
 

 

Аналітична записка 

про стан виконання Стратегії розвитку Івано-Франківської області  

на 2021-2027 роки за 9 місяців 2021 року 

Впродовж звітного періоду Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-

2027 роки реалізовувалась відповідно до передбачених цілей та згідно з Планом заходів на 

2021-2023 роки, затвердженим розпорядженням облдержадміністрації від 04.08.2021 № 293. 

Стратегічна ціль 1. «Конкурентоспроможна економіка  

на засадах смарт-спеціалізації» 

Операційна ціль 1.1. «Стимулювання розвитку інноваційних видів економічної 

діяльності, залучення інвестицій» 
 

Основні напрямки реалізації інноваційної політики в Івано-Франківській області 

передбачають надання підтримки розвитку інноваційних екосистем, створення умов для 

виробництва інтелектуальних продуктів, включаючи можливість їх комерціалізації в 

регіоні чи за його межами, популяризацію інноваційної культури та основних досягнень у 

цій сфері. 

Важливими складовими інноваційної інфраструктури області є науковий парк 

«Прикарпатський університет», проектно-освітній центр розвитку інновацій та інвестицій 

в регіоні «Агенти змін», наукове містечко «Нова енергія», інноваційний центр 

«Промприлад. Реновація», Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор», 

громадська організація «Івано-Франківська обласна організація Товариства винахідників і 

раціоналізаторів України». До цього переліку в поточному році додався Центр 

інноваційного розвитку в Івано-Франківському національному технічному університеті 

нафти і газу, який є доволі зручним середовищем для втілення інноваційних ідей і 

використання сучасного навчально-виробничого обладнання. 

Також на базі цього вищого навчального закладу в рамках Всеукраїнської 

інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Україна» створено Інноваційний кластер Івано-

Франківської області, який має на меті об’єднати освіту, науку, владу, економіку задля 

розвитку регіону.  

Традиційно основна маса інновацій продукується у промисловому секторі 

економіки. В умовах нестабільності у промисловому розвитку, що мала місце упродовж 

останніх років і в минулому році пов’язана з негативними наслідками пандемії COVID-19, 

підвищуються ризики втрати виробничого та інноваційного потенціалу. 

У минулому році інноваційною діяльністю в промисловому секторі Івано-

Франківської області займалося 28 підприємств, впроваджено 133 найменування 

інноваційних видів продукції, обсяг реалізованої інноваційної промислової продукції 

(товарів, послуг) склав 238,7 млн. гривень. 

У 2021 році реалізовано ряд заходів просвітницького характеру, зокрема, спільно з 

представниками громадської організації «Івано-Франківська обласна організація 

Товариства винахідників і раціоналізаторів України» проведено обласні науково-

практичні конференції, присвячені Міжнародному дню інтелектуальної власності та Дню 

винахідника і раціоналізатора України, на яких розглянуто основні напрацювання у сфері 

інтелектуальної власності, та обговорено питання підвищення творчої активності та 

адаптації інтелектокористування до вирішення завдань соціально-економічного розвитку 

Івано-Франківської області. 

За підсумками роботи конкурсної комісії з присудження обласної щорічної премії 

імені Герасима Терсенова нагороджено переможців за розробку і впровадження 

високоефективних винаходів, корисних моделей, які спрямовані на вирішення актуальних 

завдань у відповідних сферах.  

https://www.facebook.com/sikorskychallenge/?__cft__%5b0%5d=AZUFx8r3gqGL9J60ZeG2PyZlXz2psmY168mxum8AEwTABWhR7q26W0nDDgxta9uX4ZozoFg6LQpTAoPHd9R2X9XMqBMTj9j2T8lZ0zVT1rPMME57anZauAA9UZDi3QhEd0qs1OhNZdr3LldabneC_UXjIbSXjdBD6x5oRGkIVBy2jA&__tn__=kK-R
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Івано-Франківська облдержадміністрація залучена до ініційованої Міністерством 

освіти і науки України роботи робочої групи з розроблення проєкту моделі регіональної 

програми науково-технічного розвитку та рекомендацій щодо подальшого її 

впровадження, що сприятиме розвитку інфраструктури наукової та науково-технічної 

діяльності та залучатиме відповідні наукові установи до розв’язання проблем науково-

технічного розвитку регіону. 

Інноваційна складова є невід’ємною частиною залучення в регіон інвестиційних 

ресурсів. За І півріччя 2021 року в економіку Івано-Франківської області вкладено 

3,5 млрд. грн. капітальних інвестицій, що відповідає 13 місцю серед регіонів України. 

Найбільшу частку – 48,8 відс. від загального обсягу інвестицій, освоїли  промислові 

підприємства.  

В області продовжується робота щодо створення та розбудови індустріальних 

парків: 30.08.2021 до Реєстру індустріальних (промислових) парків України за № 53 

Мінекономіки включено індустріальний парк «Kalush Industrial HUB» (далі – ІП), 

ініціатором створення якого є ТОВ «Ч.А.С.». 

ІП розташований в м. Калуш на території колишнього підприємства ВАТ 

«Карпатнафтомаш», його загальна площа 18,7306 га (земельна ділянка приватної 

власності). ІП створено на 30 років. Метою створення ІП є забезпечення економічного 

розвитку м. Калуш, активізації інвестиційної та економічної діяльності, підвищення рівня 

зайнятості населення, розвитку сучасної виробничої та логістичної інфраструктури. 

Пріоритетними напрямами діяльності для визначення функціонального 

призначення ІП вважається машинобудування; виробництво машин та приладів 

електротехнічної промисловості; деревообробне та меблеве виробництво; металообробна 

промисловість; виробництво оздоблюваних матеріалів; виробництво будівельних та 

теплоізоляційних матеріалів; переробка полімерів, виробництво пластмасових виробів; 

інше призначення (залежно від актуальності розміщення конкретного виробництва на 

території громади). Заплановано створити близько 1200 робочих місць.  

З метою підвищення інвестиційної привабливості та міжнародної промоції області 

проводилась робота щодо підготовки інвестиційних продуктів та реалізації заходів з 

формування сприятливого інвестиційного клімату. Зокрема, виготовлено інформаційно-

презентаційні матеріали про область, які розповсюджуються серед потенційних 

інвесторів. Задля цілеспрямованого формування привабливого інвестиційного іміджу 

області матеріали поширюються під час заходів міжнародного характеру, а також візитів в 

область представників дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та іноземних 

компаній, зокрема в звітному періоді відбулись робочі зустрічі керівництва 

облдержадміністрації з представниками: 

 Конгресу Українців Канади – Провінційної Ради Альберти, обговорено можливий 

візит делегації області до Канади у 2022 році з метою пролонгації Меморандуму про 

взаєморозуміння між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та 

Конгресом Українців Канади – Провінційної Ради Альберти (25.08.2021);  

 Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом, 

розглянуто питання підтримки Урядом Швеції реформ, які проводяться в Україні, 

наголошувалося на важливості розвитку місцевих громад, створення ними стратегій 

розвитку, втілення на Івано-Франківщині пілотного проекту – відкриття Офісу децентралі-

зації, покликаного надавати допомогу територіальним громадам у вирішенні багатьох 

проблемних питань (22.09.2021);  

 компанії TI FluidSystems, обговорено питання щодо можливості реалізації 

інвестиційного проекту в області (22.09.2021); 

 Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, розгля-

нуто розширення можливостей співпраці області з Канадою у різних сферах (23.09.2021); 
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 головою спілки українців Німеччини Людмилою Млош обговорено питання надання 

німецькими меценатами гуманітарної допомоги соціально-незахищеним громадянам України, 

налагодження співпраці в різних сферах (29.09.2021).  

Облдержадміністрацією спільно з ДУ «Офіс залучення та підтримки інвестицій» 

(UkraineInvest) опрацьовувались пропозиції іноземних інвесторів для реалізації потенцій-

них інвестиційних проектів, зокрема для започаткування виробництва комплектуючих до 

гідравлічних паливних систем в автомобілебудівній галузі, меблевому виробництві, а 

також обсягом орієнтовно 1 млрд. євро у сфері інноваційного Hi-Tech виробництва 

(переробна промисловість); здійснювалась інформаційна підтримка запитів потенційних 

інвесторів тощо. 

За обсягами залучених прямих іноземних інвестицій Івано-Франківська область 

упевнено посідає 9 місце серед областей України (станом на 30.06.2021), 60,6 відс. обсягу 

прямих іноземних інвестицій отримано з країн ЄС. На підприємствах промисловості 

зосереджено 56,2 відс. прямих іноземних інвестицій від загального обсягу. Значні 

вкладення залучено також у підприємства сільського, лісового та рибного господарства 

(19,0 відс.), у компанії з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування (11,7 відс.), транспорту, складського господарства, поштової та 

кур’єрської діяльності (7,2 відс.), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспорт-

них  засобів і мотоциклів (3,6 відс.). 

У січні-червні 2021 року обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в 

економіку Івано-Франківської області, збільшився на 10,2 відс. і за наростаючим 

підсумком становив 604,8 млн дол. США. 
 

Операційна ціль 1.2. «Енергетична самодостатність» 

В Івано-Франківській області суттєво зросла кількість об’єктів у сфері 

відновлюваної енергетики, зокрема сонячної. Станом на 01.09.2021 функціонує: 

 111 промислових сонячних електростанцій (СЕС), загальна потужність котрих 

складає 302,1 МВт; 

 біогазовий завод, потужність якого складає 1,2 МВт; 

 біогазова станція з переробки сміття потужністю 0,66 МВт; 

 перша черга вітрової електростанції (ВЕС) потужністю 0,6 МВт;  

 5 міні ГЕС загальною потужністю 3,9 МВт. 

Крім того, 2836 приватних домогосподарств приєднались до електричних мереж 

акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» (а це 4 місце серед областей по 

кількості встановлених СЕС та 3 місце по потужності встановлених СЕС). Їх сумарна 

потужність становить 76,8 МВт, а вироблена електроенергія покриває власні потреби в 

межах середнього рівня споживання більше 15,5 тисяч домогосподарств. 

На даний час сумарна потужність альтернативних джерел енергії в області складає 

385,3 МВт, потужність ТЕЦ і ТЕС в області складає 2566 МВт. 

В області розроблена та затверджена рішенням обласної ради від 23.12.2020 

№ 31-2/2020 «Регіональна цільова програма енергозбереження для населення на 2021 рік» 

(далі – Програма), в рамках реалізації державної програми «теплих кредитів». Програма 

розроблена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 

№ 896 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 і 

від 17.10.2011 № 1056».  

Проєктом Програми передбачено здійснення відшкодування частини суми кредиту 

(10,0 відс.) за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження 

енергозберігаючих заходів для ОСББ та фізичних осіб області. 

Програма передбачає можливість відшкодування 2,0 млн. грн., водночас в обласному 

бюджеті на заходи даної Програми у 2021 році передбачено кошти в розмірі 200,0 тис. гривень. 

За 9 місяців 2021 року фінансово-кредитними установами області на придбання енергозбері-

гаючого обладнання та матеріалів укладено 448 кредитні договори на суму 18,07 млн. гривень. 
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Операційна ціль 1.3. «Розвиток туристично-рекреаційної сфери» 

В області діє затверджена рішенням обласної ради від 25.09.2020 № 1571-37/2020 

регіональна цільова програма розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2021 рік, 

за рахунок коштів якої спрямовані цільові субвенції бюджетам: 

 Кутської ТГ для проведення знакування і облаштування відрізку мережі 

туристичних маршрутів «Покутські гори»: туристичного маршруту «Хребет Сокільський 

– село Великий Рожин – Лужківський водоспад – Писаний Камінь»; 

 Надвірнянської ТГ для підтримки розвитку мережі туристичної навігації (прове-

дення знакування туристичних маршрутів: «Музей нафтопромислів Галичини (с. Пнів) – 

г. Гига – с. Молодків», «До криївки Мирона Свідрука» (м. Надвірна – с. Гвізд – 

прис. Млини – криївка Мирона Свідрука), «Село Пасічна – вдсп. Бухтівець – 

ур. Комарники – вдсп. Манявський» (із прорізанням стежки до водоспаду Дзвінка); 

 Долинської ТГ для співфінансування реалізації проєкту-переможця конкурсу 

студентських туристичних стартапів «Створення культурно-туристичного веломаршруту 

«Дикий шлях» на території Долинської та Вигодської територіальних громад»; 

 Матеївецької ТГ для облаштування кемпінгової зони біля джерела «Джуркут» у 

селі Кропивище; 

 Спаської ТГ для облаштування території навколо джерела мінеральної води в 

урочищі Сигли біля села Липовиця; 

 Тлумацької ТГ для інфраструктурного облаштування рекреаційної території 

урочища «За липою»; 

 Рожнятівської ТГ для відновлення вузькоколійної залізниці від селища Брошнів-

Осада до села Осмолода; 

 Дубовецької ТГ для співфінансування реалізації проєкту-переможця конкурсу 

студентських туристичних стартапів «Dniester-Camp»; 

 Дубівської, Коломийської, Косівської, Рожнятівської, Яремчанської ТГ для вста-

новлення туристично-інформаційних стендів біля пам’яток архітектури національного і 

місцевого значення; 

 Косівському районному бюджету для співфінансування ґрантового проєкту «Світ 

карпатських розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат». 

За рахунок коштів вказаної програми виготовлено і передано територіальним 

громадам 16 макетів туристично-інформаційних стендів, які заплановано встановити до 

кінця п.р.; прознаковано туристичні маршрути: «Вершина Куратул» у Космацькій ТГ, «До 

тризуба» в с. Остриня у Тлумацькій ТГ. Триває знакування туристичного маршруту «До 

музею-садиби Патріарха Володимира» у Рожнівській ТГ. 

У Долинській ТГ прознаковано туристичний маршрут «До каменя Колибач», у 

Бурштинській ТГ створено туристичний екомаршрут «Легенди Опілля», у Верховинській 

ТГ – туристичний гастромаршрут «Слідами українських літераторів «Їж, пиши, мандруй», 

у Городенківській ТГ – культурно-туристичний маршрут «Пінзель. Return», у Дубовецькій 

ТГ облаштовано наметове містечко «Dniester-camp», у Спаській ТГ прознаковано 

туристичний маршрут «Шляхами незвіданих Карпат», у Косівській ТГ оновлено знаку-

вання на еколого-пізнавальних стежках: «На гору Михалків», «До сірководневого 

джерела», «По Дубині», «На озеро Лебедин», у Кутській ТГ завершується знакування 

туристичного маршруту «Хребет Сокільський – село Великий Рожин – Лужківський 

водоспад – Писаний Камінь», у Верховинській ТГ триває облаштування маршруту 

«Квадротур на гору Кринта», у Долинській та Вигодській ТГ триває знакування 

веломаршруту «Дикий шлях». 

За кошти приватних інвесторів у Ворохтянській ТГ облаштовано туристичну 

стежку до Нарінецького водоспаду, у Надвірнянській ТГ споруджено оглядовий 

майданчик на г. Страгора. 
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У рамках реалізації проєкту ПРОМІС на базі Долинського краєзнавчого музею 

Тетяни і Омеляна Антоновичів «Бойківщина» ініційовано заснування «Центру розвитку 

туризму Долинщини». Центр створюється з метою розвитку інфраструктури малого і 

середнього бізнесу у сфері туристичного обслуговування, а також підвищення 

компетентності та поінформованості зацікавлених суб’єктів господарювання на території 

Долинського субрегіону. 

Коломийська, Ланчинська, Нижньовербізька, Печеніжинська територіальні грома-

ди реалізовують проєкт «Стежками карпатських громад», який переміг у конкурсі 

програми «DOBRE» Агентства США з міжнародного розвитку. Заплановано створення 

пішохідних та велосипедних маршрутів. 

Болехівська і Надвірнянська територіальні громади реалізовують проєкт «Розвиток 

туристичної інфраструктури та створення нових можливостей для розвитку МСБ», який 

переміг у конкурсі «Місцеве соціально-економічне відновлення» ПРООН. 

Солотвинська і Спаська територіальні громади реалізовують проєкти розвитку 

велосипедної інфраструктури, які перемогли в ініціативі «ULEAD з Європою». 

У рамках реалізації ґрантових проєктів створено два «медові» туристичні 

маршрути на Косівщині (проєкт «Карпатська бджола – спільні заходи для збереження 

унікальної природної спадщини в українсько-польському прикордонні») та підготовлено 

проєкт Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області 

(проєкт «BikeAcceNT: велосипедна доступність об’єднує території»). 

У 2021 році розпочалась реалізація великих інфраструктурних проєктів, що 

отримали фінансування з державного бюджету: «Глемпінги – створення ексклюзивного 

туристичного продукту в природоохоронних територіях», «Створення культурно-

мистецького туристичного комплексу «Мальований дзбан». 

Проєкт «Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ре-

монтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури національного значення XIV-XVII ст. 

Галицького замку в м. Галич, вул. Коновальця, 46» визначений Міністерством культури та 

інформаційної політики України одним із переможців проєкту «Велика реставрація» у 

межах президентської програми «Велике будівництво». 

У рамках реалізації проєкту «Створення комунікаційної єврорегіональної 

Платформи «ідеальних» міст для переорієнтації туризму в Івано-Франківській області» 

заплановано створити інтерактивний музей в м. Івано-Франківську, мережу туристичних 

маршрутів «ідеальними» містами – Станіславів (Івано-Франківськ), Броди, Маріямпіль, 

Богородчани, Жовква, Полонне. 

У рамках реалізації ґрантових проєктів: 

 створено першу в Україні та Румунії онлайн галерею про культуру гуцулів 

(проєкт «Жити з мистецтвом»); 

 розроблено 13 турів, присвячених живій спадщині Карпат, проведено експедицію 

блогерів та туристичних оглядачів (22-25.09) (проєкт «52 стилі життя в Карпатах: 

відродження традиційних культур праці»);  

 облаштовано рекреаційну зону на Вовчинецьких горах (проєкт «Управління і 

використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону»);  

 створено транскордонний туристичний маршрут «Карпатський шлях дерев’яної 

архітектури» (проєкт «Карпатський шлях дерев'яної архітектури – спільні дії для збере-

ження та промоції історико-культурної спадщини українсько-польського прикордоння»); 

 проведено 3Dсканування 50 об’єктів культурної спадщини області (проєкт 

«Розвиток транскордонного співробітництва для популяризації об’єктів історичної та 

культурної спадщини на прикордонній території Румунії і України»); 

 завершується спорудження у селищі Вигода інтерактивного павільйону дикої 

природи, облаштування інфраструктури (пішохідні містки, оглядові вежі, відпочинкові 

зони, інтерпретаційні панелі) для проведення «лісових шкіл» на болоті Ширковець 
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(проєкт «Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для охорони природи та 

екологічної освіти»); 

 тривають ремонтні роботи у приміщенні колишньої польської обсерваторії на 

г. Піп Іван (проєкт «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван для потреб 

високогірного рятувального навчального центру»); 

 здійснюється комплекс заходів, пов’язаних із консервацією та інтерпретацією 

спадщини замку Краснодвір у м. Надвірна; 

 розпочато створення нового транскордонного культурного туристичного 

маршруту (проєкт «Карпатський культурний шлях»).  

Розпочалась реалізація ґрантових проєктів «Дослідження та збереження єврейської 

культурної спадщини на прикордонній території», яким передбачено підвищити 

туристичну привабливість синагоги в м. Івано-Франківську, створити «єврейський» 

туристичний маршрут; «Об’єднані спадщиною: збереження історичного спадку фортеці 

Пнів в Україні та фортеці Ардуд в Румунії з метою розвитку туризму», яким заплановано 

проведення заходів для підвищення привабливості Пнівського замку.  

8 туристичних проєктів області стали переможцями двох Конкурсів ініціатив 

місцевих карпатських громад 2021 року: 

 «Австрійські доти в Богрівці – свідки Великої війни (1914-1918 рр.)» (ГО «Посту-

повий гурт франківців»). 

 «Створення центру бджільництва Карпатського регіону (І етап)» (ГО об’єднання 

пасічників «Карпатська еко пасіка»). 

 «Розробка проектно-кошторисної документації для проєкту «Еколого-освітній 

візит-центр Дністровського регіонального ландшафтного парку (Еко-центр «Дністер»)» 

(ОКП «Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича»). 

 «Арт-алея народних ремесел в селі Яворів на Косівщині» (Регіональний центр 

народного мистецтва «Гуцульська гражда»). 

 «Популяризація історико-культурної спадщини селища Ворохта шляхом 

створення системи дорожньої туристичної навігації» (Ворохтянська селищна рада). 

 «Збереження та популяризація Вірменського костелу в м. Городенка як частини 

історико-культурної спадщини Карпатського регіону» (Городенківська міська рада). 

 «Долинська сіль: інтерпретація історії за допомогою сучасних візуалізованих 

засобів» (Долинська міська рада). 

 «Облаштування експозиції новоствореного музею Параски Плитки-Горицвіт у 

приміщенні сільської ради у селі Криворівня» (ГО «Центр «Криворівня»). 

7 туристичних проєктів області стали переможцями конкурсних програм 

Українського культурного фонду: 

 «Бокораш. Відродження забутої історії лісосплаву» (КП Вигодської селищної 

ради «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки»). 

 «Оновлення й модернізація експозиції Музею писанкового розпису – філії Націо-

нального музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й.  Кобринського» 

(Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського). 

 «Мистецька резиденція замку Краснодвір» (ГО «Надвірнянський туристично-

інформаційний центр»). 

 «Інноваційний культурно-туристичний маршрут «Пінзель. RETURN» (Городен-

ківська міська рада). 

 «Доповнення експозиції Рогатинського історико-краєзнавчого музею «Опілля» 

аудіовізуальними засобами» (Рогатинська міська рада). 

 «Гастромандрівка слідами українських літераторів» (Верховинська селищна 

рада). 
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 «Культурно-туристичний маршрут «Гуцульські сирні плаї» (ГС «Асоціація 

виробників традиційних Карпатських високогірних сирів»). Проєкт реалізовується спільно 

із Закарпатською областю. 

У м. Снятині облаштовано оглядовий майданчик на Ратуші, у с. Рожнів – турис-

тичну зупинку «Бузьок», у Яремчанській ТГ– музей-криївку УПА, у м. Косові триває 

спорудження Центру карпатської культури,у Верховинській ТГ триває облаштування 

музею Параски Плитки-Горицвіт (с. Криворівня), у Коломийській ТГ завершується 

капітальний ремонт будівлі та оновлення експозиції Музею писанкового розпису.  

У рамках реалізації ґрантового проєкту «Назад до наших спільних коренів» 

заплановано створити музей зброї в м. Івано-Франківську. 

Облдержадміністрація спільно з територіальними громадами області сприяла 

знімальній групі Ukraїner у рамках експедицій Карпатами і Галичиною. 

Забезпечено залучення прикарпатських дестинацій до промоційного спецпроєкту 

«Місто за вікенд» на веб-порталі ua.igotoworld.com. Участь взяли Вигода та Івано-Франківськ. 

Реалізовано два промоційні проєкти: «TourDeUkraine: Івано-Франківщина» (виго-

товлено туристичний фільм, ролик); «Невдома: мандруй незвіданим Прикарпаттям» 

(створено 14 репортажів про маловідомі локальні дестинації області). Видано гастроно-

мічний путівник «Дорога смаку Прикарпаття».  

Проведено ознайомлювальний візит для представників ЗМІ Королівства Саудівська 

Аравія (05.07). Презентовано туристичний і культурний потенціал області на фестивалі 

«Мандруй Україною» (22-24.08, Пирогово). Проведено IX сезон щонедільних безкоштов-

них екскурсій в м. Івано-Франківську, учасниками якого стали орієнтовно 900 осіб. 

Створено інтерактивну туристичну мапу Івано-Франківської області, 10 нових 

віртуальних турів пам’ятками культурної і природної спадщини. Продукти інтегровані на 

головний туристичний портал області www.iftourism.com. 

Упродовж 9 місяців 2021 року в області відбулись такі наймасовіші туристичні 

промоційні заходи: міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» (м. Івано-

Франківськ), міжрегіональний фестиваль «Ретро смак» (м. Долина), «Свято неба» 

(с. Одаї), музичні фестивалі «AtlasWeekendBukovel» (с. Поляниця), міжнародний форум 

«ViaCarpatia» (с-ще Верховина), Дні карпатської культури (м. Косів), Другий гуцульський 

карнавал (м. Яремче), міжнародний музичний фестиваль «Underhill» (с. Підгір’я), 

фестиваль «Галицьке лицарство»(м. Галич) тощо. 
 

Операційна ціль 1.4. «Стимулювання економічного розвитку громад, сільських та 

гірських територій» 

На виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу 

та сільських територій Івано-Франківської області у 2021 році, затвердженої рішенням 

обласної ради від 25.09.2020 № 1569-37/2020, 1280,0 тис. грн. спрямовано на часткове 

співфінансування проєктів, у тому числі і міжнародних, на розвиток фермерства та 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а саме: 

 фермерське господарство «Дубовий кут» реалізує проєкт «Створення нових 

робочих місць шляхом модернізації виробництва фермерського господарства» із загальним 

бюджетом 350,0 тис. грн. (планується закупити холодильне обладнання для облаштування 

приміщення для зберігання сиру і масла та створити 2 нових робочих місця); 

 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Верховинський» впроваджує 

проєкт розвитку кооперативу «Через розвиток кооперативного руху, до покращення життя 

жителів Верховинщини і збільшення випуску сільгосппродукції» із загальним бюджетом 

301,5 тис. грн. (планується закупити міні-трактор та створити 1 нове робоче місце); 

 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Селекціонер» реалізує проєкт 

«Збереження генофонду популяції карпатських бджіл» із загальним бюджетом 1,1 млн. грн. 

(планується закупити міні-трактор і 97 нуклеусів для бджіл та створити 1 робоче місце); 
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 фермерське господарство Маротчак Марії Дмитрівни реалізує проєкт «На 

придбання устаткування для процесу виготовлення, зберігання та переробки продукції» із 

загальним бюджетом 200,0 тис. грн. (планується закупити холодильні агрегати для 

зберігання сиру і масла, а також, насосну станцію для забезпечення холодною водою 

виробництва молочної продукції та створити 1 нове робоче місце); 

 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Снідавка» впроваджує проєкт 

розвитку кооперативу із загальним бюджетом 191,5 тис. грн. (планується закупити холо-

дильне обладнання для облаштування приміщення для зберігання сиру та створити 2 нових 

робочих місця); 

 фермерське господарство «Подільська гора» реалізує проєкт «Придбання 

устаткування для механізації процесу доїння корів та охолодження молока» із загальним 

бюджетом 350,0 тис. грн. (планується закупити доїльний зал та створити 1 робоче місце); 

 сімейне фермерське господарство «ГреМІА» реалізує проєкт розвитку сімейне 

фермерське господарство «ГреМІА» із загальним бюджетом 280,0 тис. грн. (планується 

закупити доїльний зал та створити 1 робоче місце); 

 селянське (фермерське) господарство Мартищука Івана Васильовича реалізує 

проєкт «Механізація виробничих процесів із заготівлі кормів для забезпечення повноцінної 

годівлі худоби» із загальним бюджетом – 360,0 тис. грн. (планується закупити трактор 

потужністю до 50 к.с. та створити 1 робоче місце); 

 фермерське господарство «Юкрейн Агро» реалізує проєкт «Створення нових 

робочих місць шляхом модернізації виробництва фермерського господарства» із загальним 

бюджетом – 350,0 тис. грн. (планується закупити сільськогосподарську техніку та створити 

1 робоче місце); 

 фермерське господарство «Степан Мельничук-1» з проєктом «Створення 

сироварного цеху у фермерському господарстві «Степан Мельничук-1» із загальним 

бюджетом – 3000,0 тис. грн. (планується закупити обладнання для сироварного цеху). 

Реалізуються проєкти місцевого самоврядування, а саме: «Переробка 

сільськогосподарської продукції як інструмент сталого розвитку Вербівцівської громади» 

(Городенківська міська громада), «Створення умов для якісного зберігання продукції 

бджільництва» (Рогатинська міська громада), «Підтримка розвитку сільськогосподарських 

кооперативів на території Белелуйської сільської ради» (Снятинська міська громада), 

«Фермерство як складовий чинник розвитку Балинцівської громади» (Заболотівська 

селищна громада), «Органічне м’ясне виробництво в селі Нові Кривотули» (Тисменицька 

міська громада). 

Першочерговими завданнями в агропромисловому комплексі є забезпечення 

розвитку інфраструктури на селі шляхом створення сільськогосподарських кооперативів 

та сімейних ферм, популяризація органічного виробництва, виробництво 

сільськогосподарської продукції з доданою вартістю, впровадження інвестиційних 

проєктів.  

Для надання селянам послуг з обробітку землі, збирання врожаю, заготівлі овочів, 

плодів, м'яса та молока в регіоні функціонує 134 сільськогосподарські кооперативи, із них 

2 створені в 2021 році. 

В межах Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної 

політики України у 2021 році реалізовувались проєкти «Карпатська мережа регіонального 

розвитку» та «Карпатська мережа регіонального розвитку 2.0». Зокрема, проведено два 

конкурсних відбори проєктів місцевих карпатських громад, спрямованих на розвиток 

гірських територій. З поміж 20 проєктів-переможців, 10 проєктів на загальну суму 

грантових коштів 2446,04 тис. грн. реалізовуються на гірській території українських 

Карпат, а саме: 

– «Розвиток спорту – запорука зростання здорової і сильної нації» (Пасічнянська 

громада); 
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– «Створення Центру промоції бджільництва Карпатського регіону» (І етап) 

(Косівська громада); 

– «Безпека дорожнього руху – шлях до сталого розвитку Косівської громади» (нове 

будівництво кільцевого руху м. Косів); 

– «Розвиток спортивного потенціалу молоді Рожнятівської громади»; 

– «Придбання медичного обладнання для центру первинної медичної допомоги 

Богородчанської селищної ради»; 

– «Облаштування тренажерної зали «Дух Карпат» (Дзвиняцька громада); 

– «Арт-алея народних ремесел в селі Яворові на Косівщині» (Косівська громада); 

– «Популяризація історико-культурної спадщини селища Ворохти шляхом 

створення системи дорожньої туристичної навігації» (Ворохтянська громада); 

– «Долинська сіль: інтерпретація історії за допомогою сучасних візуалізованих 

засобів» (Долинська громада); 

– «Облаштування експозиції новоствореного музею Параски Плитки-Горицвіт у 

приміщенні сільської ради у селі Криворівня» (Верховинська громада). 

Зазначені проєкти фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, 

отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування 

Програми підтримки секторальної політики – Підтримки регіональної політики України та 

обласного бюджету. 

З початку року для комплексного оновлення містобудівної документації Івано-Фран-

ківської області видатки, передбачені у бюджетах всіх рівнів, становили 5355,62 тис. грн., з 

них освоєно 124,0 тис. гривень. Для професійного прийняття проєктних рішень у сфері 

містобудування архітектурно-містобудівною радою протягом звітного періоду було 

прийнято до опрацювання 98 проєктів містобудівної документації.  

Здійснюється наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва. У звітному періоді проводилися навчання та надавались роз’яснення 

працівникам районних та місцевих органів містобудування та архітектури, які забезпечені 

доступом до цієї системи. Ведеться робота щодо підключення територіальних громад до 

електронної системи, оскільки присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, 

видача містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок і будівельних 

паспортів здійснюється тільки через цю систему. 

Також розпочато роботу щодо сприяння органам місцевого самоврядування у роз-

робленні комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад області.  

Важливою складовою активізації процесів економічного зростання на 

регіональному рівні є розвиток підприємництва, формування розвинутого підприємниць-

кого середовища, що симулює місцеву економічну ініціативу, активізує бізнес-процеси та 

підприємницький поступ. При цьому підприємництво – це важлива сфера для розв’язання 

проблем зайнятості для учасників бойових дій та АТО /ООС, жінок, молоді та інших 

вразливих груп населення. 

Відповідно до рейтингу «Regional Doing Business» упродовж останніх років Івано-

Франківська область визнавалася однією з найкомфортніших серед регіонів України для 

започаткування та ведення бізнесу. За результатами 2020 року Івано-Франківщина поділяє 

5 місце у цьому рейтингу разом із Вінницькою областю. 

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області, на 

початок 2020 року (на останню звітну дату) на території Івано-Франківської області 

зареєстровано 55,0 тис. суб’єктів господарювання (на початок 2019 року – 52,6 тис.), з них – 

8,6 тис. юридичних осіб та 46,4 тис. фізичних осіб-підприємців.  

В економіці Івано-Франківської області у 2019 році було зайнято майже 197,0 тис. 

працівників, що на 6,6 відс. більше у порівняні з попереднім роком. Суб’єктами господа-

рювання Івано-Франківської області у 2019 році реалізовано продукції (товарів, послуг) на 

143,1 млрд грн (без ПДВ), що на 22,0 відс. більше, ніж у попередньому періоді. Обсяг 
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реалізованої продукції (товарів, послуг) склав: суб’єктами малого підприємництва – 

21,0 відс., середнього – 42,0 відс. і великого – 37,0 відсотків. Найбільшу частку від 

загального обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності у сфері 

підприємництва області займають: промисловість; оптова і роздрібна торгівля; сільське, 

лісове та рибне господарство; будівництво; транспорт, складське господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність. 

Щодо діяльності підприємств-суб’єктів господарювання, то за даними Головного 

управління статистики в Івано-Франківській області у 2020 році (попередні дані) на 

території області зареєстровано 8124 підприємства, з яких 8 – великих, 362 – середніх та 

7754 – малих, у тому числі, 6809 належало до мікропідприємств. Структура підприємств 

області за розмірами суттєвих змін не зазнала і є такою: частка малих підприємств від 

загальної кількості склала 95,4 відс. (83,8 відс. з яких – мікропідприємства), середніх – 4,5 

відс., великих – 0,1 відсотка. Отже, питома вага середніх та малих підприємств складає 

99,9 відс. усіх економічно активних підприємств області, що в цілому відповідає 

європейським стандартам. 
 

Стратегічна ціль 2. «Розвиток інфраструктури області» 

Операційна ціль 2.1. «Розвиток дорожньо-транспортної, логістичної, прикордонної 

інфраструктури» 

У 2021 році на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних 

доріг загального користування державного значення Івано-Франківської області 

заплановано спрямувати 2596,3 млн. грн., з них: 

будівництво – 40,1 млн. грн.; 

реконструкція – 47,1 млн. грн.; 

капітальний ремонт – 423,7 млн. грн.; 

поточний середній ремонт – 1884,0 млн. грн.; 

поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання – 201,4 млн. гривень. 

Основні об’єкти, на яких проводяться роботи у 2021 році: 

будівництво мостового переходу на км 16+391 автомобільної дороги Р - 24 Татарів-

Косів-Коломия-Борщів-Кам’янець-Подільський; 

будівництво мостового переходу на км 28+750 автомобільної дороги Т -09-09 Снятин-

Косів-Старі Кути; 

реконструкція автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-

Знам’янка на ділянці км 44+297 – км 61+197; 

капітальний ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-

Знам’янка на ділянці км 62+758–км 77+650; 

капітальний ремонт шляхопроводу на км 254+302 автомобільної дороги Н-09 

Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів; 

капітальний ремонт автомобільної дороги Н-18 Івано-Франківськ-Тернопіль на 

ділянці км 4+657 – км 11+189; 

капітальний ремонт мостового переходу на км 94+415 автомобільної дороги Р-24 

Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам’янець-Подільський; 

поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-09 Мукачево-Рахів-

Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів на ділянках км 238+127 – км 

241+400, км 269+442 – км 293+025 (об’єкт введено в експлуатацію); 

поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-

Чернівці-Мамалига (на м. Кишинів) на ділянці км 16+411 – км 203+957 (окремими ділян-

ками) – у 2021 році введено в експлуатацію – 18,1 км; 

поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-

Тернопіль на ділянках км 0+000 – км 4+657, км 11+189 – км 33+811; 
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поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст на ділянках км 

0+060 – км 32+400, км 33+636 – км 44+983; 

поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-24 Татарів-Косів-Коломия-

Борщів-Кам’янець-Подільський на ділянці км 0+000 – км 177+894 (окремими ділянками) – 

у 2021 році введено в експлуатацію – 14,8 км; 

поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-38 Богородчани-Гута на ділянці 

км 0+000 – км 36+341; 

поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-09-05 Делятин-Раківчик на 

ділянці км 0+000 – км 28+057; 

поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-09-09 Снятин-Косів-Старі Кути 

на ділянці км 0+000 – км 50+510; 

поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш 

на ділянках км 67+776 – км 71+626, км 72+186 – км 76+476. 

На даний час відремонтовано та введено в експлуатацію 55,5 км доріг, до кінця 

року загалом заплановано ввести в експлуатацію понад 130 км. 

Поточним дрібним ремонтом відремонтовано 57 тис. кв. м дорожнього покриття. 

Ділянки доріг, не задіяні ремонтами, утримуються за рахунок коштів державного 

бюджету, що спрямовуються на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення. 
 

Операційна ціль 2.2. «Розвиток інфраструктури територіальних громад» 

В області здійснюється робота щодо модернізації мережі центрів надання 

адміністративних послуг та реформування системи адміністративних послуг.  

Станом на 01.10.2021 утворено 61 ЦНАП при органах місцевого самоврядування, з 

них функціонує 49 ЦНАПів. Також функціонують 17 територіальних підрозділів і 

194 відокремлених робочих місця. При цьому на кінець 2020 року в області діяли 

36 ЦНАПів, 41 відокремлене робоче місце та 8 територіальних підрозділів. 

Упродовж 2020-2021 років у рамках Програми «U-LEAD з Європою» на умовах 

співфінансування створено/модернізовано ЦНАПи у 30 громадах області, їх забезпечено 

оргтехнікою і меблями, а також встановлено програмне забезпечення. 

У процесі трансформації центрів надання адміністративних послуг органи 

місцевого самоврядування Івано-Франківської області розширюють перелік адмінпослуг, 

зокрема, забезпечують надання послуг державних, соціального характеру, Малятко та 

інших, затребуваних населенням, послуг. Розширюються переліки адмінпослуг, які 

надаються в електронному вигляді. 

Упродовж 9 місяців 2021 року в області створено 57 ОСББ, загальна їх кількість станом 

на 01.10.2021 року становить 1090 одиниць (приріст протягом періоду становить 5,5 відс.).  

В області ведеться робота щодо оснащення житлових будинків приладами обліку. 

Станом на 01.01.2021 року з 996 житлових будинків, де є централізоване опалення, 

побудинковими приладами обліку оснащено 758 будинків, що становить 76,1 відс. від 

загальної кількості. Рівень оснащеності вузлами комерційного обліку питної води 

житлових будинків в області становить 90,2 відс., нежитлових – 98,8 відсотка. 

З метою покращення житлово-комунальної інфраструктури підприємствами 

теплоенергетики було замінено на попередньо ізольовані труби 1,9 км теплових мереж, 

також замінено 10 котлів на котельнях місцевих рад. Підприємствами водопровідно-

каналізаційного господарства проведено капремонт та заміну 11,27 км водопровідних 

мереж та 5,94 км каналізаційних мереж.  

В області діє регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та 

сільських населених пунктів області до 2025 року. За 9 місяців 2021 року для її виконання 

з обласного бюджету профінансовано 1134,8 тис. гривень. 

Важливе місце у розвитку інфраструктури територіальних громад посідає передача 

об’єктів спільної власності територіальних громад у їх власність. 
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Загальна кількість об’єктів спільної власності територіальних громад, бюджетних 

установ, що потребує передачі у власність територіальних громад складає 1241 об’єкт. По 

1240 об’єктах прийняті рішення районних рад про передачу майна. По 1239 об’єктах 

прийняті рішення територіальних громад щодо надання згоди про взяття на баланс 

об’єктів. 

Станом на 01.11.2021 залишаються непереданими бюджетні установи, об’єкти, 

майно спільної власності територіальних громад району до комунальної власності 

територіальних громад: 

 комунальний заклад «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги»; 

 КНП «Косівський фтизіопульмонологічний диспансер. 

На даний час процедура передачі майна з державної у комунальну власність 

здійснюється з метою підвищення ефективності управління об’єктами права державної та 

комунальної власності, розмежування і приведення у відповідність до вимог 

законодавства. 
 

Стратегічна ціль 3. «Створення комфортних та безпечних умов проживання на 

території Івано-Франківської області» 

Операційна ціль 3.1. «Забезпечення рівного доступу, підвищення якості медичних, 

освітніх послуг та розвиток спорту в громадах» 

З метою підвищення якості та доступності медичних послуг здійснюється 

реалізація проєктів з покращення матеріально-технічної бази та ремонтів 9 приймальних 

відділень в опорних закладах охорони здоров’я: на вказаних об’єктах завершено 

будівельно-монтажні роботи та відбулось їх відкриття.  

За рахунок державних коштів для згаданих приймальних відділень закуплено та 

поставлено дороговартісне медичне обладнання на загальну суму 138,5 млн. грн.: 

 13 апаратів ультразвукової діагностики загальною вартістю  16,4 млн. гривень; 

 7 комп’ютерних  томографів – 83,3 млн. гривень; 

 8 рентгенапаратів – 38,8 млн. гривень. 

Із 38-ми нових сільських амбулаторій загальної практики сімейної медицини: 

 23 амбулаторії введено в експлуатацію, з них 10 – у 2021 році; 

 будівництво 15-ти амбулаторій буде завершено у 2021 році: 

 по 10-ти – будівельна готовність 100,0 відс., проводяться завершальні взаємо-

розрахунки з підрядними організаціями за кошти державного та місцевих бюджетів, після 

чого будуть подані документи на отримання декларацій про готовність до експлуатації; 

 по 5-ти – будівельні роботи тривають. 

За 9 місяців цього року автопарк КНП «Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» поповнився 

55 одиницями транспорту – відповідно оснащеними автомобілями швидкої медичної 

допомоги, з яких 29 закуплено в ТОВ «Автоспецпром» та 26 – через ДП «Медичні 

закупівлі України» (з них 11 – типу «С»). 

За рахунок кошів субвенції з державного бюджету для закладів первинної медичної 

допомоги області закуплено 791 кисневий концентратор на загальну суму 23,9 млн. гривень. 

Упродовж січня-вересня 2021 року розширено мережу закладів дошкільної освіти 

шляхом відкриття трьох приватних закладів дошкільної освіти у м. Івано-Франківську 

(12 груп – 135 місць), реконструкції одного закладу у с. Богородчани Богородчанської 

селищної громади (2 групи – 40 місць), одного – новозбудованого у с. Верхній Ясенів 

Верховинської селищної громади (2 групи – 40 місць). Крім цього, шляхом реорганізації, 

створення дошкільних відділень, відкриття груп у пристосованих приміщеннях у 



13 
 

територіальних громадах області відкрито 14 груп. Загалом створено 526 місць для дітей 

дошкільного віку. 

Триває робота щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти. У 

рамках процесу децентралізації у 2021 році у 11 територіальних громадах області 

прийнято рішення про створення 19 опорних шкіл, які у своєму складі мають 50 філій та з 

01.09.2021 розпочали роботу як опорні заклади освіти. Зараз в Івано-Франківській області 

функціонує 38 опорних шкіл, які мають у своєму складі 109 філій. 

У поточному році шляхом централізованої закупівлі придбано і вручено 

10 територіальним громадам, зокрема, новоутвореним опорним школам, 12 сучасних 

шкільних автобусів. На умовах співфінансування з державного бюджету було виділено 

69,0 відс. їх вартості (понад 16,0 млн. грн.), з обласного бюджету – 7250,0 тис. гривень. 

Станом на 01.10.2021 в рамках реалізації проекту «Велике будівництво» в області 

збудовано 2 заклади загальної середньої освіти: друга черга будівництва загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів в с. Вишків Калуського району та навчальний корпус Делятинської 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 на вул.16 Липня в Надвірнянському районі.  

На даний час продовжують виконуватися роботи з реконструкції будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. 

з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського 

району, коригування кошторису та будівництва школи на 11 класів (вул. Шкільна, 9а, 

с. Чукалівка, Івано-Франківського району). Тривають роботи з будівництва спортивних 

залів в 3 закладах загальної середньої освіти: прибудова спорткомплексу до школи в 

с. Новиця Калуського району (коригування кошторисної документації); добудова 

незавершеного будівництва спортивного корпусу школи в с. Старий Косів Косівського 

району (нове будівництво) та добудова універсального спортивного залу до існуючої 

будівлі школи в с. Заріччя, Надвірнянського району, Івано-Франківської обл., 

(коригування 3) (реконструкція). 

У 2021 році продовжувалась реалізація обласної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки (зі змінами), затвердженої 

рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2016 № 404-12/2016. 

Впродовж 9 місяців 2021 року проведено 153 регіональні спортивні заходи серед 

різних вікових груп. Загалом в заходах регіонального рівня взяли участь 9458 учасників, 

3702 спортсмени взяли участь у 177 всеукраїнських та міжнародних змаганнях і 

навчально-тренувальних зборах.  

На змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівнів спортсменами Івано-

Франківської області здобуто 503 нагороди: 148 золотих, 193 срібних та 162 бронзові.  

У даному періоді 39 спортсменам присвоєно звання «Майстер спорту України», 3 – 

«Майстер спорту України міжнародного класу», 3 тренерам – звання «Заслужений тренер 

України», 83 спортсмени отримали стипендії від 1,0 до 4,0 тис. грн. на суму 1587,0 тис. 

гривень. 

Школою вищої спортивної майстерності проведено 15 регіональних навчально-

тренувальних зборів, в яких взяли участь 56 спортсменів, 126 спортсменів-вихованців 

школи взяли участь у національних та міжнародних змаганнях, де здобули 37 золотих, 39 

срібних та 53 бронзові нагороди. 

Впродовж 9 місяців 2021 року центрами з фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» серед всіх верств населення у місцях масового відпочинку та проживання 

громадян проведено 115 заходів, в яких взяли участь 6816 осіб. 

Івано-Франківським регіональним центром з фізичної культури та спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» та Івано-Франківською обласною дитячо-юнацькою спортивною 

школою осіб з інвалідністю проведено 14 обласних змагань, в яких взяли участь 89 

спортсменів різних нозологій; 144 спортсмени з інвалідністю взяли участь у 71 навчально-

тренувальному зборі. Спортсмени взяли участь у 40 стартах національних та міжнародних 

змагань, де здобули 48 нагород: 26 золотих, 14 срібних та 8 бронзових медалей. У рамках 
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Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» проведено 6 обласних змагань, в яких взяли 

участь 77 спортсменів з особливими потребами. 

За підтримки управління спорту облдержадміністрації на обласному телебаченні 

«Галичина» продовжує свою роботу щотижнева програма «Тайм-аут», де з метою 

подолання суспільної байдужості до здоров’я населення та популяризації здорового 

способу життя висвітлюються основні спортивні та фізкультурно-масові події області. 

Для збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл області з обласного 

бюджету надано фінансову підтримку в сумі 14358,0 тис. грн. 4 дитячо-юнацьким 

спортивним школам, що належать громадським організаціям фізкультурно-спортивного 

спрямування. 

Окрім цього, з обласного бюджету профінансовано спеціалізовану дитячо-юнацьку 

спортивну школу олімпійського резерву з футболу «Прикарпаття», де на даний час свою 

спортивну майстерність вдосконалюють 344 спортсмени, заняття з якими проводять 

9 штатних тренерів-викладачів (3423,3 тис. грн.) та дитячо-юнацьку спортивну школу осіб з 

інвалідністю, в якій функціонує 8 відділень з різних видів спорту, де займається 181 дитина 

з інвалідністю (2512,7 тис. грн.).  

Загалом в Івано-Франківській області діють 39 дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

різних типів та форм власності, в яких займається близько 15,9 тис. дітей та молоді. 

Функціонує також школа вищої спортивної майстерності, яка у своїх навчально-

тренувальних групах зосереджує спортсменів найвищого класу та забезпечує проведення з 

ними постійно діючих навчально-тренувальних зборів з підготовки до національних та 

міжнародних змагань. На зазначену мету з обласного бюджету виділено 5357,8 тис. 

гривень.  

Для утримання Івано-Франківського обласного центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» та регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» з обласного бюджету профінансовано 2595,4 тис. гривень.  

На утримання та розвиток комунальних підприємств «Хет-трик арена» і «Льодова 

арена» з обласного бюджету профінансовано відповідно 834,0 та 2718,3 тис. гривень.  

Триває робота щодо формування бази даних по районах та містах щодо готовності 

основ для зведення спортивних майданчиків, а також наповнення Єдиного 

всеукраїнського електронного реєстру спортивних споруд. Впродовж першого півріччя 

2021 року в області встановлено 14 нових майданчиків зі штучним покриттям та 

антивандальним обладнанням. Продовжується будівництво сучасного біатлонного 

комплексу на території Поляницької територіальної громади та реконструкція трамплінів 

у смт. Ворохта.  

Продовжують свою діяльність Івано-Франківська обласна комплексна дитячо-

спортивна школа із зимових видів спорту (стрибки на лижах з трампліна, лижне 

двоборство, гірськолижний спорт, сноуборд, хокей з шайбою, спортивне орієнтування), на 

функціонування якої з обласного бюджету на 2021 рік профінансовано 4524,6 тис. грн., та 

дитячо-юнацькі спортивні школи № 1 та № 2 Івано-Франківської обласної ради, на 

утримання яких виділено 8249,1 тис. гривень. 

Зростає динаміка фінансування галузі з обласного бюджету: у 2019 році було 

виділено 46237,1 тис. грн., у 2020 – 57366,0 тис. грн., на 2021 рік передбачено 

фінансування у сумі 70324,6 тис. грн., станом на 30.09.2021 профінансовано 51123,5 тис. 

гривень. 
 

Операційна ціль 3.2. «Розвиток соціальної інфраструктури та інклюзії» 

Загальна кількість отримувачів державних соціальних виплат в області складає 

понад 97,1 тис. сімей, з них: державну допомогу сім’ям з дітьми отримували 37,1 тис. сімей; 

малозабезпеченим сім’ям – 13,2 тисяч; особи з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю 

– 19,7 тисяч; особи, які проживають разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу – 4,6 тисяч; тимчасова державна допомога дітям, батьки яких 
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ухиляються від сплати аліментів – 0,20 тис. осіб; допомогу на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях – 9,2 тисяч, допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю та державна соціальна допомога на догляд – 10,2 тисяч осіб, компенсаційна 

виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а 

також за особою, яка досягла 80-річного віку – 2,9 тис. осіб. 

Станом на 01.10.2021 на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

пільговиків перебували 241,7 тис. осіб, які мають право на пільги. Для виплати пільг на 

житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та скрапленого газу з 

державного бюджету профінансовано 146,0 млн. гривень.  

Забезпечується перерахування коштів вищим навчальним закладам для виплати 

соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів. У 2021 році 

соціальну стипендію виплачено 976 студентам на загальну суму 11,2 млн. гривень. 

З обласного бюджету за січень-вересень 2021 року для здійснення додаткових виплат 

ветеранам національно-визвольних змагань ОУН-УПА профінансовано 1,6млн. гривень. 

За кошти державного та обласного бюджетів забезпечено путівками на санаторно-

курортне лікування 1097 громадян пільгових категорій, а саме: 201 ветеран війни та особа, 

на яку поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»; 502 осіб з інвалідністю; 

67 ветеранів національно-визвольних змагань, активіст ветеранського руху ОУН-УПА, 

реабілітованих та політв’язнів, 163 постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях; 164 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Впродовж 2021 року: виплачено одноразову грошову допомогу на лікування та 

вирішення невідкладних соціально-побутових питань 902 жителям Івано-Франківської 

області на суму 3535,0 тис. грн., проведено поточні ремонти в інтернатних закладах Івано-

Франківської області на загальну суму 2171,1 тис. гривень. 

У рамках реалізації обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували 

у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, чи у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення (зі змінами) від 06.06.2014 № 1259-28/20, за 9 місяців 2021 року проведено 

виплати: 405 постраждалим учасникам АТО/ООС та членам їх сімей – на загальну суму 

2998,0 тис. грн.; матеріальна допомога сім’ям учасників АТО/ООС, які померли після 

демобілізації – 11 сім’ям на загальну суму 110,0 тис. грн.; 220 особам з числа сімей 

загиблих під час проведення АТО/ООС у зв’язку із втратою годувальника АТО/ООС – 

1320,0 тис. грн.; матеріальна допомога сім’ям загиблих під час проведення АТО/ООС до 

роковин трагедії – 4 сім’ям на загальну суму 90,0 тис. грн.; матеріальна допомога сім’ям у 

зв’язку із втратою члена сім’ї, смерть якої пов’язана з участю в АТО/ООС – 2 сім’ям на 

загальну суму 100,0 тис. грн.; матеріальна допомога на поліпшення житлових умов сімей, 

члени яких загинули (померли) під час проведення АТО/ООС; особам з інвалідністю, 

інвалідність яких пов’язана з участю в АТО/ООС; багатодітні, малозабезпечені інших 

учасників АТО/ООС, житло яких пошкоджене внаслідок стихії (пожежі, повені, зсуву 

тощо) – 29 особам на загальну суму 999,5 тис. гривень. 

Укладено договори із санаторно-курортними закладами на відшкодування оплати 

послуг з оздоровлення для 3 постраждалих учасників Революції Гідності, постраждалих 

учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, чи інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 
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антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил в районах їх проведення, які 

потребували оздоровлення. 
 

Операційна ціль 3.3. «Розвиток мережі закладів культури» 

На теренах Івано-Франківської області діє 1570 закладів культури і мистецтва, 

зокрема, 717 закладів культури клубного типу, 754 бібліотечних установи, 60 початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 5 театральних установ, 25 музеїв-

юридичних осіб, 3 кінотеатри, 2 фахові коледжі тощо. 

На державному обліку перебуває 3944 об’єкти культурної спадщини (у тому числі 

107 об’єктів національного значення), з них: 

 1490 – об’єктів археології (у тому числі 12 – національного значення); 

 869 – об’єктів історії (4 – національного значення); 

 142 – об’єкти монументального мистецтва (1 – національного значення); 

 1443 – об’єкти архітектури, містобудування (90 – національного значення). 

Одне з основних завдань соціально-економічного культурного та духовного 

розвитку Прикарпаття – збереження культурної спадщини. На об’єкті Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО – церкві Зішестя Святого Духа в м. Рогатині проводяться ремонтно-

реставраційні роботи та благоустрій території пам’ятки. На сьогодні розроблена та 

затверджена науково-проєктна документація, яка пройшла державну експертизу, 

погодження Міністерства культури та інформаційної політики України, а також робочої 

групи ЮНЕСКО. Вартість робіт згідно з кошторисом – 8100,0 тис. гривень. 

Впродовж звітного періоду реалізовувались 5 регіональних цільових  програм у 

сфері культури: «Культура Івано-Франківщини» на 2021 рік, «Духовне життя» на 

2021 рік, «Просвіта ХХІ століття» на 2017-2021 роки, «Відродження Галича як давньої 

столиці України» на 2017-2021 роки, «Відзначення в області 150-річчя від дня 

народження Василя Стефаника у 2021 році» на 2018-2021 роки». На їх реалізацію в 

обласному бюджеті передбачено 9341,3 тис. грн., за 9 місяців 2021 року фактично 

профінансовано 68,6 відс. або 6404,2 тис. гривень.  

Серед найбільш вагомих культурно-мистецьких заходів – обласне свято народної 

творчості «Розколяда»; Міжнародний фестиваль танцю «Фест-2020»; всеукраїнський 

театральний фестиваль «Коломийські представлення»; обласні фестивалі: танцю 

«Арканове коло» (27 колективів з п’яти областей України), патріотичної пісні «Яворина-

2021» (65 колективів з трьох областей України), чоловічих хорів та вокальних ансамблів 

«Вознесись Україно», кераміки, ремесел та фольклору «Мальований Дзбаник», відкритий 

дитячий фестиваль-конкурс української естрадної пісні пам’яті поета-композитора 

Володимира Івасюка «Водограй»; обласні конкурси: виконавської майстерності творчих 

колективів мистецьких шкіл області, юних піаністів ім. Василя Барвінського, огляд-

конкурс читців імені Тараса Шевченка; гастролі Івано-Франківського національного 

академічного драмтеатру ім. Івана Франка в Івано-Франківській, Львівській, Київській та 

Донецькій областях з виставами патріотичного змісту («Солодка Даруся», «Нація», 

«Енеїда»); урочистості з нагоди: Дня Соборності України, 150-річчя від дня народження 

Василя Стефаника, Дня державного прапора та 30-ї річниці незалежності України тощо. 

Загалом в Івано-Франківській області створено належні умови для функціонування 

галузі культури, забезпечення творчого розвитку особистості, підвищення культурного 

рівня громадян та збереження культурної спадщини. 
 

Операційна ціль 3.4. «Підвищення рівня екологічної безпеки» 

В 2021 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 

раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

передбачено 10618,3 тис. грн. на рекультивацію полігону ТПВ в с. Бережниця 

Верховинського району, придбання 5 одиниць спецтехніки для населених пунктів області, 
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придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів для 16 населених 

пунктів області. З них станом на 01.10.2021 профінансовано 7089,29 тис. гривень. Загалом 

у 103 населених пунктах області запроваджено роздільний збір ТПВ. Зібрана вторинна 

сировина направляється на переробку через заготівельні підприємства. Також на 

найбільшому полігоні ТПВ у області в с. Рибне Ямницької територіальної громади працює 

сміттєсортувальна лінія потужністю 30 тис. тонн в рік. Сам полігон ТПВ обладнаний 

системою з відбору звалищного газу, який спалюється на когенераційній установці з 

виробленням електроенергії, яка подається в електромережу.  

З початку 2021 року підприємствами області здійснено ряд заходів щодо змен-

шення забруднення навколишнього природного середовища: 

 відокремлений підрозділ «Бурштинська теплова електрична станція» 

акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго» для зменшення викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря використав 12515,0 тис. грн. на ремонт електрофільтрів на 

енергоблоках 5, 7, 10, 11, 12. 

 Приватним акціонерним товариством «Івано-Франківськцемент»: 

 встановлено сушильний барабан вугілля – 57,0 млн. грн., що дасть змогу змен-

шити кількість споживання видобувного вугілля; 

 встановлено генеруючі установки для компенсації реактивної енергії 6,0 млн. грн. 

для економії електроенергії; 

 модернізовано та відремонтовано ГОУ дозблоку та приймальних бункерів цеху 

«помел» – 147,0 тис. грн., що дозволить зменшити викиди забруднюючих речовин при 

транспортуванні додатків від дозблоку до приймальних бункерів цементних млинів 

на 5,0 відс. порівняно з минулим роком. 

 державним підприємством «Калуська ТЕЦ-Нова»: 

 проведено наладку та випробування ефективності роботи золовловлюючих 

установок на котлах № 1, № 2; 

 проведено налагоджування та випробування ефективності роботи аспіраційних 

установок цеху паливоподачі. 

 товариством з обмеженою відповідальністю «Уніплит»: 

 проведено інтенсифікацію активного мулу – 150,0 тис. грн.; 

 проведено монтаж повітродувки та запуск в роботу – 2964,52 тис. грн.; 

 проведено заміну 250 м зношеного промислового колектора подачі стічних вод 

на очисні споруди – 565,0 тис. грн.; 

 проведено чистку мулових карт – 250,0 тис. грн.; 

 придбано насос для перекачки виробничих та господарсько-побутових вод 

селища Вигода на очисні споруди – 105,0 тис. грн.; 

 витрати на очистку стічних вод – 4034,52 тис. гривень. 

 комунальним підприємством «Івано-Франківськводоекотехпром» здійснено: 

 будівництво колектора зовнішньої дощової каналізації з камерами переключення 

в м. Івано-Франківську від вул. Надрічної до вул. Промислової через вул. Крайківського 

до початку вул. Гарбарської протяжністю 1,8 км – 1546,0 тис. грн.; 

 ремонт дощової каналізації по вул. Шкільна в с. Драгомирчани – 300,0 тис. грн.; 

 ремонт решітки тонкої очистки СВ грабельного відділення ГНС Станції аерації – 

50,0 тис. грн.; 

 ремонт повітродувки Турбо МАХ 150 Станції аерації – 35,93 тис. гривень. 

Централізованим водопостачанням в області забезпечені 15 міст, 13 селищ, 25 сіл. 

Водопровідно-каналізаційними підприємствами експлуатуються 32 водозабори, в тому 

числі 7 з поверхневих джерел, 7 водоочисних і 56 водопровідних насосних станцій, 

166 свердловин, 1622 км водопровідних мереж, з яких 390,8 км (24,1 відс.) зношених і 

аварійних. Загалом, централізованим водопостачанням забезпечено 161,8 тис. абонентів. 
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Протягом року комунальними підприємствами піднімається понад 30 млн. куб. м 

води, в тому числі підземної 3,2 млн. куб. м води.  

Для очищення питної води до норм ДСанПіН 2.2.4-100-10 в містах Івано-Фран-

ківську, Долині, селищі Верховина працюють фільтрувальні станції, а в місті Бурштині 

встановлена станція знезалізнення. Станції пом’якшення води встановлені у містах 

Городенці, Рогатині, Тлумачі.  

Практично всіма підприємствами області для знезараження питної води 

використовують гіпохлорит натрію. Для цього використовуються електролізні установки 

за допомогою яких шляхом електролізу розчину повареної солі отримують гіпохлорит 

натрію. Підприємства в яких відсутні дані установки закуповують готовий розчин.  

В містах Івано-Франківську, Калуші, Коломиї, Яремчі, Городенці, Надвірній, 

Бурштині, Долині, селищі Богородчани проводиться постійний лабораторний контроль 

якості питної води відомчими акредитованими лабораторіями, що становить 97,3 відс. від 

поданої в області споживачам води. 

За даними, наданими підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства 

області, за 9 місяців 2021 року при подачі води в мережу відібрано та проведено до-

слідження 3606 проб за мікробіологічними показниками (виявлено 85 або 2,4 відс. не-

стандартних) та 24247 проб за санітарно-хімічними показниками відібрано з них 76 або 

0,3 відс. нестандартних. 

На проєктування, будівництво і реконструкцію комунальних очисних споруд та 

каналізаційних мереж в населених пунктах області у 2021 році з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища передбачено фінансування на суму 33994,58 тис. 

грн., з яких станом на 01.10.2021 профінансовано 17878,71 тис. грн. на будівництво очисних 

споруд в селищі Верховина і с. Красноїлля Верховинської селищної ради, селі Дзвиняч 

Дзвиняцької сільської ради; реконструкцію очисних споруд в селищі Брошнів-Осада 

Брошнів-Осадської селищної ради, селищі Заболотів Заболотівської селищної ради; 

будівництво каналізаційних мереж в місті Болехів Болехівської міської ради, селах 

Крихівці, Підпечери та Угорники Івано-Франківської міської ради, с. Чорнолізці 

Тисменицької міської ради; будівництво та реконструкцію роздільних каналізаційних 

мереж в населених пунктах області; будівництво необхідних споруд для очищення стічних 

вод та зовнішніх мереж каналізації у закладах освіти, соцполітики та культури області. 

Сучасний стан техногенної безпеки в Івано-Франківській області характеризується 

наявністю на її території 512 потенційно-небезпечних об’єктів, з яких 137 – підвищеної 

небезпеки. Певну загрозу для населення області становлять 7 хімічно-небезпечних об’єк-

тів 1–4 ступенів хімічної небезпеки, на яких зберігаються і використовуються у вироб-

ничій діяльності біля 500 тонн небезпечних хімічних речовин.  

Область має високий рівень пожежовибухонебезпеки. У господарському комплексі 

функціонують 483 пожежовибухонебезпечних об’єкти, з яких 59 – великі. На цих підпри-

ємствах зосереджено близько 130,0 тис. тонн твердих і рідких пожежевибухонебезпечних 

речовин, які при порушенні правил пожежної безпеки або терористичного акту можуть 

призвести до великих за масштабами пожеж і вибухів та завдати значних людських і 

матеріальних втрат.  

Потужні буревії, снігопади, дощові опади та градобій завдають населенню та 

господарському комплексу області значних матеріальних та фінансових збитків, 

призводять до порушення роботи об’єктів життєзабезпечення, руйнувань мостів, доріг, 

берегоукріплень та інших інженерних споруд, загрожують життю та здоров’ю людей.  

На виконання Кодексу цивільного захисту та інших нормативних актів України в 

області створена та функціонує територіальна підсистема цивільного захисту, спрямована 

на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і 

надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. 
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З огляду на складну техногенну та природну ситуацію органами управління 

цивільного захисту області, районів, територіальних громад здійснюються заходи з 

підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. 

Одним з основних напрямків цієї роботи є підтримання в постійній готовності 

регіональної системи централізованого оповіщення органів управління цивільного захисту 

області, районів, міст, територіальних громад та інформування населення про загрозу чи 

виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру. 

Упродовж 2021 року до оповіщення населення додатково залучено 12 радіохвиль 

та 10 телеканалів ефірних студій різної форми власності, впроваджено алгоритм залу-

чення гучномовних систем великих торгових центрів міста Івано-Франківська, 

використання Інтернет-видань.  

Проте регіональна система централізованого оповіщення практично вичерпала свій 

ресурс і потребує термінової реконструкції, а територіальні громади – встановлення нових 

технічних засобів оповіщення та зв’язку, що дозволить в найкоротші терміни довести 

інформацію до керівного складу та населення громади. Створена з використанням 

сучасних технологій експериментальна система оповіщення керівного складу органів 

управління цивільного захисту і населення територіальних громад функціонує в 

Білоберізькій сільській громаді Верховинського району.  

Реконструкцію та модернізацію регіональної системи централізованого оповіщення, 

орієнтовна вартість яких складає понад 38,3 млн. грн., планується провести за кошти 

обласного та місцевих бюджетів. 

З початку 2021 року на території області виникло понад 2300 пожеж. Основною 

причиною значних економічних втрат при пожежах є довгий час прямування пожежно-

рятувальних підрозділів до місця пожежі, оскільки відстань від населених пунктів до 

підрозділів ДСНС перевищує нормативи в 1,5–5 разів. Тому значна кількість населених 

пунктів області залишається без надійного захисту від пожеж і надзвичайних ситуацій. На 

прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місць пожежі впливає також незадовільний 

стан автомобільних доріг. 

З огляду на зазначене важливого значення набуває створення у віддалених насе-

лених пунктах області підрозділів місцевої пожежної охорони (МПО), що дасть 

можливість зменшити час прибуття першого пожежного підрозділу до місця виклику в 

віддалений населений пункт до 20 хвилин, підвищить боєздатність гарнізону Івано-Фран-

ківської області та сприятиме зростанню можливості забезпечення збереження життя і 

здоров’я громадян, їх матеріальних цінностей на пожежах та надзвичайних ситуаціях. 


