанні 
запланованих у рамках проєкту заходів з 
енергозбереження; економія бюджетних коштів на 
енергоносії 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення матеріально - технічного стану 
навчальних закладів; перехід до якісно нового рівня 
освіти на основі нових інформаційних технологій;  
істотне підвищення ефективності навчання, якості 
знань і умінь учнів;  підготовка випускників, здатних 
гнучко адаптуватися в умовах інформатизації життя 
сучасного суспільства; створення інклюзивного 
середовища, яке дозволить виховувати толерантність, 
гуманність, емпатичність у населення області 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами проєкту є:  
1) будівництво, модернізація (капітальний ремонт, 
реконструкція) будівель/приміщень закладів та 
установ області, у т.ч. із застосуванням  
енергозберігаючих технологій; 
2) укріплення матеріально-технічної бази закладів, 
зокрема шляхом: придбання сучасного та 
мультимедійного обладнання, підключення до 
швидкісного Інтернету 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 170 000,0 75 000,0 80 000,0 325 000,0 

 державний фонд - - - - 
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регіонального розвитку 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 120 000,0 150 000,0 180 000,0 450 000,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1.Номер технічного 
завдання 

121 

2.Назва технічного 
завдання 

Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов 
для занять фізичною культурою та спортом 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.4. Розвиток спортивної інфраструктури громад 
області 

5.Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6.Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Наявна спортивна інфраструктура області не 
відповідає сучасним світовим стандартам ресурсного 
забезпечення сфери фізичної культури і спорту 
(зокрема, спортивні споруди та майданчики не 
облаштовані під можливості людей з особливими 
фізичними потребами, відповідно ця категорія не має 
місця для власного фізичного розвитку). Відсутність 
необхідних умов для занять фізичною культурою та 
спортом гальмує розвиток численних спортивних 
секцій, вихованці яких змушені займатися вдома або 
на вулиці та знижує мотивацію для здорового способу 
життя 

7.Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Залучення додаткових коштів в економіку області 
(проживання, харчування, проїзд, культурний 
відпочинок спортсменів-учасників змагань, орендна 
плата за користування спортивною базою тощо); 
економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв 
внаслідок комплексної термомодернізації 

8.Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Додатково залучити до занять фізичною культурою та 
спортом більше 800 дітей та молоді щороку; створити 
сучасні спортивні об‘єкти: стадіони, басейни, 
спортивні комплекси, футбольні та 
мультифункціональні майданчики зі штучним 
покриттям (у т.ч. з доступом до тренувань людей з 
обмеженими можливостями);  забезпечити якісну 
підготовку спортсменів, команд та досягнення ними 
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високих спортивних результатів; підвищити 
спортивний іміджу регіону на Всеукраїнській та 
міжнародній спортивній арені; покращити фізичний та 
емоційний стан населення області  

9.Основні заходи технічного 
завдання 

Реалізація проєкту передбачає, зокрема:  
1) реконструкцію  стадіонів;  
2) будівництво та реконструкцію спортивних 
майданчиків у районах області;  
3) будівництво та реконструкцію  спортивних залів ;  
4) створення спортивно-ігрових просторів для осіб з 
інвалідністю,  
5) капітальний ремонт ДЮСШ ;  
6) будівництво, модернізацію (капітальний ремонт, 
реконструкцію) інших об‘єктів спортивної 
інфраструктури;  
7) розробка плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів та їх проведення: спортивних 
змагань обласного та Всеукраїнського рівня з 
олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів 
спорту осіб з інвалідністю; спортивні ігри, естафети, 
фестивалі, масові пробіжки, майстер-класи, 
спартакіади тощо; висвітлення результатів 
впровадження проєкту в засобах масової інформації 

10.Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

- державний бюджет: 157800,00 57 500,00 59 000,00 274 300,00 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 36 200,00 17 500,00 19 000,00 72 700,00 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація  

 

1. Номер технічного 
завдання 

122 

2. Назва технічного 
завдання 

Модернізація мережі закладів сфери культури  
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

3.3.1. Створення, реконструкція, модернізація та 
реновація закладів культури області 
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5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Матеріально-технічний стан закладів культури області 
незадовільний, особливо у сільській місцевості 
(значна частка клубних закладів сільської місцевості 
потребують капітального ремонту та реконструкції з 
застосуванням енергозберігаючих технологій).  
У зв‘язку з інтенсивною та тривалою експлуатацією 
морально застарілі і фізично зношені системи 
опалення та електричні мережі, що робить їх 
експлуатацію низько ефективною та небезпечною.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Річна економія паливно-енергетичних ресурсів –  
15-25 % у кожному закладі, при виконанні 
запланованих у рамках проєкту заходів з 
енергозбереження; економія бюджетних коштів на 
енергоносії  

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Покращення матеріально-технічного стану закладів 
культури;  
доступність всіх видів культурних послуг і культурної 
діяльності для кожного громадянина;  
збільшення доходу від розширення переліку надання 
платних послуг;  
економія паливно-енергетичних ресурсів та 
бюджетних коштів на енергоносії  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1) інвентаризація існуючих закладів та установ 
культури, визначення населених пунктів, в яких 
розташовані аварійні та заклади, які потребують 
негайної модернізації;  
2) модернізація (капітальний ремонт, реконструкція) 
будівель/приміщень закладів та установ культури 
області.   
3) технічне переоснащення існуючих історико-
культурних та мистецьких закладів 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

Усього 
 
 

державний бюджет: 74000,0 79000,0 85000,0 238000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 43000,0 45000,0 49000,0 137000,0 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

123 

2. Назва технічного 
завдання 

«Термосанація будівлі головного корпусу комунальної 
організації «Бурштинська центральна міська лікарня» 
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(реконструкція) за адресою Івано-Франківська 
область, місто Бурштин, вулиця  Р.Шухевича 15» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг, будівництво,реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія м.Бурштин та с.Вигівка. Згідно з 
перспективним планом при створенні ОТГ ще 16 сіл. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Рівень життя та умови проживання мешканців громади  
знаходиться у залежності від стану соціальної 
інфраструктури. Одне із першочергових завдань 
міської влади - реалізація заходів Стратегії сталого 
розвитку міста Бурштин до 2030 року, а саме: 
покращення соціальних умов та створення перспектив 
для покращення рівня життя населення міської 
територіальної громади 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Зменшити споживання та  витрати бюджетних коштів 
на енергоносії. 
 Постійне забезпечення протягом опалювального 
періоду нормованих температур внутрішнього повітря 
у всіх приміщеннях будівлі.  
Зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів 
трубопроводів та витоків теплоносія. 
Запропоновані заходи допоможуть впровадити сталу 
стратегію енергетичного розвитку та план заходів з 
метою сповільнення зростання витрат на енергію. 
Раціональне вирішення цих проблем допоможе 
досягти фінансової стабільності в діяльності міської 
ради, безперебійного та ефективного функціонування 
міських бюджетних установ.  Скоротивши витрати на 
енергію, місцева влада  зможе витрачати більше 
коштів на фінансування  фактичних потреб розвитку 
громади 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Споживачі послуг отримують якісні і надійні послуги, 
що надасть змогу зберегти всі матеріальні цінності та 
комфорт в організації роботи даного закладу. 
Очікується, що даний проект матиме значний і 
далекосяжний соціальний та демонстраційний ефект. 
Пацієнти  та персонал  матимуть більш комфортні 
умови та більш здоровий мікроклімат. Не тільки 
відвідувачі та персонал  головного корпусу лікарні, 
але й мешканці міста, побачать енергоефективні 
вдосконалення в дії і будуть зацікавлені в їхньому 
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поширенні у власних домівках. Пацієнти та персонал  
будуть мотивовані сприймати споживання енергії та 
енергоефективність більш свідомо і стануть 
відповідальнішими споживачами. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Перший етап проведення заходів: 
 - утеплення стін, надземної та підземної частини 
цоколю будівлі, перекриття горища, перекриття 
підвалу; 
 - реконструкція системи вентиляції 
 -  реконструкція системи освітлення. 
Другий етап проведення заходів: 
-  капітальний ремонт (заміна) системи опалення; 
-встановлення нового вузла теплового вводу з 
лічильниками теплової енергіїі з можливістю 
дистанційного збору даних; 
 - встановлення модулю погодозалежного керування 
системою опалення підключеного по залежній схемі 
до мереж теплопостачання; 
-  нова двотрубна система опалення з нижнім 
розведенням магістралей; 
 -  капітальний ремонт системи водопостачання та 
каналізації 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

державний бюджет: 13000,0 6087,46 - 19087,46 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 1300,0 820,83 - 2120,83 

інші джерела (зазначити) - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

124 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво заводу комплексного сортування та 
переробки твердих побутових відходів 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  
 

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.1. Створення системи поводження з твердими 
побутовими відходами. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 

Івано-Франківська область 
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технічним завданням 
матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Масштабність ресурсовикористання і енергетично-
сировинної спеціалізації економіки регіону в цілому 
сприяють значному утворенню і накопиченню відходів 
виробництва і споживання.  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проєкт несе в собі економічний, соціальний та 
екологічний аспект, виконання якого дозволить, 
зокрема:  
сортувати та переробляти тверді побутові відходи;  
забезпечити економію енергоресурсів шляхом 
отримання альтернативного джерела енергії;  
забезпечити виготовлення додаткової товарної 
продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних 
компонентів побутових відходів;  
створити додаткові робочі місця;  
зменшити забруднення ґрунтів, поверхневих та 
підземних вод, повітря;  
поліпшити та забезпечити підтримання належного 
санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених 
пунктів області  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами проєкту є:  
1) визначення населених пунктів, на території яких 
планується розміщення потужностей з переробки та 
утилізації відходів, у відповідності з планом 
управління відходами Івано-Франківської області;  
2) розробка проєктно-кошторисної документації;  
3) відведення земельної ділянки та оформлення 
дозвільних документів;  
4) будівельно-монтажні роботи та придбання 
спеціального обладнання;  
5) введення об‘єкту в експлуатацію  

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 
 

Усього 
 

державний бюджет: 60 000,0 60 000,0 150 000,0 270 000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 20 000,0 20 000,0 60 000,0 100 000,0 

інші джерела (зазначити) 20 000,0 20 000,0 90 000,0 130 000,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 
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1. Номер технічного 
завдання 

125 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво нових та реконструкція існуючих очисних 
каналізаційних споруд та мереж каналізації  
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.4.2.Зменшення забруднення водних об‘єктів та 
грунтів, покращення санітарного та екологічного стану 
населених пунктів 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Основними забруднювачами водних ресурсів є 
підприємства та житлово-комунального господарства. 
Зі збільшенням обсягів використання води, 
збільшився обсяг скиду забруднених (недостатньо 
очищених) зворотних вод. Причиною неякісної очистки 
зворотних вод є: застарілі технології очищення стічних 
вод; фізична та моральна зношеність обладнання; 
несвоєчасне проведення поточних та капітальних 
ремонтів; відсутність дієвих економічних стимулів для 
будівництва нових очисних споруд в промисловому 
секторі; відсутність коштів на оновлення, розширення 
та підтримання в належному стані очисних споруд в 
житлово-комунальному господарстві  

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Проєкт несе в собі значний економічний та соціальний 
аспект, виконання якого дозволить, зокрема:  
впровадити сучасні технології, які забезпечать 
стабільну та якісну очистку стічних вод;  
підвищити надійність функціонування систем 
водовідведення та очисних споруд області;  
підвищити економію бюджетних коштів під час 
здійснення заходів з ліквідації аварійних ситуацій у 
зв‘язку зі скороченням випадків їх виникнення;  
зменшити енерговитрати  

9. Основні заходи 
технічного завдання 

Основними заходами проєкту є:  
1) інвентаризація та аналіз стану системи 
водовідведення та очисних споруд області, 
визначення населених пунктів, які в першу чергу 
потребують розв‘язання питання водовідведення;  
2) виготовлення проєктної документації;  
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3) будівництво нових каналізаційних насосних станцій 
та зовнішніх каналізаційних мереж, реконструкція 
(модернізація) існуючих мереж водовідведення та 
очисних споруд у населених пунктах області  

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання,тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

Усього 
 

державний бюджет: 100 000, 0 100 000,0 100 000,0 300 000,0 

державний фонд 
регіонального розвитку 

- - - - 

інші джерела (зазначити)  - - - - 

місцевий бюджет 105 000,0 117 000,0 125 000,0 347 000,0 

інші джерела (зазначити) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

126 

2. Назва технічного 
завдання 

Доступна лікарня 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1.Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Територія Калуського району та місто Калуш 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

КНП «Районна лікарня Калуської районної ради» 
розташована в місті Калуш по вул. Каракая, 25, 
займає площу 6000 м. кв. Лікарня побудована в 1965 
році. У лікарні функціонує 14 відділень зокрема: 
поліклінічне відділення, денний стаціонар поліклініки 
(140 ліжок), терапевтичне відділення (80 ліжок), 
інфекційне відділення (30 ліжок), неврологічне 
відділення (25 ліжок), хірургічне відділення, 
рентгенологічне відділення, відділення переливання 
крові, шкірно-венерологічне відділення, відділення 
функціональної діагностики, клініко-діагностична 
лабораторія, обласний фізіопульмонологічний 
диспансер та адміністративно-господарське 
відділення. Із за відсутності коштів впродовж багатьох 
років накопичилось чимало проблем. Зокрема, 20 
років у лікарні не функціонує ліфт. Сюди на лікування 
поступають як мешканці міста, так і сіл району, 
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нерідко немічні люди похилого віку, в дуже важкому 
стані. Якщо хворого привозять після завершення 
робочого дня, або на вихідні, до доправити його на 
тертій поверх без ліфта – велика проблема. Щотижня 
є по два-три такі випадки. 
Гострою проблемою районної лікарні є питання 
водовідведення та водопостачання, капітальний 
ремонт приміщень відділень . Останній раз 
капітальний ремонт в приміщені лікарні проводився 
1986-1987роках. 
Завдяки капітальному ремонту (заміні) 
вантажопасажирського ліфта та приміщень відділень, 
проведенню реконструкцій водопостачання та 
водовідведення зросте рівень комфортності 
медичного обслуговування населення, покращаться 
умови праці медичних працівників, вирішиться 
проблема недостатнього рівня медичного 
обслуговування, зменшиться соціальна напруга серед 
жителів району та міста. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

В майбутньому відбудеться зменшення обсягу 
видатків місцевого бюджету за рахунок зменшення 
потреби в ремонтних роботах при експлуатації 
обладнання і приміщень. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Даний проєкт має економічний та соціальний аспект, 
реалізація якого дозволить, зокрема: 
1.Ремонт приміщень відділень лікарні, модернізація та 
заміна технічно зношеного вантажопасажирського 
ліфта, реконструкція систем водопостачання та 
водовідведення приведе до тривалої та надійної їх 
експлуатації. 
2.Створені належні умови праці для медичних 
працівників; 
3.Своєчасне надання медичної допомоги; 
4.Підвищення рівня комфортності медичного 
обслуговування населення; 
5.Вирішення проблеми недостатнього рівня 
медичного обслуговування та зменшення соціальної 
напруги серед жителів району. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації; 
2.Капітально відремонтований (замінений) 
вантажопасажирський ліфт; 
3. Реконструйовано близько 1000 м та збудовано  
200 м каналізаційних мереж; 
4. Відремонтовано каналізаційну насосну станцію; 
5. Збудовано окрему каналізаційно-очисну станцію 
для тубдиспансеру та інфекційного відділення 
(гіпохлоритна установка). 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 2650,0 1800,0 1200,0 5650,0 
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 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- -місцевий бюджет 200,0 150,0 200,0 550,0 

- інші джерела 100,0 50,0 50,0 200,0 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

127 

2. Назва технічного 
завдання 

Покращення спортивної інфраструктури в населених 
пунктах Калуського району для занять спортом 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 
 

3.1.4 Розвиток спортивної інфраструктури громад 
області 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Проєкт буде реалізовуватися на території Калуського 
району. 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

На сьогоднішній день проблеми здоров‘я молоді 
займають одне з провідних місць серед низки 
проблем, які існують у суспільстві. 
В районі спостерігається зниження рівня фізичного 
здоров‘я як дітей шкільного віку, молоді так і 
дорослого населення. Для шкіл Калуського району 
актуальною є проблема проведення занять спортом 
та уроків фізичної культури як на свіжому повітрі так і 
в сучасних спортивних залах. Через перевантаженість 
навчанням більшість учнів страждає від недостатньої 
рухової активності, відсутності навичок організації й 
проведення здорового дозвілля. Екологічні проблеми 
мають вкрай негативний вплив на здоров‘я людей, 
тому виникає гостра потреба у створенні умов для 
фізичного розвитку підростаючого покоління, для 
пропаганди здорового способу життя, занять спортом 
шляхом будівництва, модернізації об‘єктів спортивної 
інфраструктури, оновлення матеріально-технічної 
бази існуючих спортивних об‘єктів тощо. 
Реалізація даного проекту дасть можливість залучити 
великий відсоток не тільки дітей, а і всього населення 
Калуського району до занять спортом та ведення 
здорового способу життя. На базі відновленої 
(створеної) спортивної інфраструктури будуть 
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проводити повноцінні уроки фізичної культури, 
спортивні змагання з різних видів спорту, 
працюватимуть спортивні секції в яких культивуються 
такі види спорту як футбол, волейбол, баскетбол, 
легка атлетика та інші ігрові види спорту. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

 - збільшення дохідної частини місцевого 
бюджету; 
- покращення інфраструктури району. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1.Створено умови для занять спортом як для дітей 
шкільного, дошкільного віку, дітей з особливими 
потребами, молоді так і для дорослого населення 
району, покращиться їх стан здоров‘я. 
2. Споруджено 5 спортивних майданчиків із штучним 
покриттям. 
3. Капітально відремонтовано 8 спортивних залів в 
школах району. 
4. Капітально відремонтовано 10 сільських стадіонів. 
5. Закуплено спортивний інвентар в кількості 20 шт. 
6. Споруджено в кожному населеному пункті 
тренажерні майданчики. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1.Створення робочої групи з реалізації проєкту. 
2. Проведення будівельних робіт по влаштуванню 
спортивних майданчиків із штучним покриттям; 
3. Спорудження (монтажні роботи) тренажерних 
майданчиків; 
4. Капітальний ремонт спортзалів навчальних установ 
району; 
5. Капітальний ремонт стадіонів у населених пунктах 
району; 
6. Закупівля спортивного інвентарю. 
7. Проведення моніторингу проєкту. 
7. Звітування по реалізації проєкту. 
8. Висвітлення подій у ЗМІ 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 15000,0 20000,0 25000,0 60000,0 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

    

 інші джерела - - - - 

- місцевий бюджет 300,0 350,0 450,0 1100,0 

- інші джерела 100,0 100,0 100,0 300,0 

11. Інша інформація  

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

128 

2. Назва технічного 
завдання 

Будівництво сучасного обласного перинатального 
центру в м.Івано-Франківську ("Нове будівництво 
обласного перинатального центру з добудови 
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незавершеного будівництва поліклініки по вулиці 
Федьковича 91 в м. Івано-Франківську") 
 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1.  Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область, об‘єднані територіальні 
громади Івано-Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

У 2011 році в м.Івано-Франківську розпочато 
будівництво І черги сучасного перинатального центру, 
вартість якого становила 53,6 млн.грн. (в цінах 2011 
року), з яких станом на 01.01.2017 року освоєно 18,9 
млн.грн. На даний час виготовлено проектно-
кошторисну документацію, для чого з обласного 
бюджету в 2016 році було виділено 1,5 млн. грн. 
Висока важливість цього проекту зумовлена тим, що в 
Україні в цілому склалась критична ситуація з 
народжуваністю. Кількість дітей на одну сім‘ю складає 
1,1-1,2. Для звичайного відтворення необхідно 1,6 
дітей на сім‘ю, для позитивного приросту потрібно 2,1-
2,2. В області щороку народжується на 900-1000 дітей 
менше, зростає захворюваність матерів та 
новонароджених. Івано-Франківський обласний 
перинатальний  центр існує з 30.12.1997 року, як 
перший в Україні, у пристосованих приміщеннях 
орендованих у громади міста Івано-Франківська, які не 
відповідають будь яким стандартам, як по структурі, 
так і по сучасним вимогам – у палаті по 6-8 пацієнтів, 
немає можливості розміщення ІІ етапу виходжування 
новонароджених. На сьогодні склалась крайня 
необхідність введення в експлуатацію нового 
приміщення сучасного обласного перинатального 
центру, який відповідатиме сучасним медичним 
стандартам 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

100 відс. готовність об‘єкта; зменшення до поодиноких 
несумісних із життям випадків материнської 
смертності; європейські показники перинатальної 
смертності 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

покращення репродуктивного здоров'я населення 
якісне та безпечне покращення надання допомоги для 
населення карпатського та прикарпатського регіону;  
забезпечення інтенсивної терапії як жінок так 
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новонароджених; впровадження діагностики та 
корекції вроджених вад розвитку 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

відкриття повноцінного відділення постінтенсивного 
догляду та  виходжування новонароджених (ІІ етап);-  
приведення до норм та акредитаційних вимог 
сучасного перинатального   центру; відкриття 
повноцінного відділення тривалої інтенсивної терапії 
вагітних, що спричинить створення спеціалізованого 
центру високотехнічної спеціалізованої допомоги із 
замкнутим циклом лікування 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет:     

 державний фонд 
регіонального розвитку 

93000,0 93000,0 93000,0 279000,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 10340,0 10340,0 10320,0 31000,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

129 

2. Назва технічного 
завдання 

«Долина спорт-хаб» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.4. Розвиток спортивної інфраструктури громад 
області  

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Долинська об‘єднана територіальна громада Івано-
Франківської області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Стримування розвитку сфери спортивного туризму на 
території ОТГ через недостатню кількість об‘єктів 
спортивної інфраструктури, їх матеріально-технічного 
забезпечення, що здатна задовольнити вимоги 
спортсменів різних видів спорту в рамках проведення 
навчально-тренувального процесу та відсутність 
єдиного систематизованого туристичного продукту 
Долинської ОТГ у сфері спортивного туризму, а також 
відповідних знань у представників малого і середнього 
бізнесу, що працюють секторі туристичного 
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обслуговування щодо цього специфічного виду 
туризму. 

 7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Створено 2 нові об‘єкти «твердої» спортивної 
інфраструктури на території Долинської ОТГ, шляхом 
проведення капітального ремонту та реконструкції 
існуючих занедбаних будівель. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- систематизовано та уніфіковано стандарти 
туристичного обслуговування в сфері спортивного 
туризму, через створення місцевого туристичного 
кластера «Долина спорт-хаб». 
- підвищено пізнаваність місцевого туристичного 
бренду «Долина спорт-хаб» в наслідок проведення 
маркетингової та промоційної кампаній. 
- збільшено кількість туристів в сегменті спортивного 
туризму у Долинській ОТГ за підсумками 2020 року до 
показника 10 тис. туристо-днів. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Розвиток «твердої» туристично-спортивної 
інфраструктури Долинської ОТГ, що сприятиме більш 
масовому залученню місцевого населення до фізичної 
культури та спорту та створенню достатніх умов для 
проведення навчально-тренувального процесу 
організованих спортивних груп з різних видів спорту: 
- Реконструкція будівлі спортивного павільйону по вул. 
С. Бандери 1Б в м. Долина 
- Капітальний ремонт спортивного залу міського 
будинку культури по пр. Незалежності 6 в м. Долина 
2. Зростання кількості туристів у Долинській ОТГ, в 
секторі спортивного туризму через створення та 
промоцію власного туристичного продукту у галузі 
спортивного туризму, який базується на місцевій 
інфраструктурі та потенціалі місцевого малого і 
середнього бізнесу: 
- Підписання меморандуму між місцевою владою та 
суб‘єктами туристичного бізнесу Долинської ОТГ щодо 
створення туристичного кластера «Долина спорт-хаб» 
- Виготовлення інформаційних табличок 
приналежності закладу до кластеру «Долина спорт-
хаб» та їх розміщення на закладах мережі 
- Виготовлення промоційної друкованої продукції 
- Проведення міжнародних спортивних турнірів в місті 
Долина 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 16 500,0 - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

16 500,0 - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 2 850,6 - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо У 2017 році було розроблено та затверджено 
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технічного завдання (за 
потреби) 

Стратегію розвитку Долинського субрегіону на період 
до 2027 року. Одним із ключових завдань 
задекларованих у Стратегії є диференціація структури 
місцевої економіки та зменшення залежності від 
нафтогазового комплексу. Серед найбільш 
перспективних галузей економіки, на розвиток яких 
заплановано зробити акцент є туризм, а зокрема – 
спортивний туризм. 
Досвід роботи у цій сфері протягом 2015-2019 років 
показав дуже високий потенціал нашої громади для 
швидкого зростання у цьому сегменті туризму. Так, 
тільки за останній рік на базі міста Долини було 
проведено більше десятка навчально-тренувальних 
зборів національних юнацьких та юніорських команд з 
боксу. Середня чисельність спортивної делегації під 
час зборів становила 30 осіб, середній термін 
перебування - 14 діб. Таким чином, тільки завдяки 
залученню спортсменів з одного виду спорту та в 
обмеженій віковій категорії, вдалось досягти 
показника у понад 4 тисячі туристо-діб. В наслідок 
зростання потоків туристів відбулось збільшення 
обсягів надання послуг у суб‘єктів місцевого малого і 
середнього бізнесу, які працюють в сфері готельно-
ресторанного бізнесу. А це, в свою чергу запустило 
ланцюжок переваг для місцевої громади в цілому, 
зокрема: зростання обсягів сплати податків до 
місцевого бюджету, створення нових робочих місць, 
активізація підприємницької активності серед 
місцевого населення, відновлення та 
перепрофілювання досі непрацюючих або 
малорентабельних об‘єктів нерухомості під заклади 
розміщення спортсменів тощо. 

 

1. Номер технічного 
завдання 

130 

2. Назва технічного 
завдання 

«Нове будівництво корпусів Долинського природничо-
математичного ліцею на вул. Чорновола, 6а в 
м.Долина Івано-Франківської області. Перша черга 
будівництва – фізкультурно-спортивний корпус» 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.2.Підвищення якості та доступності освітніх послуг, 
будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 

Долинська об‘єднана територіальна громада Івано-
Франківської області 
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матиме вплив 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Ліцей існує на базі колишнього дитячого садочка, в 
пристусованому приміщенні, що не відповідає 
санітарним вимогам та нормам влаштування, 
утримання закладів середньої освіти та організації 
освітньог процесу. В навчальному закладі відсутні 
умови для занять дітьми фізичною культурою та 
спортом, здійснення науково-дослідної роботи, 
розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів 
тощо. 

 7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- відкрито новий фізкультурно-спортивний корпус для 
занять фізичною культурою і спортом 
- охоплено заняттями фізичною культурою до 400 
учнів ліцею 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

- створено належні умови для спортивного розвитку 
дітей 
- популяризація здорового способу життя серед 
учнівської молоді 
- покращення стану фізичного здоров‘я дітей та 
молоді 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

1. Будівництво фізкультурно-спортивного корпусу: 
     1.1 виконання повного комплексу будівельних робіт 
з мурування стін, влаштування перекриття та даху; 
    1.2 влаштування енергозберігаючих вікон та 
утеплення фасаду;  
    1.3 виконання робіт з оздоблення приміщень; 
    1.4 прокладання інженерних мереж; 
    1.5 влаштування благоустрою території. 
2. Матеріально-технічне забезпечення:  
     2.1 закупівля меблів та інвентарю. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет: 22 366,371 - - - 

 державний фонд 
регіонального розвитку 

22 366,371 - - - 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 2 485,153 - - - 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) 

Готовність виконаних робіт 10%. Викопані котловани 
під будівництво, підведені комунікації, змонтована 
частина фундаменту. 

 
 

1. Номер технічного 
завдання 

131 

2. Назва технічного 
завдання 

Забезпечення медичним обладнанням обласного 
перинатального центру 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
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якому відповідає технічне 
завдання  

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1.Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 

Івано-Франківська область ( 1 370 526  жителів ), 
об‘єднані територіальні громади Івано-Франківської 
області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

Важливість цього проєкту зумовлена тим, що в Україні 
в цілому склалася критична ситуація з 
народжуваністю. Сучасний обласний перинатальний 
центр потребує оснащення медичною технікою та 
виробами медичного призначення структурних 
підрозділів центру. Сучасне оснащення дасть змогу 
якісно та безпечно покращити надання перинатальної 
допомоги матерям та новонародженим на сучасному 
європейському рівні. 
 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення структурних підрозділів обласного 
перинатального центру медичною технікою та 
виробами медичного призначення;  
 зменшення обсягу видатків місцевого бюджету за 
рахунок зменшення потреби в ремонтних роботах при 
експлуатації обладнання;  
 зменшення смертності дітей до 1 року;  
зменшення перинатальної смертності. 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Даний проєкт має економічний та соціальний аспект, 
реалізація якого дозволить, зокрема: 
1.Створені належні умови праці для медичних 
працівників; 
2.Своєчасне надання медичної допомоги; 
3.Підвищення рівня комфортності медичного 
обслуговування населення; 
4.Вирішення проблеми недостатнього рівня медичного 
обслуговування та зменшення соціальної напруги 
серед жителів області. 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

- Інкубатор, який може виконувати функції відкритої 
системи ( типу Атом, Жираф, Дрегер); 
- Апарат ШВЛ і СРАР – АVEA; 
- Монітор поліфункціональний для 
новонароджених(АД, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, t) з 
комплектами відповідних манжеток та датчиків ( 
найкраще Массімо, Нонін); 
- Стійка електрифікована пересувна для 
приладів; 
- Пульсоксиметр з комплектом датчиків для 
новонароджених-6 одн.; 
- Дозатор лікувальних речовин; (2-шприцевий насос) – 
6 од.; 
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- Лампа фототерапії NATUS LED  Фототерапія 
Neo Blue,; 
- Еспертна портативна ультразвукова система 
Logiq e, в комплекті з УЗД система Logiq e,.; 
- Електроенцефалограф; 
- Система для загального охолодження; 
- Газово-електролітний аналізатор; 
- Цифровий ренгенапарат ( Medsrar TX -32 MLP); 
- Апарат ШВЛ високого класу для новонароджених 
масою від 500 г.; 
- Апарат для неінвазивної вентиляції новонароджених 
з комплектом  масок та назальних канюль – 2 од.; 
- Апарат для СРАР – терапії – 5 од.; 
- Інкубатор закритого типу для інтенсивної терапії 
глибоко недоношених дітей  - 4 од.; 
- Дозатор лікувальних речовин; (2-шприцевий насос) – 
16 од.; 
- Система  тотального охолодження н/н Tecoterm 
NEO; 
- Мікроскоп цитологічний ( Цейс-Аксіо Лаб, Аксіо Скоп 
з програмним забезпеченням Зен Блю; Мотік ВА 300 
чи 400; Олімпус ВХ 46 з програмою ARStek Cervik.; 
- Автоматичний аналізатор (Міура 200, Акцент 240С, 
Міндрей 240); 
- Аналізатор газів крові; 
-  Мікроскоп Euromex  серії Novez B чи micromed XS-
3320, 8шт.; 
- Напівавтоматичний 2-канальний коагулометр СОАG 
2D,8шт.; 
- Апарат ШВЛ «Блізар».; 
- Монітор пацієнта Біомед ВМ 800В; 
- Ліжко акушерське ―БИОМЕД В-48 9 для всіх етапів 
пологів, 3-х секційне електричне»  – 8 од; 
- Фетальний монітор матері і дитини L8 LED+LCD 
Heaco(Великобританія)6 од..; 
- Фетальний монітор для багатоплідної вагітності та 
матері G6B Heaco (Великобританія ) – 1 од.; 
- Доплер фетальний FM -200 Біомед – 4 од.,  
- Кардіомонітор для дорослих «Ютас» - 4 шт.,  
- Дихальна апаратура з газовим аналізатором 
«Дрегер» - 1 шт.; 
- Дефібрилятор з електрокардіографом – 1 шт.;  
- Гістероскоп – 1 шт.,; 
- Операційний стіл – 1 шт.; 
- Кисневий датчик для апарату Infant Flov – 2 шт.; 
- Центральні венозні лінії – 20 шт.;  
- Комплект контурів для дихальних апаратів AVEA – 1 
шт. ; 
- Комплект контурів для дихальних апаратів BIER CUB 
– 1 шт.;  
- Кольпоскоп МК-300 з відео системою – 1 шт.; 
- Кольпоскоп модульний бінокулярний – 1 шт,; 
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- Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВА-
350М 120/Б радіохвильовий – 2 шт.; 
- комп‘ютеризація установи – 24 шт.. 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет:     

 державний фонд 
регіонального розвитку 

4500,0 9000,0 9000,0 22500,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 500,0 1000,0 1000,0 2500,0 

- інші джерела  - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання  

 

 

1. Номер технічного 
завдання 

132 

2. Назва технічного 
завдання 

Впровадження інноваційного методу лікування 
онкологічних захворювань. 
(Переоснащення КНП « Прикарпатський клінічний 
онкологічний центр « ІФОР сучасним комплексом для 
променевої терапії (лінійний прискорювач), 
проведення будівництва приміщення під вказаний 
комплекс) 

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії 
регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

 

4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому 
відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення якості та доступності медичних 
послуг: будівництво, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я. 

5. Територія, на яку 
реалізація проектів за 
технічним завданням 
матиме вплив 
 

Івано-Франківська область (1 370 526  жителів), 
об‘єднані територіальні громади Івано-Франківської 
області 

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання 

  Відсутність сучасного комплексу для проведення 
променевої терапії (лінійного прискорювача) 
унеможливлює повноцінне променеве лікування 
пацієнтів із злоякісними новоутворами ( конформне 
опромінення) згідно сучасних протоколів, тому певну 
категорію пацієнтів доводиться скеровувати для 
лікування за межі області. 

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Придбаний комплекс для променевої терапії та 
побудова приміщення під нього дозволить збільшити 
пропускну здатність опромінення пацієнтів на 
установках променевої терапії  за день в цілому на 
33% (40 пацієнтів), а також провести високоточну 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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(конформну) терапію 80-100 пацієнтам щоденно.  
Зниження показника дорічної летальності.  
- частка онкохворих, що померли до року – 20%; 
- показник смертності від онкопатології – 150,0 на  100 
тис. населення 

8. Очікувані якісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

Придбаний комплекс для променевої терапії та 
побудова приміщення під нього дозволить в повній 
мірі забезпечити жителів Прикарпаття повноцінним, 
високоточним (конформним) променевим лікуванням. 
Зниження смертності від онкопатології 

9. Основні заходи 
технічного завдання 

- Вивчення цінової політики та пропозицій; 
- проведення процедури закупівлі апарату; 
- розробка проектно-кошторисної документації, 
визначення підрядних будівельних     організацій для 
проведення будівництва приміщень  комплексу 
променевої терапії; 
- широке інформування громадськості про результати 
реалізації проекту 

10. Обсяг фінансування,  
технічного завдання, тис. 
грн* на 2021-2023 роки 

2021 2022 2023 
 

Усього 

- державний бюджет:     

 державний фонд 
регіонального розвитку 

7200,0 50850,0 - 58050,0 

 інші джерела (зазначити)  - - - - 

- місцевий бюджет 800,0 5650,0  6450,0 

- інші джерела - - - - 

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання 

 

 
 
 


